
 
 

 

 
 

 

รหสัโปรแกรม : 17659  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
  



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

 

23.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิทางเขา้ประตู 6 เคาเตอร ์L สายการบนิ จูนเยา่ แอร ์JUNEYAO AIR (HO) โดย
มเีจา้หนา้ทีค่อ่ยใหก้ารตอนรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิแกท่า่น 

 หมายเหตุ : ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 เป็นตน้ไปเวลานัดหมายและไฟลท์บนิเป็นเวลา 22.30 น. ไฟลท์บนิ HO1360 
01.30-07.10 น. 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิซ่างไหผู่ต่ง – เมอืงเซีย่งไฮ ้– ประเทศจนี – อสิระเต็มวนัทีเ่ซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์

(ราคาทวัรน์ี ้รวมรถบสัรบั-สง่ พรอ้มหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 

 

02.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซา่งไหผู่ต่ง ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่HO1358 
 

* ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 15 นาท ีสายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง * 

 
07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิซ่างไหผู่่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้ประเทศจนี หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศลุกากร

แลว้ รับกระเป๋าสมัภาระพรอ้มออกเดนิทาง น าทา่นเดนิทางตามโปรแกรม 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
น าทา่นเดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(Shanghai Disneyland) สวนสนุกแหง่ที ่6 แหง่อาณาจกัรดสินยี ์ซึง่มี

ขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดสินยีแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา และเป็นสวน
สนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่ที ่3 ในเอเชยี ต ัง้อยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแมน่ า้หวงผู่ และสนามบนิผู่ตง สวนสนุกเซีย่ง

ไฮด้สินยีแ์ลนดม์ขีนาดใหญ่กวา่ฮอ่งกงดสินียแ์ลนดถ์งึ 3 เทา่ เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่16 มถิุนายน 2016  ซึง่ใชเ้วลาร่วม 5 

ปีในการกอ่สรา้ง โดยใชง้บทัง้ส ิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท  
 



 
 
เทีย่ง/เย็น อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่ว 

 
โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนยีแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซน ดงันี ้

 Disney Town เป็นโซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก โซนนี้ไม่ตอ้งเสยีเงนิค่าเขา้ชม ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นจ าหน่าย
ของทีร่ะลกึตา่งๆมากมาย อกีทัง้ยังม ีLego Land ในโซนนีอ้กีดว้ย  

 Mickey Avenue โซนนี้จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึกับรา้นอาหาร และก็จะมสีว่นของทีฉ่ายหนังการต์นูสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์

เหมาะกบัการถา่ยรูปและน ัง่พกัผอ่นภายในสวนสนุก 
 Adventure Isle ดนิแดนใหก้ารผจญภัยทีจ่ะท าใหนั้กทอ่งเทีย่วไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับบรรยากาศหุบเขาลกึลับในยุคดกึด า

บรรพ ์“Camp Discovery” พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดนิส ารวจดนิแดนทีแ่ฝงไปดว้ยปรศินาและความลกึลับ และลงเรอืเขา้
ไปสู ่“Roaring Rapids” อุโมงคถ์ ้าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ิง่ ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของจระเขยั้กษ์น่าเกรงขาม และ Roaring 

Over The Horizon เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะพาเราบนิชมธรรมชาตแิละสิง่กอ่สรา้งตา่งๆทัว่โลก 

 Tomorrow Land อกีหนึง่ไฮโลทเ์ดน่ของสวนสนุกดสินีย ์ทีม่ักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพือ่สรา้งจตินาการใหก้ับเด็กๆ 
พรอ้มกับดไีซน์เครื่องเล่นสดุล ้าใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต ์ส าหรับทีด่สินียแ์ลนดแ์ห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่องเล่นทีม่จีากวดิโีอเกม

และภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ทีถู่กขนานนามไวว้า่ “Lightcycle Power Run” 
เป็นหนึง่สดุยอดรถไฟเหาะตลีังกาส าหรับเซีย่งไฮ ้ดสีนียแ์ลนดท์ีห่า้มพลาด หรอืจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star 

Wars Launch Bay” ไดถ้า่ยรูปกบั Darth Vader ตวัเป็นๆ Gardens of Imagination มจีดุเดน่เรือ่งวัฒนธรรมของจนี 
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ไดอ้ย่างเต็มที่ สวนที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 

‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาทีพั่กผ่อนหย่อนใจทีง่ดงามอย่างลงตัว อกีทัง้ยังมสีวนทีเ่ลอืกตัวละครสตัว์

ของดสินีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏทินิจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นด ีคอื 
Fantasia Carousel (มา้หมนุ) กบั Dumbo The Flying Elephant  

 Treasure Cove เป็นธมีโจรสลัด เนรมติฉากจากภาพยนตรช์ือ่ดัง The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครือ่งเลน่
และการแสดงโชวส์ดุตระการตา ทีห่าชมไดแ้ค่เพียงที ่เซีย่งไฮ ้เทา่นัน้ จ าลองฉากต่างๆ รมิทะเล เครือ่งเลน่ไฮไลทค์อื 

Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเครือ่งเลน่แนว 4D จะพาเราน่ังเรอืพจญภัย

ไปกับตอ่สูข้องเรอื Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ยังมเีครือ่งเลน่มากมาย เชน่ ‘Barbossa’s Revenge’ 
และ ‘Siren’s Revenge’ 

 Fantasy Land สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนทีต่ัง้ของปราสาทดสินีย ์ทีม่ชี ือ่ว่า “Enchanted Stourybook 
Castle” ทา่นจะไดพ้บกับโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตาและตัวการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบ อาทเิชน่ สโนวไ์วท,์ เจา้หญงินทิรา, ซนิ



เดอเรลา่, มกิกีเ้มาท,์ หมพีล ูและเพือ่นๆตัวการต์นูอันเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทกุคน และยังโซนกจิกรรมอย่างเชน่ “Once Upon 
a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดสินีย ์พบเรือ่งราวของสโนว ์ไวท ์ผ่านจอภาพแบบสามมติ ิหรอื 

“ALICE IN WONDERLAND MAZE” เป็นทางเดนิผ่านเขาวงกตเพือ่เขา้ไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  

และเครือ่งเลน่ไฮไลทข์องโซนนี้ก็คอื “Seven Dwarfs Mine Train” น่ังรถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกับคนแคระทัง้ 7 ชวนให ้
สนุกและหวาดเสยีวไดพ้อสมควร   

 
 (ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัปรบัเปลีย่นวนัเขา้สวนสนุกดสีนีย่แ์ลนด ์ข ึน้อยู่กบัความเหมาะสม และ

ค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
 

ทีพ่กั Q BOX SHANGHAI SANJIAGANG PUDONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม เมอืงอูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซาน (รวมคา่รถรางแลว้) – รา้นไขมุ่ก – ถนนโบราณชงิหมงิเฉยีว  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซี (Wuxi City) ซึง่ไดรั้บการขนานนามว่า “เซี่ยงไฮน้อ้ย” เนื่องจากเป็นเมือง

อตุสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไทหู่ลอ้มรอบ ทะเลสาบไทหู่ เป็น 1 ใน 5 แห่งทะเลสาบน ้าจดืทีม่ขีนาดใหญ่ของจนี เป็นเมอืง
เกา่แกป่ระวตัศิาสตรย์าวนานร่วมสามพันกวา่ปีในยคุราชวงศโ์จวและฉนิ  

 

น าท่านสกัการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝ๋อ (Lingshan Grand Buddha) (ราคาทัวร์นี้รวมน่ังรถราง) น าทกุทา่นชม
พระพุทธรูปปางหา้มญาตทิองส ารดิองคใ์หญ่ทีเ่ขาหลงิซาน ซึง่มคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนนิเขาห

ลงิซาน หันพระพักตรอ์อกสูท่ะเลสาบไทหู่ เป็นพระพุทธรูปทีม่พีระพักตรง์ดงาม หากเมือ่เดนิไปทางใดก็เหมอืนวา่องคพ์ระ
ก าลงัมองตามเราอยู ่นอกจากนีว้ดัหลงิซานยังมจีุดแสดงรูปปั้นจ าลองพระพุทธเจา้ก าเนดิในดอกบัว โดยกลบีดอกบัวคอ่ยๆ

บานออก ผสานกบัการแสดงน ้าพุดนตร ีจนกระทัง่ก าเนดิพระพุทธเจา้ขึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ  
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 น าท่านชม รา้นไขมุ่ก เลอืกซือ้ครีมไข่มุกบ ารุงผวิทีส่กัดมาจากไข่มุกน ้าจดื เพาะเลีย้งในทะเลสาบรวมถงึเครื่องประดับ

ตา่งๆจากไขม่กุ 

 



 
 

จากนัน้น าทกุทา่นไปยัง ถนนโบราณชงิหมงิเฉยีว (Qingming Bridge Historic and Cultural Block) เป็นอกี
หนึ่งสถานทีท่ีน่่าสนใจ เนื่องจากทีแ่ห่งนี้เป็นถนนโบราณทีม่อีายุกวา่ 3,000 ปี ยังคงอนุรักษ์ไวใ้หเ้ห็นประวัตศิาสตร์ของ

เมอืงอูซ๋ ีอาทเิชน่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วถิชีวีติหรอืบา้นเรอืน ทีแ่ห่งนี้ยังถอืวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมไดอ้กี
หนึง่แหง่  

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูซโีครงหมูอูซ่ ี
 

ทีพ่กั VEEGLE SINCERE HOTEL WUXI ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงอู๋ซ ี– เมอืงโบราณเฟิงจิง่ – ลอ่งเรอืเมอืงโบราณเฟิงจิง่ – เมอืงเซีย่งไฮ ้ – รา้นบวัหมิะ – หาดไวท่าน – 

ถนนหนานกงิ – รา้นสตารบ์คัส ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณเฟิงจิง่ เมอืงโบราณเฟิงจงิเป็นเมอืงน ้าทั่วไปเป็นหนึง่ในแปดมุมมองใหม่ของเซีย่งไฮ ้เป็น

เมอืงน ้าโบราณทีใ่หญ่ทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้เครือข่ายทางน ้าครอบคลุมเมอืงโบราณทัง้เมอืงและมสีะพาน 52 แห่งสะพานที่

เกา่แกท่ีส่ดุ: สะพาน Zhihe ทีม่ปีระวัตยิาวนานกวา่ 700 ปี หลังจากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอื ไปตามล าน ้าใหท้า่นไดส้มัผัสกับ
วฒันธรรมการเป็นอยูข่องชาวนีท้ีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงโบราณเฟิงจิง่แหง่นี ้ 

 



 
  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้(Shanghai) มหานครทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้า
แยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  

ลา้นคน เป็นเมอืงทา่พาณชิยข์นาดใหญแ่หง่ทะเลจนีใต ้ทีไ่ดรั้บการพัฒนาจนถกูขนานนามวา่ “นครปารสีแหง่ตะวนัออก”  
 

น าทา่นแวะชม รา้นบวัหมิะ ชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุ
พอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

 

 



จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน (Waitan) ซึง่ไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นย่านถนนรมิแม่น ้าทีม่ี
ความยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแม่น ้าหวงผู่ฝ่ังตะวันตกซึง่อยู่ในย่านเมอืงเก่า หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานทีถ่่ายท า

ภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดังเรือ่ง “เจา้พ่อเซีย่งไฮ”้ ซึง่ถ่ายทอด เรือ่งราวของเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ในยุคทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไป

ดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊งค ์แย่งชงิอ านาจกันใหวุ้น่วายไปหมด หาดไวท่านจงึมชีือ่ทีรู่จั้กในหมู่นักทอ่งเทีย่วชาวไทยวา่ "หาด
เจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ น่ันเอง  

 

 
 

และหาดไว่ทานนี้ยังอยู่ใกล ้ถนนนานกงิ (Nanjing Street) ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมและ

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ยิมของคนไทยอกีแหง่หนึง่ นอกจากนีท้ีห่าดไวท่านยังสามารถมองเห็น "หอไขมุ่ก" ซึง่เป็นสญัลักษณ์

ของเมอืงเซีย่งไฮไ้ดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบันด”์ จงึ
เรยีกไดว้า่มาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนนานกงิไดต้ามอธัยาศัย 

 

  



จากนัน้น าท่านชมรา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ทีน่ครเซีย่งไฮ ้มาพรอ้มกับความยิง่ใหญ่อลังการ 
ครองต าแหน่งสตารบ์ัคสท์ีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตัวไปเมือ่วันที ่6 ธันวาคม 2017 มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 

2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแตง่ดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลีย่มซึง่เป็นงานแฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผ่น และทีต่ัง้

ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถังคั่วกาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเทา่ตกึ 2 ชัน้ ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจนี
โบราณมากกวา่ 1,000 แผ่น ซึง่บอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของสตารบ์ัคส ์กาแฟทีค่ั่วในถังทองเหลอืงนี้จะถูกสง่ผ่านไป

ตามท่อทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กดิเสยีงราวกับเสยีงดนตรี มเีคาน์เตอรท์ีย่าวทีส่ดุ ซึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร 
ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคสท์ีม่ ีความยาวทีสุ่ดในโลก มีเครื่องดืม่หลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้

เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีเ้พยีงแหง่เดยีว 
  

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
ทีพ่กั Q BOX SHANGHAI SANJIAGANG PUDONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ รา้นผา้ไหม – เมอืงเทมส ์– รา้นหยก – ถนนชอ้ปป้ิงซนิเทยีนตี ้– สนามบนิซ่างไหผู่่ตง – สนามบนิสุวรรณภูม ิ- 

กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 น าทา่นแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากผา้ไหม เชน่ผา้ห่ม เสือ้ผา้ รองเทา้ 

เป็นตน้ 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เทมสท์าวน ์เป็นเมอืงใหม่ในเขตซ่งเจยีงประมาณ 30 กโิลเมตร จากเซีย่งไฮ ้มันถูกตัง้ชือ่ตามแม่น ้า
เทมสใ์นลอนดอนสหราชอาณาจักร สถาปัตยกรรมเป็นธมีตามสไตลเ์มอืงตลาดองักฤษแบบดัง้เดมิ มถีนนทีป่ดูว้ยหนิระเบยีง

สไตลว์คิตอเรยีรา้นมมุและตูโ้ทรศพัทส์แีดง ใหค้วามรูส้กึเสมอืนวา่ทา่นก าลงัเดนิเลน่อยูใ่นเมอืงเมอืงหนึง่ในองักฤษ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



จากนัน้น าทา่นชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครือ่งประดบัน าโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอนัล ้าคา่แกค่นทีท่า่นรัก  
จากนัน้น าท่านสู ่ยา่นซนิเทยีนตี ้(Xintiandi) เป็นหนึง่ในย่านการคา้และแหล่งท่องเทีย่วทีค่กึคักทีส่ดุในเมอืงเซีย่งไฮ ้

อดตีเคยเป็นเขตบา้นก่ออฐิสเีทาสไตลส์อืคูเ่หมนิ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลักษณ์พเิศษของเซีย่งไฮ ้ตอนหลังไดรั้บ

การปรับปรุงจากรัฐบาลใหเ้ป็นย่านถนนคนเดนิ กลายมาเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีฮ่ติตดิอันดับของคนเซีย่งไฮไ้ดใ้นเวลาอันสัน้ มี
สถาปัตยกรรมทัง้เก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มีรา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานบันเทงิสไตลต์ะวันออกและตะวันตก

หลอมรวมกนั อกีทัง้ยังไดรั้กษาบรรยากาศดัง้เดมิ และวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ์แบบเซีย่งไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตัว ทกุวันนี้ ซนิ
เทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ทางวัฒนธรรมของเซีย่งไฮไ้ปแลว้ 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย 

21.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HO1357  
01.15+1 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 หมายเหต ุ: ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน 2563 เป็นตน้ไปไฟลท์บนิขากลับเป็น HO1359 21.15-00.30 น. 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก 
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาพกัเดีย่วเพิม่ ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

12 – 16 มนีาคม 2563 13,999 3,500 6,999 

19 – 23 มนีาคม 2563 14,999 3,500 7,999 

26 – 30 มนีาคม 2563 14,999 3,500 7,999 

ต ัง้แตเ่ดอืน เมษายน 2563 เป็นตน้ไปไฟลท์บนิมกีารเปลีย่นแปลงดงันี ้

ขาไป   HO1360 เวลาบนิ 01.30-07.10 
ขากลบั HO1359 เวลาบนิ 21.15-00.30 

02 – 06 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

15,999 3,500 7,999 

09 – 13 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

19,999 4,500 12,999 

10 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

21,999 4,500 14,999 

11 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

21,999 4,500 14,999 

12 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

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 

 

เด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท 
 

อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 
อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่วซี่ากรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้  

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลกั 

 



ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ  
กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัรา

คา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 

 
หมายเหต ุ:  ตามนโยบายของรัฐบาลจนีเพือ่ร่วมโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์

เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น
แวะชม ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.       คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ    

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง    

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์   

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก   รดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)   
 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารยืน่วซี่ากรุ๊ปท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมัดจ าครัง้แรก) (ส าหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) 
 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท (ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่หนา้ดา่น 

หรอืวซีา่กรุ๊ป) 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 



เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 
บาท ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันนี้ กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันพรุ่ง กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ 

โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีด

เดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการให ้
สทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคา

พเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิ

ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัตวิซี่า รอนัดสัมภาษณ์วซี่า ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที่

ก าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน

ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ 
(กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้

แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บริการ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักทอ่งเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

**เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลง
การเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่นทุก

กรณี** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตาม

ความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศ
ทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระ

คา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
และด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้

ในกรณีทีว่ซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึประโยชน์
ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน

ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะเทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้จะตอ้งยืน่ก่อน หรอื หลัง 

คณะ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสาร
โดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไม่ออก เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  

2. การยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทางฉบับจริง หากท่านส่ง ส าเนาหนา้หนงัสอื

เดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  



 
การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนี แบบหมูค่ณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล  ์ PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ 
2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 

เดอืน  

 
2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ ์ 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดย

ส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา 
และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , ส าเนาหนา้

หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 
3.    ส าเนาสจูบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

 
รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณ์และ

ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ี่

ดลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ 



 
** เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุป๊ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัต ารวจตรวจคนเขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด 

จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทนัหนั ** 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่ือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านั้น กรณีทีท่่านถือหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงินเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณี

ใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่น
ไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุล

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 
3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่นไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับ
ทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบนิ คา่ภาษีน ้ามัน ค่าภาษี

สนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับ
ทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุตัภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนื

คา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร
สว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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