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รหสัโปรแกรม : 11899 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

SHANGHAI DISNEYLAND ZHUJIAJIAO (5D3N) 
“PVG02 SHANGHAI ขี่พายทุะลฟุ้า” 
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บินด้วยสายการบิน นกสกูต๊ (XW) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

อัพเดทไฟล์ทบินเล่ือนเวลาบินเร็วขึน้ 

XW 858 DMK(กรงุเทพ) - PVG(เซ่ียงไฮ้) 19.30 – 00.45 
XW 857 PVG(เซ่ียงไฮ้) - DMK(กรงุเทพ) 02.00 – 05.30 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) - สนามบินผูต่ง(เซ่ียงไฮ้)                                                           (-/-/-) 
 
16.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 

1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 6-7 สายการบิน Nok Scoot โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยให้การ

ตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อม

ก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เขา้

ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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19.30น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบิน Nok Scoot 

เทีย่วบนิที ่XW 858 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

00.45น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิ่นเรว็กว่าเมอืงไทย

ประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 น าท่านเดนิทางสู่โรงแรมทีพ่กั...โดยรถตูโ้รงแรมรบัทีส่นามบนิ เนื่องจากเวลา 02.00 – 06.00 น. รถบสัใหญ่ 

ไม่สามารถขึน้ทางด่วนได ้ตามกฏหมายจราจรของเมอืงจนี 

พกัท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 
 

วนัท่ี 2 เซ่ียงไฮ ้– สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเตม็วนั (รวมบตัรเข้าแล้ว)      (B/-/-)                          
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้าแล้ว) สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจกัรดสินีย ์ซึ่งมี

ขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดสินียแ์ลนด์ในออร์แลนโด รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา และเป็นสวน

สนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งที ่3 ในเอเชยี ตัง้อยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กบัแม่น ้าหวงผู่ และสนามบนิผู่ตง    สวนสนุก

เซีย่งไฮด้สินียแ์ลนดม์ขีนาดใหญ่กวา่ฮ่องกงดสินียแ์ลนดถ์งึ 3 เท่า เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที่ 16 มถุินายน 2016  
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ซึง่ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทัง้สิ้นราว 5.5 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอืราว 180 ,000 ล้าน

บาท  

โดยเซีย่งไฮ ้ดสีนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดงันี้ 

1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนนี้ไม่ตอ้งเสยีเงนิค่าเขา้ชม ประกอบไปดว้ยร้านอาหาร 

รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย อกีทัง้ยงัม ีLEGO LAND ในโซนนี้อกีดว้ย 

2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของทีร่ะลกึกบัร้านอาหาร และกจ็ะมสี่วนของที่ฉายหนังการ์ตูน

สัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกบัการถ่ายรปูและนัง่พกัผ่อนภายในสวนสนุก 

3.ADVENTURE ISLE ดนิแดนให้การผจญภยัที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศหุบเขา

ลกึลบัในยคุดกึด าบรรพ์ ‘Casmp Discovery’ พร้อมเชญิชวนให้ร่วมเดนิส ารวจดนิแดนที่แฝงไปด้วยปรศินา

และความลกึลบั และลงเรอืเขา้ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงค์ถ ้าปรศินาในช่องเขารอวร์ริง่ ซึ่งเป็นที่อยู่ของ

จระเขย้กัษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราบนิชมธรรมชาติ

และสิง่ก่อสรา้งต่างๆทัว่โลก 

4.TOMORROW LAND อกีหนึ่งไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดสินีย ์ที่มกัจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจตินา

การใหก้บัเดก็ๆ พรอ้มกบัดไีซน์เครื่องเล่นสุดล ้าใหเ้ขา้กบัคอนเซป็ต ์ส าหรบัที่ดสินียแ์ลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตวั

เครื่องเล่นที่มจีากวดิโีอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ที่ถูก

ขนานนามไวว้า่ “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตลีงักาส าหรบัเซี่ยงไฮ้ ดสีนียแ์ลนด์ที่

ห้ามพลาด หรอืจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ได้ถ่ายรูปกบั Darth Vader ตวั

เป็นๆ 

5.GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเด่นเรื่องวฒันธรรมของจนี ส่งเสรมิเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาใน

สวนสนุกแห่งนี้ไดอ้ยา่งเตม็ที ่สวนทีต่ ัง้อยูไ่ม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็น

โรงน ้าชาทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจทีง่ดงามอยา่งลงตวั อกีทัง้ยงัมสีวนที่เลอืกตวัละครสตัวข์องดสินีย ์ดดัแปลงเป็น

เหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ Fantasia 

Carousel(มา้หมุน) กบั Dumbo The Fluing Elephant  

6.TREASURE COVE เป็นธมีโจรสลดั เนรมติฉากจากภาพยนตร์ชื่อดงั The Pirates of the Caribbean 

กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชวส์ุดตระการตา ทีห่าชมไดแ้ค่เพยีงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านัน้ จ าลองฉากต่างๆ 

รมิทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คอื Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่น

แนว 4D จะพาเรานัง่เรอืพจญภยัไปกบัต่อสู้ของเรอื Black Pearl กบั Flying Dutchman นอกจากนี้ยงัมี

เครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 



5 
 

7.FANTASY LAND สนุกกบัเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตัง้ของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า “Enchanted 

Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิง่ใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทเิช่น สโนว์

ไวท,์ เจา้หญงินิทรา, ซนิเดอเรล่า, มกิกีเ้มาท,์ หมพีล ูและเพื่อนๆตวัการต์นูอนัเป็นทีใ่ฝ่ฝันของทุกคน และยงั

โซนกจิกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภยัภายในปราสาทดสินีย ์พบ

เรื่องราวของสโนว ์ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมติ ิหรอื “AlIce in Wonderland Maze” เป็นทางเดนิผ่านเขา

วงกตเพื่อเขา้ไปเจอตวัละครจาก Alice in  Wonderland  และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้กค็ือ “Seven 

Dwarfs Mine Train” นัง่รถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสยีวไดพ้อสมควร 

 
อิสระอาหารกลางวนัและเยน็ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ไดเ้วลาอนัสมควรรบัทุกท่านกลบัสู่ทีพ่กั 

พกัท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 3          ร้านผา้ไหม – เมิองโบราณจูเจ่ียเจ่ียว (รวมค่าล่องเรือ) – เซ่ียงไฮ้ – ย่านซินเทียนต้ี   (B/L/D)  
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

   หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ร้านผ้าไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกชม เอกซือ้สนิคา้และผลติภณัฑ ์ทีผ่ลติด้วยผ้าไหม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณจเูจียเจ่ียว (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ซึ่งตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวนัตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝัง่ทะเลสาบดืน้ซาน และอยูร่ะหว่างมณฑลเจ๋อเจยีงกบัมณฑลเจยีงซู เป็นต าบลน ้า
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แห่งวฒันธรรมโบราณ ตดิอนัดบัหนึ่งในสีท่ ีม่ชี ื่อเสยีงโด่งดงัในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซี่ยงไฮ้ อกีทัง้ได้ชื่อ

ว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น ้ าแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบนันี้ ท่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มี

สิง่ก่อสรา้งทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศห์มงิและราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย (รวมค่าล่องเรอืเรยีบรอ้ยแลว้) 

   
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ร้านใบชา ใหท้่านไดช้มิชาทีม่ชี ื่อเสยีงของประเทศจนีหลากหลายชนิด 

น าท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) มหานครที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศจนี ตัง้อยูบ่รเิวณปากแม่น ้าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออกเฉียง

ใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้

ทีไ่ดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “นครปารสีแห่งตะวนัออก” 

น าท่านเดนิทางสู่ ย่านซินเทียนต้ี เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงคนเดนิ รา้นอาหารและแหล่งความบนัเทงิทีค่รบครนั ซนิ

เทยีนตี้ถือเป็นปลายทางที่น่าสนใจส าหรบัผู้ที่ต้องการสมัผสัประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของเมอืงเก่าใน

บรรยากาศทีท่นัสมยั เป็นอกีจุดทีม่คีวามคลาสสกิของมหานครเซีย่งไฮ ้ท่ามกลางความวุ่นวายของเมอืงใหญ่

แห่งนี้ ยา่นซนิ เทยีน ตี้ จะท าให้คุณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยงิเหล่านัน้ ด้วยตกึและอาคารเก่าแก่ ห้าง

ร้านค้าต่าง ๆ ตกแต่งให้มบีรรยากาศที่อบอุ่นคล้ายกบัในยุโรป มรี้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ได้นัง่เล่น อ่าน

หนงัสอืเพลนิ ๆ มากมาย   
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูกุ้งมงักร 

พกัท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

   

วนัท่ี 4 
    ร้านบวัหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก – อุโมงค ์ 
    เลเซอร ์ – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวงัเม่ียว – สนามบินผูต่ง                         (B/L/D) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

             น าท่านเดนิทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธติ การนวดเท้า ซึ่งเป็นอกีวธิหีนึ่งในการผ่อนคลายความเครยีด 

ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพร้อมชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืที่รู้จกักนัดใีนชื่อ บวัหิมะ 

สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

น าท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้อยูบ่นฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตร

เป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ื่อวา่ “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อกีทัง้

ถอืเป็นศนูยก์ลางทางด้านการเงนิการธนาคารที่ส าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็น

แหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทัง้การ

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศุลกากร 

โรงแรม และส านกังานใหญ่ 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ศูนยก์ลางการช้อปป้ิงที่คกึคกัมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่มวีนั

หลบัใหล ทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้หา้งสรรพสนิคา้มากมายและถอืเป็นยา่นสวรรคข์องบรรดาสาวกแบรนด์เนมทัง้หลาย 

นอกจากนี้ทีห่าดไวท่นัยงัสามารถมองเหน็ "หอไขมุ่ก" ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชดัเจนอกี

ดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด์” จงึเรยีกได้ว่ามาถึงเซี่ยง

ไฮจ้รงิๆ  หลงัจากชมววิเมอืงเซีย่งไฮจ้นเตม็แลว้ 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูไก่แดง 

น าท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกบัความยิง่ใหญ่

อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท์ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตวัไปเมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 2560 

มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมด

จ านวน 10,000 แผ่น และทีต่ ัง้ตระหง่านอยูก่ลางรา้นคอืถงัคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สงูเท่าตกึ 2 ชัน้ 

ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผ่น ซึง่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ

สตารบ์คัส ์กาแฟทีค่ ัว่ในถงัทองเหลอืงนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลอืงด้านบน ซึ่งจะท าให้เกดิเสยีงราว

กบัเสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ีย่าวทีสุ่ด ซึง่มคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ที่

มคีวามยาวที่สุดในโลก มเีครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องดื่มที่มเีฉพาะสาขานี้เพยีง

แห่งเดยีว 
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น าท่าน ลอดอโุมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น ้าสายแรกในประเทศจนี เพื่อข้ามไปยงัฝัง่ตรงข้ามใช้เวลา

ประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรปูต่างๆ 

 
น าท่านชม ร้านหยก ชาวจนีมคีวามเชื่อวา่หยกเป็นอญัมณีล ้าค่ากวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผู้ที่ได้มา

ครอบครอง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครื่องประดบัน าโชคตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดเฉินหวงัเม่ียว หรอืตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมอืงเซี่ยงไฮ้อาคาร

บ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมิงและชิง แต่ท าเป็นร้านขายของมีทัง้ของ
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พืน้เมอืงโบราณ ของทีร่ะลกึ และสนิคา้สมยัใหม่อยา่งรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทัง้ยงัมรีา้นขายขนมและอาหาร

พืน้เมอืงอกีมากมาย  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านสู่ สนามบินนานาชาติผู่ตง 

 

วนัท่ี 5     สนามบินผูต่ง(เซ่ียงไฮ้)  –  สนามบินดอนเมอืง                                                        (-/-/-) 
 

02.00น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน Nok Scoot เท่ียวบินท่ี 

XW 857  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

05.30น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************* 

 

** หากลูกค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายุไม่เกิน 

20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

15 – 19 พฤษภาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 

16 – 20 พฤษภาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 

22 – 26 พฤษภาคม 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

29 พ.ค. – 02 ม.ิย. 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2562 
05 – 09 มถิุนายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

12 – 16 มถิุนายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

19 – 23 มถิุนายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

26 – 30 มถิุนายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562 
03 – 07 กรกฎาคม 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

10 – 14 กรกฎาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 

11 – 15 กรกฎาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 

14 – 18 กรกฎาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 

17 – 21 กรกฎาคม 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

24 – 28 กรกฎาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 

25 – 29 กรกฎาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
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07 – 11 สงิหาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 

08 – 12 สงิหาคม 62 13,989 16,989 16,989 3,500 5,900 

14 – 18 สงิหาคม 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

21 – 25 สงิหาคม 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 
04 – 08 กนัยายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

11 – 15 กนัยายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

18 – 22 กนัยายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

25 – 29 กนัยายน 62 11,989 14,989 14,989 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
16 – 20 ตลุาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 6,900 

17 – 21 ตลุาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 6,900 

20 – 24 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 6,900 

21 – 25 ตลุาคม 62 14,989 17,989 17,989 4,500 6,900 

23 – 27 ตลุาคม 62 15,989 18,989 18,989 4,500 6,900 

24 – 28 ตลุาคม 62 15,989 18,989 18,989 4,500 6,900 

27 – 31 ตลุาคม 62 13,989 16,989 16,989 4,500 6,900 

 

** อตัราน้ียงัไมร่วมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

 

** เดก็อายุต า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
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** ราคาเดก็อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไมมี่ท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไมร่วมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์สินค้า

พื้นเมอืงให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้

ไหม,ร้านใบชา ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน 

และถา้หากลูกค้าไมมี่ความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมอืง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถอืหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมอืงด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไมท่ราบ

กฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่าน

ท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบนิ    

  และค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Nok Scoot อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท 

 (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไมร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์ใน

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ 

และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
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× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ได้รบัการยกเวน้ยื่นวซี่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร์ 1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยืน่วซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพยีงส าเนาหนังสอืเดนิทาง (ส าหรบัผู้ถือพาสปอร์ต

ไทยและเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัท าการ) ท่านละ 1,700 บาท 

(ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณี   

- กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 

เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น ท าให้ไม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปได ้ 

หรอื ท่านมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซี่าเดีย่ว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท า วซี่าเดีย่วยืน่ปกต ิ4 วนั 

ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรือ วซี่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวข้างต้น 

ส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

- ส าหรบัผูท้ ีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี้  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซ

เบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิร ัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.

ซาอุดอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 18.แอลจเีรยี 19.

ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่ขอวซี่ากรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซี่าเดีย่วเท่านัน้)  

 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาติเกบ็

เตม็จ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที่นัง่การจองภายใน 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง

วนันี้ กรุณาช าระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ได้รบั

ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มา
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ใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่

ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณีลกูคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆใน

กรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื่อนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่น ต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง

สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 
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 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่

เป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดหูนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดินบน

หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายแบบ

เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ

ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

สายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา

ตรวจสอบ และ ดแูล หนงัสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 
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พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บรษิทั

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋

เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม

ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง

กนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน้) 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เห็นทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และส่ง

รปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 
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ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 

 
ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  
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กรณีท าวีซ่าแบบเด่ียว ****ไม่รวมค่าวีซ่าเด่ียว ช าระเพ่ิม 2,200 บาท**** 

**เมือ่ท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้                ยอมรบัเงื่อนไข

ข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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