
 

 

รหัสทัวร GST1902369 

ทัวรจีน SHANGHAI มังกรหยก 5 วัน 3 คืน (XJ) 
เซี่ยงไฮ   เมิองโบราณจูเจ่ียเจ่ียว   ราน STARBUCK 
DISNEYLAND SHANGHAI   อุโมงคเลเซอร   ถนนนานกิง   หาดไวทาน 

 



 

 

สายการบิน แอรเอเซียเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 
XJ 760 DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซี่ยงไฮ) 00.10 – 05.30 
XJ 761 PVG(เซี่ยงไฮ) - DMK(กรุงเทพ) 06.50 – 10.15 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 
7 ก.ก. ** 

วันที่ 1      กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                   
(-/-/-) 

21.00น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร
ระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 4 สายการบิน Thai 
Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอน
ออกเดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว 
พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
เจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

วันที่ 2          รานผาไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมคาลองเรือ) – เซ่ียงไฮ – ราน 
STARBUCK ที่ใหญที่สุดในโลก (-/L/D)  

00.10น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน โดยสายการ
บิน AIR ASIA Xเที ่ยวบินที่ XJ 760 ** ไมมีบริการอาหารและเครื ่องดื ่มบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

05.30น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลา
ทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังผานขั ้นตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

เชา นําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เอกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ ที่ผลิตดวย
ผาไหม จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ ริมฝم�งทะเลสาบดื้นซาน และอยูระหวาง
มณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู เปนตําบลน้ําแหงวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหน่ึงในสี่ที่



 

 

มีช่ือเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ อีกทั้งไดช่ือวาเปนไขมุกใตแมน้ําแยง
ซีเกียงจนถึงปจจุบันน้ี ทานจะไดลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเปนเมืองท่ีมีสิ่งกอสรางทาง
วัฒนธรรมโบราณของราชวงศหมิงและราชวงศซิงอยูมากมาย (รวมคาลองเรือเรียบรอย
แลว) 

 
 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นนําทานเดินทางสู  รานใบชา ใหทานไดชิมชาที ่มีชื ่อเสียงของประเทศจีน

หลากหลายชนิด 
นําทานเดินทางกลับสู มหานครเซี่ยงไฮ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มหา
นครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณปากแมนํ ้าแยงซี เปนศูนยกลางการ
คมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ  14  ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการ
พัฒนาจนถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” 



 

 

นําทานสูราน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ 
มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยท่ีสุดในโลก 
ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อที่ใหญโตถึง 2,787 ตาราง
เมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมดจํานวน 
10,000 แผน และที่ต้ังตระหงานอยูกลางรานคือถังค่ัวกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน 
สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 
แผน ซึ่งบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะ
ถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มี
เคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของ
สตารบัคสที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้ง
เคร่ืองด่ืมที่มีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแหงเดียว 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุงมังกร 
พักที ่  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเทา   

 
 



 

 

วันที่ 3 เซ่ียงไฮ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI 
แบบเต็มวัน (รวมบัตรเขาแลว)      (B/-/-)                          

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู Shanghai Disneyland (รวมคาเขาแลว) สวนสนุกแหงที่ 6 
แหงอาณาจักรดิสนีย ซึ่งมีขนาดใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนียแลนดในออร
แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเปนสวนสนุกดิสนียแลนดแหงที่ 3 ในเอเชีย 
ตั้งอยูในเขตฉวนซา ใกลกับแมนํ้าหวงผู และสนามบินผูตง    สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนีย
แลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง 3 เทา เปดใหบริการเมื ่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2016  ซึ่งใชเวลารวม 5 ปในการกอสราง โดยใชงบทั้งสิ้นราว 5.5 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลานบาท  
โดยเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนด ประกอบไปดวย 6 ธีมปารค และ 1 ฟรีโซนดังน้ี 
1.DISNEY TOWN เปนโซนแรกกอนเขาสวนสนุก โซนนี้ไมตองเสียเงินคาเขาชม 
ประกอบไปดวยรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึกตางๆมากมาย อีกทั้งยังมี LEGO 
LAND ในโซนน้ีอีกดวย 
2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเปนโซนขายของที่ระลึกกับรานอาหาร และก็จะมี
สวนของที่ฉายหนังการตูนสั้นของมิกกี้เมาส เหมาะกับการถายรูปและนั่งพักผอน
ภายในสวนสนุก 
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนใหการผจญภัยท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวไดต่ืนตาต่ืนใจ
กับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ ‘Casmp Discovery’ พรอมเชิญชวน
ใหรวมเดินสํารวจดินแดนที่แฝงไปดวยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเขาไปสู 
‘Roaring Rapids’ อุโมงคถํ้าปริศนาในชองเขารอวรริ่ง ซึ่งเปนที่อยูของจระเขยักษ
นาเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เปนเครื่องเลนแนว 4D จะพาเรา
บินชมธรรมชาติและส่ิงกอสรางตางๆท่ัวโลก 
4.TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลทเดนของสวนสนุกดิสนีย ที่มักจะสรางโลก
แหงอนาคต เพ่ือสรางจิตนาการใหกับเด็กๆ พรอมกับดีไซนเครื่องเลนสุดลํ้าใหเขากับ



 

 

คอนเซ็ปต สําหรับที่ดิสนียแลนดแหงใหมนี้ เปดตัวเครื่องเลนที่มีจากวิดีโอเกมและ
ภาพยนตรไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว
วา “Lightcycle Power Run” เปนหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซี่ยงไฮ 
ดีสนียแลนดที่หามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อยาง “Star Wars Lauch 
Bay” ไดถายรูปกับ Darth Vader ตัวเปนๆ 
5.GARDENS OF IMAGINATION มีจ ุดเดนเรื ่องวัฒนธรรมของจีน สงเสริม
เอกลักษณของสวนพฤกษาในสวนสนุกแหงนี้ไดอยางเต็มที่ สวนที่ตั้งอยูไมไกลจาก
ปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เปนโรงน้ําชาที่พักผอนหยอน
ใจที่งดงามอยางลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตวของดิสนีย ดัดแปลงเปน
เหลา 12 นักกษัตริย ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เคร่ืองเลนเบาๆเด็กๆเลนได ผูใหญเลน
ดี คือ Fantasia Carousel(มาหมุน) กับ Dumbo The Fluing Elephant  
6.TREASURE COVE เปนธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตรชื ่อดัง The 
Pirates of the Caribbean กลายเปนเครื่องเลนและการแสดงโชวสุดตระการตา 
ที่หาชมไดแคเพียงที่ เซี่ยงไฮ เทาน้ัน จําลองฉากตางๆ ริมทะเล เครื่องเลนไฮไลทคือ 
Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เปนเคร่ือง
เลนแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับตอสูของเรือ Black Pearl กับ Flying 
Dutchman นอกจากน้ียังมีเคร่ืองเลนมากมาย เชน ‘Barbossa’s Revenge’ และ 
‘Siren’s Revenge’ 
7.FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เปนโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย ที่มี
ช ื ่อว า “Enchanted Stourybook Castle” ทานจะไดพบกับโชว อันยิ ่ งใหญ
ตระการตาและตัวการตูนที่ทานชื่นชอบ อาทิเชน สโนวไวท, เจาหญิงนิทรา, ซินเดอเร
ลา, มิกกี้เมาท, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการตูนอันเปนที่ใฝ�ฝนของทุกคน และยังโซน
กิจกรรมอยางเชน “Once Upon a Time Adventure” เปนการพจญภัยภายใน
ปราสาทดิสนีย พบเรื่องราวของสโนว ไวท ผานจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in 
Wonderland Maze” เปนทางเดินผานเขาวงกตเพื่อเขาไปเจอตัวละครจาก Alice 
in  Wonderland  และเครื่องเลนไฮไลทของโซนนี้ก็คือ “Seven Dwarfs Mine 



 

 

Train” นั่งรถไฟเขาเหมืองแรไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนใหสนุกและหวาดเสียวได
พอสมควร 

 
อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว 
ไดเวลาอันสมควรรับทุกทานกลับสูที่พัก 

พักที ่  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเทา   

วันที่ 4 
    รานบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ราน STARBUCK ที่ใหญที่สุดในโลก – 
อ ุ โมงค   เ ล เ ซอร    –  ร  านหยก  –  ตลาด เฉิ นหวั ง เม ี่ ย ว  –  สนามบินผ ู  ต ง   
(B/L/D) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

             นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการ
ผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอม
ชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟ
ไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 



 

 

นําทานเดินทางสู หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝم�งตะวันตกของแมนํ้าหวงผูมีความยาวจาก
เหนือจรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดช่ือวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือ
เปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ
ธนาคารที่สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ 
เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ศูนยกลางการชอปปم�งท่ีคึกคักมากที่สุดของนคร
เซี่ยงไฮที่ไมมีวันหลับใหล ทั้งยังเปนที่ตั้งหางสรรพสินคามากมายและถือเปนยาน
สวรรคของบรรดาสาวกแบรนดเนมทั ้งหลาย นอกจากนี ้ที ่หาดไวทันยังสามารถ
มองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมา
เยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวา
มาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ  หลังจากชมวิวเมืองเซี่ยงไฮจนเต็มแลว 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูไกแดง 



 

 

นําทาน ลอดอุโมงคเลเซอร อุโมงคลอดแมนํ้าสายแรกในประเทศจีน เพื่อขามไปยัง
ฝم�งตรงขามใชเวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร เปนรูป
ตางๆ 

 
นําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคากวาทองและเพชร 
เปนสิริมงคลแกผูที่ไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเครื่องประดับนําโชคตาม
อัธยาศัย 
จากน้ันนําทานสู ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือตลาดรอยป เซี่ยงไฮ เปนตลาดเกาของผูตง 
เมืองเซี่ยงไฮอาคารบานเรือนบริเวณน้ีเปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและ
ชิง แตทําเปนรานขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินคาสมัยใหม
อยางรองเทากีฬา กระเป�า อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย  
ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 



 

 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา 
พักที ่  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเทา   

วันที่ 5     สนามบินผูตง(เซ่ียงไฮ)  –  สนามบินดอนเมือง 
(-/-/-) 

เชา  บริการอาหารเชา แบบ SET BOX  
06.50น.     ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน 

AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ761  ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 

10.15น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
************************************************* 

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน
ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

** 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
09-13 ตุลาคม 2562 14,899 17,899 17,899 3,500 5,900 
12-16 ตุลาคม 2562  14,899 17,899 17,899 3,500 5,900 
15-19 ตุลาคม 2562  12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 
16-20 ตุลาคม 2562 12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 
19-23 ตุลาคม 2562  12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 
22-26 ตุลาคม 2562  12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 
23-27 ตุลาคม 2562 12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 
26-30 ตุลาคม 2562 12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 
29-02 พฤศจิกายน 

2562 12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 

30-03 พฤศจิกายน 
2562 12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
27 พฤศจิกายน - 

01 ธันวาคม 2562 11,899 14,899 14,899 3,500 5,900 

วันเดินทางเดือน ธันวาคม 2562 
03-07 ธันวาคม 2562 14,899 17,899 17,899 3,500 5,900 
04-08 ธันวาคม 2562 14,899 17,899 17,899 3,500 5,900 
07-11 ธันวาคม 2562 12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 



 

 

18-22 ธันวาคม 2562 12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 
25-29 ธันวาคม 2562 12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 
28-01 มกราคม 2563 18,899 21,899 21,899 3,500 5,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 
** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน 

** 
 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน และไมรวมคาวีซา) 

 
** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,
รานใบชา ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ่ึงจะใชเวลาราน
ละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการ
บังคับใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน 
/ ทาน / ราน 

 
 



 

 

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคา
ทัวร ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปย่ืนวี

ซาเอง ** 
 

**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 

เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง

ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย ** 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื ่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade 
หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใดเที่ยวหนึ่ง  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการ
ระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ   
  ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนัก
ไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด 
  จํานวนช้ิน แตท้ังน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 



 

 

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐาน
คุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 



 

 

× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพิ่มจากคาทัวร 
1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง) 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง 

(สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน) หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยว
แบบเด่ียว (4วันทําการ) ทานละ 1,700 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปย่ืน
ดวยตัวเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง

คร้ังอ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / 

ปกก่ิง+เซี่ยงไฮ (เท่ียว 2 เมือง) ตองย่ืนวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไม

สามารถยื่นวีซากรุปได ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 
4 วัน ทําการ ทานละ 1,700 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,750 
บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- กรณีที่สามารถย่ืนวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเด่ียวสามารถติดตอ
ตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน  

- สําหรับผูท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   
3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 
8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   
15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   
22.โอมาน   23.จอรแดน   24.โซมาเรีย 
(ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถย่ืนขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเดี่ยวเทาน้ัน) 
 
 
 



 

 

 
 

 เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง เนื่องจากเปนทัวรราคา

โปรโมช่ันขออนุญาติเก็บเต็มจํานวนและไมคืนเงินในการยกเลิกไมวากรณีใดๆ และตัดที่
น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป กอนเวลา 
16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่
กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจอง
เขามาใหม นั ่นหมายถึงวา กรณีที ่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ ้นตํ ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 
กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง



 

 

สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อใหทาง
บริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทางบริษัท
ของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด

แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช



 

 

ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว



 

 

เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
 



 

 

 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสสปอตไทยเทาน้ัน) 

•• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นทั้ง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 
• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พ้ืนหลังสีขาว หามถายเซลฟم� และ
สงรูปเขามาทางไลน ไดเลย 

ตามตัวอยางดานลางน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ทานใดที่เคยไป 24 ประเทศดังนี้ ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได  

ตองทําการย่ืนวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน  

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได                

ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 



 

 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 


