
 

 

รหัสทัวร ZET2000406 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ อูซี ดิสนียแลนด 5 วัน 3 คืน (HO) 
เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด – พระใหญหลิงซาน – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว – เมืองโบราณเฟงจิ่ง – 
ลองเรือเมืองโบราณเฟงจิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ – หาดไวทาน – ถนนหนานกิง – รานสตารบัคส – 
เมืองเทมส – ถนนชอปปم�งซินเทียนต้ี 

 
 



 

 

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
23.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเขาประตู 6 เคาเตอร L สายการบิน จูน

เยา แอร JUNEYAO AIR (HO) โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเชค็อินแกทาน 

 หมายเหตุ : ตั้งแตเดือนเมษายน 2563 เปนตนไปเวลานัดหมายและไฟลทบินเปน
เวลา 22.30 น. ไฟลทบิน HO1360 01.30-07.10 น. 

 
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซางไหผูตง – เมืองเซี่ยงไฮ – ประเทศจีน – 

อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด (ราคาทัวรน้ี รวมรถบัสรับ-สง พรอมหัวหนา
ทัวรบริการ) 

 
02.15 น. นําทานเดินทางสู สนามบินซางไหผูตง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ HO1358 
 
                * ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 15 นาที สายการบินมีบริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเครื่อง * 
 

 
 
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินซางไหผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน หลังจากผานขั้นตอนการ

ตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเป�าสัมภาระพรอมออกเดินทาง นําทาน
เดินทางตามโปรแกรม 

 



 

 

 
 
               นําทานเดินทางสู เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด (Shanghai Disneyland) สวนสนุกแหง

ที่ 6 แหงอาณาจักรดิสนีย ซึ่งมีขนาดใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย
แลนดในออรแลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเปนสวนสนุกดิสนียแลนด
แหงที่ 3 ในเอเชีย ต้ังอยูในเขตฉวนซา ใกลกับแมนํ้าหวงผู และสนามบินผูตง 
สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง 3 เทา เปด
ใหบริการเม่ือวันที ่16 มิถุนายน 2016  ซึ่งใชเวลารวม 5 ปในการกอสราง โดยใชงบ
ทั้งสิ้นราว 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลานบาท  

 

 



 

 

เที่ยง/เย็น อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า เพ่ือสะดวกในการทองเที่ยว 
 
โดยเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนด ประกอบไปดวย 6 ธีมปารค และ 1 ฟรีโซน ดังน้ี 
 Disney Town เปนโซนแรกกอนเขาสวนสนุก โซนน้ีไมตองเสียเงินคาเขาชม 

ประกอบไปดวยรานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึกตางๆมากมาย อีกทั้งยังมี Lego 
Land ในโซนนี้อีกดวย  

 Mickey Avenue โซนน้ีจะเปนโซนขายของท่ีระลึกกับรานอาหาร และก็จะมีสวน
ของท่ีฉายหนังการตูนสั้นของมิกกี้เมาส เหมาะกับการถายรูปและนัง่พักผอนภายใน
สวนสนุก 

 Adventure Isle ดินแดนใหการผจญภัยที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดตื่นตาต่ืนใจกบั
บรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ “Camp Discovery” พรอมเชิญชวนให
รวมเดินสํารวจดินแดนที่แฝงไปดวยปรศินาและความลึกลับ และลงเรือเขาไปสู 
“Roaring Rapids” อุโมงคถํ้าปริศนาในชองเขารอวรริ่ง ซึ่งเปนที่อยูของจระเข
ยักษนาเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เปนเครื่องเลนแนว 4D จะ
พาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งกอสรางตางๆท่ัวโลก 

 Tomorrow Land อีกหน่ึงไฮโลทเดนของสวนสนุกดิสนีย ที่มักจะสรางโลกแหง
อนาคต เพื่อสรางจิตนาการใหกับเด็กๆ พรอมกับดีไซนเครื่องเลนสุดลํ้าใหเขากับคอน
เซ็ปต สําหรับที่ดิสนียแลนดแหงใหมน้ี เปดตัวเครื่องเลนที่มีจากวิดีโอเกมและ
ภาพยนตรไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไว
วา “Lightcycle Power Run” เปนหน่ึงสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสําหรับเซี่ยงไฮ 
ดีสนียแลนดที่หามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อยาง “Star Wars 
Launch Bay” ไดถายรูปกบั Darth Vader ตัวเปนๆ Gardens of 
Imagination มีจุดเดนเร่ืองวัฒนธรรมของจีน สงเสริมเอกลักษณของสวนพฤกษา
ในสวนสนุกแหงน้ีไดอยางเต็มท่ี สวนที่ต้ังอยูไมไกลจากปราสาทเทพนิยาย 
‘Wandering Moon Teahouse’ เปนโรงน้ําชาที่พักผอนหยอนใจที่งดงามอยางลง
ตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสตัวของดิสนีย ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษัตริย 
ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเลนเบาๆเด็กๆเลนได ผูใหญเลนดี คือ Fantasia 
Carousel (มาหมุน) กับ Dumbo The Flying Elephant  



 

 

 Treasure Cove เปนธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตรชื่อดัง The Pirates 
of the Caribbean กลายเปนเครื่องเลนและการแสดงโชวสดุตระการตา ที่หาชมได
แคเพียงที่ เซี่ยงไฮ เทาน้ัน จําลองฉากตางๆ ริมทะเล เครื่องเลนไฮไลทคือ Pirates 
of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เปนเครื่องเลน
แนว 4D จะพาเราน่ังเรือพจญภัยไปกับตอสูของเรือ Black Pearl กับ Flying 
Dutchman นอกจากน้ียังมีเครื่องเลนมากมาย เชน ‘Barbossa’s Revenge’ 
และ ‘Siren’s Revenge’ 

 Fantasy Land สนุกกับเมืองเทพนิยาย เปนโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย ที่มีชื่อวา 
“Enchanted Stourybook Castle” ทานจะไดพบกับโชวอันยิง่ใหญตระการตา
และตัวการตูนที่ทานช่ืนชอบ อาทิเชน สโนวไวท, เจาหญิงนิทรา, ซินเดอเรลา, มิกกี้
เมาท, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการตูนอันเปนที่ใฝ�ฝนของทุกคน และยังโซนกิจกรรม
อยางเชน “Once Upon a Time Adventure” เปนการพจญภัยภายในปราสาท
ดิสนีย พบเร่ืองราวของสโนว ไวท ผานจอภาพแบบสามมิติ หรือ “ALICE IN 
WONDERLAND MAZE” เปนทางเดินผานเขาวงกตเพ่ือเขาไปเจอตัวละครจาก 
Alice in Wonderland  และเครื่องเลนไฮไลทของโซนน้ีก็คือ “Seven Dwarfs 
Mine Train” น่ังรถไฟเขาเหมืองแรไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนใหสนุกและหวาดเสียว
ไดพอสมควร   

 
 (ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการสลับปรับเปลี่ยนวันเขาสวนสนุกดีสน่ียแลนด 

ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และคํานึงถงึผลประโยชนและความปลอดภัยของ
ลูกคาเปนหลัก โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) 

 
ที่พัก Q BOX SHANGHAI SANJIAGANG PUDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ

ระดับเทียบเทา 
 
 
 



 

 

วันที่สาม เมืองอูซี – พระใหญหลิงซาน (รวมคารถรางแลว) – รานไขมุก – ถนนโบราณ
ชิงหมิงเฉียว  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
                จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองอูซี (Wuxi City) ซึ่งไดรับการขนานนามวา “เซี่ยงไฮ

นอย” เน่ืองจากเปนเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีทะเลสาบไทหูลอมรอบ ทะเลสาบไทห ูเปน 
1 ใน 5 แหงทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญของจีน เปนเมืองเกาแกประวัตศิาสตร
ยาวนานรวมสามพันกวาปในยุคราชวงศโจวและฉิน  

                นําทานสักการะ พระใหญหลิงซานตาฝ�อ (Lingshan Grand Buddha) (ราคา
ทัวรนี้รวมน่ังรถราง) นําทุกทานชมพระพุทธรูปปางหามญาติทองสําริดองคใหญท่ี
เขาหลิงซาน ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยูบนเนินเขาหลิงซาน 
หันพระพักตรออกสูทะเลสาบไทหู เปนพระพุทธรูปที่มีพระพักตรงดงาม หากเม่ือเดิน
ไปทางใดก็เหมือนวาองคพระกําลังมองตามเราอยู นอกจากน้ีวัดหลิงซานยังมีจุดแสดง
รูปปم�นจําลองพระพุทธเจากําเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัวคอยๆบานออก ผสานกับ
การแสดงน้ําพุดนตรี จนกระทั่งกําเนิดพระพุทธเจาขึ้น เปนการแสดงที่นาต่ืนตาต่ืนใจ  

 

 
 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชม รานไขมุก เลือกซื้อครีมไขมุกบํารุงผิวที่สกัดมาจากไขมุกน้ําจืด เพาะเล้ียง

ในทะเลสาบรวมถึงเครือ่งประดบัตางๆจากไขมกุ 
 

 
 
               จากน้ันนําทุกทานไปยัง ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว (Qingming Bridge Historic 

and Cultural Block) เปนอีกหน่ึงสถานที่ที่นาสนใจ เน่ืองจากที่แหงน้ีเปนถนน
โบราณท่ีมีอายุกวา 3,000 ป ยังคงอนุรักษไวใหเห็นประวัตศิาสตรของเมืองอูซี อาทิ
เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตหรือบานเรือน ท่ีแหงน้ียังถือวาเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดอีกหน่ึงแหง  

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูซีโครงหมูอูซี 
ที่พัก VEEGLE SINCERE HOTEL WUXI ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ เมืองอูซี – เมืองโบราณเฟงจิง่ – ลองเรือเมืองโบราณเฟงจ่ิง – เมืองเซี่ยงไฮ – 
รานบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนหนานกิง – รานสตารบัคส 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองโบราณเฟงจิ่ง เมืองโบราณเฟงจิงเปนเมืองน้ําทั่วไปเปนหน่ึง

ในแปดมุมมองใหมของเซี่ยงไฮ เปนเมืองน้ําโบราณท่ีใหญที่สุดในเซี่ยงไฮ เครือขาย
ทางน้ําครอบคลุมเมืองโบราณท้ังเมืองและมีสะพาน 52 แหงสะพานที่เกาแกที่สุด: 
สะพาน Zhihe ที่มีประวัติยาวนานกวา 700 ป หลังจากน้ันนําทาน ลองเรือ ไปตาม
ลําน้ําใหทานไดสัมผัสกับวัฒนธรรมการเปนอยูของชาวน้ีที่อาศัยอยูในเมืองโบราณ
เฟงจิ่งแหงน้ี  

 

 
  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู เมืองเซี่ยงไฮ (Shanghai) มหานครที่ใหญที่สุดของ

ประเทศจีน ต้ังอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจ
ทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพื้นท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลาน



 

 

คน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการพัฒนาจนถูกขนานนาม
วา “นครปารีสแหงตะวนัออก”  

                นําทานแวะชม รานบัวหิมะ ชมครีมเป�าซูถัง หรือท่ีรูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญ
ประจําบาน 

 

 
 
               จากน้ันนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน (Waitan) ซึ่งไมไดเปนหาดทรายชายทะเลแต

อยางใด แตเปนยานถนนริมแมน้ําที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแมน้ําหวงผู
ฝم�งตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา หาดไวทานยังเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรที่
โดงดงัเร่ือง “เจาพอเซี่ยงไฮ” ซึ่งถายทอด เรื่องราวของเจาพอเซี่ยงไฮ ท่ีเกิดขึ้นในยุค
ที่เมืองเซ่ียงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกงค แยงชิงอํานาจกันใหวุนวายไปหมด หาด
ไวทานจึงมีชื่อท่ีรูจักในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยวา "หาดเจาพอเซี่ยงไฮ" น่ันเอง  

 



 

 

 
 
                และหาดไวทานน้ียังอยูใกล ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินที่เปน

แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมและสถานที่ทองเท่ียวที่นิยมของคนไทยอีกแหงหน่ึง 
นอกจากน้ีที่หาดไวทานยังสามารถมองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมือง
เซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความงามแบบ
คลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ  นําทานอิสระชอปปم�งที่
ถนนนานกิงไดตามอัธยาศัย 

 

  



 

 

               จากน้ันนําทานชมราน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ 
มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสท่ีใหญและสวยที่สุดใน
โลก ซึ่งไดทําการเปดตวัไปเม่ือวันที่ 6 ธันวาคม 2017 มีเน้ือที่ใหญโตถึง 2,787 
ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหล่ียมซ่ึงเปนงานแฮนดเมด
จํานวน 10,000 แผน และที่ต้ังตระหงานอยูกลางรานคือถังคัว่กาแฟทองเหลืองขนาด 
40 ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดบัประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 
1,000 แผน ซ่ึงบอกเลาเรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถัง
ทองเหลืองน้ีจะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซ่ึงจะทําใหเกิดเสียงราวกับ
เสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซ่ึงมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนง
เคานเตอรของสตารบคัสท่ีมีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องด่ืมหลากหลายมากกวา 
100 ชนิด รวมท้ังเครือ่งด่ืมที่มีเฉพาะสาขาน้ีเพียงแหงเดียว 

เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Q BOX SHANGHAI SANJIAGANG PUDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ

ระดับเทียบเทา 
 
วันที่หา รานผาไหม – เมืองเทมส – รานหยก – ถนนชอปปم�งซินเทียนตี้ – สนามบินซางไห

ผูตง – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานแวะ รานผาไหม ที่ขึ้นช่ือของประเทศของจีน ใหทานไดเลือกซื้อสินคาท่ีทํา

จากผาไหม เชนผาหม เส้ือผา รองเทา เปนตน 
                นําทานเดินทางสู เทมสทาวน เปนเมืองใหมในเขตซงเจียงประมาณ 30 กิโลเมตร 

จากเซี่ยงไฮ มันถูกตั้งชือ่ตามแมน้ําเทมสในลอนดอนสหราชอาณาจักร สถาปตยกรรม
เปนธีมตามสไตลเมืองตลาดอังกฤษแบบดัง้เดิม มีถนนที่ปูดวยหินระเบียงสไตล
วิคตอเรียรานมุมและตูโทรศัพทสีแดง ใหความรูสึกเสมือนวาทานกําลังเดินเลนอยูใน
เมืองเมืองหน่ึงในอังกฤษ 

 
 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
                จากน้ันนําทานชม รานหยก  ซึ่งเปนเครื่องประดบันําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของ

ฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก  
                จากน้ันนําทานสู ยานซินเทียนตี้ (Xintiandi) เปนหน่ึงในยานการคาและแหลง

ทองเที่ยวท่ีคึกคักที่สุดในเมืองเซ่ียงไฮ อดีตเคยเปนเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเห
มิน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ ตอนหลังไดรับการปรบัปรุง
จากรัฐบาลใหเปนยานถนนคนเดิน กลายมาเปนสถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับของคน
เซี่ยงไฮไดในเวลาอันสั้น มีสถาปตยกรรมท้ังเกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน มี
รานอาหาร รานคา และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีก
ทั้งยังไดรักษาบรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณแบบเซี่ยงไฮเอาไวอยาง
ลงตัว ทุกวันน้ี ซินเทียนตี้ไดกลายเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมของเซี่ยงไฮไปแลว 

 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางเขาสูสนามบินเพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 
21.15 น. นําทานเดินทางสู ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ HO1357  
01.15+1 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 
  
                     หมายเหตุ : ตั้งแตเดือนเมษายน 2563 เปนตนไปไฟลทบินขากลับเปน HO1359 

21.15-00.30 น. 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีทุกครั้งกอน

ทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบรกิาร *** 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง ราคาทัวร/ทาน 
หองละ 2-3 ทาน 

ราคาพักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคาไมรวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

12 – 16 มีนาคม 2563 13,999 3,500 6,999 
19 – 23 มีนาคม 2563 14,999 3,500 7,999 
26 – 30 มีนาคม 2563 14,999 3,500 7,999 

ตั้งแตเดือน เมษายน 2563 เปนตนไปไฟลทบินมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี 
ขาไป   HO1360 เวลาบิน 01.30-07.10 
ขากลับ HO1359 เวลาบิน 21.15-00.30 

02 – 06 เมษายน 2563 
(วันจักร)ี 15,999 3,500 7,999 

09 – 13 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 19,999 4,500 12,999 

10 – 14 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 21,999 4,500 14,999 

11 – 15 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 21,999 4,500 14,999 

12 – 16 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 21,999 4,500 14,999 

16 – 20 เมษายน 2563 14,999 3,500 7,999 
23 – 27 เมษายน 2563 14,999 3,500 7,999 

14 – 18 พฤษภาคม 2563 13,999 3,500 6,999 
21 – 25 พฤษภาคม 2563 13,999 3,500 6,999 
 

เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท 



 

 

อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/
ทาน/ทริป 
 
อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทรปิ 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการ
สายการบินเรียบรอยแลว  
โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 
 
โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 
สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ  
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง 
 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือรวมโปรโมทสินคาพ้ืนเมือง ในนามของราน
รัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม 
ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และ
ถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรฐับาลทุกเมือง หรือหากทานตองการ
แยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
ทานเปนจํานวนเงิน 300หยวน/ทาน/ราน 

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก.       
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)   
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย
ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะ
เทาน้ัน) 
 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม

ชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะ



 

 

เดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มี
คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคา
พิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็
ตาม รวมท้ัง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมได
รับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆกต็าม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปลี่ยนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ 
เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกบัทาง
บริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือ
ลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการ
แทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ
ทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 



 

 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงินคาบรกิาร 
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระแลวท้ังหมด 
** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรยีม การ

จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครือ่งบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน 

จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการนัตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบรกิารทั้งหมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผู
เดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
โดยทางบรษิัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวี
ซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมจากการที่มี
นักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะ
ใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณี
น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

6. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
 
 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทาน
จําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) 
จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเท่ียวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจรงิ หาก
ทานสง สําเนาหนาหนงัสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ 
ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศจีน แบบหมูคณะ สําหรับผูเดินทางที่ถือ
หนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถือไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตอง
เปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  
 

 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  



 

 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตร
เดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือ
รับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุตํ่ากวา 18 ป 
 
รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ได

จัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ 

 
** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับตํารวจ

ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทําใหมีการเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติ่ม
กะทันหัน ** 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 



 

 

โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม
รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบรกิารตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรอืท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารไมวา
บางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํา
นําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ี
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสาํคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มข้ึนของ
นักทองเที่ยวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 



 

 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถ
ควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่
บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลัก
ปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจภุัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรนี ้เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไป
ตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหน่ึง ไมวา
กรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเปนบาง
กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณีที่
เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 
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