
 

 

 

 

 

 



วันแรก  สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) - เมืองเซี่ยงไฮ 

21.30 น. นัดหมายคณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร 2 แอรเอเชีย 

เอ็กซ (Air Asia x) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตอนรับ และบริการชวยเหลือเรื่องของกระเปาเดินทาง พรอมทั้ง

เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน   

 

วันที่สอง สนามบินซางไห ผูตง - นั่งรถไฟแมเหล็กเขาเมือง - อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด (ราคาทัวรนี้ 

รวมรถบัสรับ-สง พรอมหัวหนาทัวรบริการ) 

00.10 น. บินลัดฟาสูประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ โดย แอรเอเชีย เอ็กซ (Air Asia x) เที่ยวบินที่ XJ760 (ใชระยะเวลาบิน

โดยประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที)  

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินซางไห ผูตง ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว รับกระเปาสัมภาระพรอมออกเดินทาง นํา

ทานเดินทางตามโปรแกรม 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (1) 

นําทานสัมผัสกับเทคโนโลยีดานคมนาคมสุดไฮเทค นําทานโดยสาร รถไฟแมเหล็ก เขาสูเมืองเซี่ยงไฮ รถไฟ

ขบวนนี้จัดวาเปนรถไฟที่เร็วที่สุดในจีน ความเร็วของรถไฟขบวนนี้อยูที่ 430 กิโลเมตรตอชั่วโมง นําทาน

เดินทางสู เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด (Shanghai Disneyland) สวนสนุกแหงที่ 6 แหงอาณาจักรดิสนีย ซึ่ง

มีขนาดใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนียแลนดในออรแลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเปน

สวนสนุกดิสนียแลนดแหงที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยูในเขตฉวนซา ใกลกับแมน้ําหวงผู และสนามบินผูตง สวน

สนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง 3 เทา เปดใหบริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 

2016  ซึ่งใชเวลารวม 5 ปในการกอสราง โดยใชงบทั้งสิ้นราว 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 

ลานบาท  

 



โดยเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนด ประกอบไปดวย 6 ธีมปารค และ 1 ฟรีโซน ดังนี้ 

 Disney Town เปนโซนแรกกอนเขาสวนสนุก โซนนี้ไมตองเสียเงินคาเขาชม ประกอบไปดวย

รานอาหาร รานจําหนายของที่ระลึกตางๆมากมาย อีกทั้งยังมี Lego Land ในโซนนี้อีกดวย  

 Mickey Avenue โซนนี้จะเปนโซนขายของที่ระลึกกับรานอาหาร และก็จะมีสวนของที่ฉายหนัง

การตูนสั้นของมิกก้ีเมาส เหมาะกับการถายรูปและนั่งพักผอนภายในสวนสนุก 

 Adventure Isle ดินแดนใหการผจญภัยที่จะทําใหนักทองเที่ยวไดตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบ

เขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ “Camp Discovery” พรอมเชิญชวนใหรวมเดินสํารวจดินแดนที่แฝง

ไปดวยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเขาไปสู “Roaring Rapids” อุโมงคถ้ําปริศนาในชอง

เขารอวรริ่ง ซึ่งเปนที่อยูของจระเขยักษนาเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เปน

เครื่องเลนแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งกอสรางตางๆท่ัวโลก 

 Tomorrow Land อีกหนึ่งไฮโลทเดนของสวนสนุกดิสนีย ที่มักจะสรางโลกแหงอนาคต เพื่อสราง

จิตนาการใหกับเด็กๆ พรอมกับดีไซนเครื่องเลนสุดล้ําใหเขากับคอนเซ็ปต สําหรับที่ดิสนียแลนด

แหงใหมนี้ เปดตัวเครื่องเลนที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตรไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรง

จักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไววา “Lightcycle Power Run” เปนหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะ

ตีลังกาสําหรับเซี่ยงไฮ ดีสนียแลนดที่หามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อยาง “Star Wars 

Launch Bay” ไดถายรูปกับ Darth Vader ตัวเปนๆ 

 Gardens of Imagination มีจุดเดนเรื่องวัฒนธรรมของจีน สงเสริมเอกลักษณของสวนพฤกษา

ในสวนสนุกแหงนี้ไดอยางเต็มที่ สวนที่ตั้งอยูไมไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon 

Teahouse’ เปนโรงน้ําชาที่พักผอนหยอนใจที่งดงามอยางลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละคร

สัตวของดิสนีย ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษัตริย ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเลนเบาๆเด็กๆ

เลนได ผูใหญเลนดี คือ Fantasia Carousel (มาหมุน) กับ Dumbo The Flying Elephant  

 Treasure Cove เปนธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตรชื่ อดั ง  The Pirates of the 

Caribbean กลายเปนเครื่องเลนและการแสดงโชวสุดตระการตา ที่หาชมไดแคเพียงที่ เซี่ยงไฮ 

เทานั้น จําลองฉากตางๆ ริมทะเล เครื่องเลนไฮไลทคือ Pirates of the Caribbean – Battle 

for the Sunken Treasure เปนเครื่องเลนแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับตอสูของเรือ 

Black Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ยังมี เครื่องเลนมากมาย เชน ‘Barbossa’s 

Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

 Fantasy Land สนุกกับเมืองเทพนิยาย เปนโซนที่ตั้งของปราสาทดิสนีย ที่มีชื่อวา “Enchanted 

Stourybook Castle” ทานจะไดพบกับโชวอันยิ่งใหญตระการตาและตัวการตูนที่ทานชื่นชอบ 

อาทิเชน สโนวไวท, เจาหญิงนิทรา, ซินเดอเรลา, มิกกี้เมาท, หมีพลู และเพ่ือนๆตัวการตูนอันเปนที่

ใฝฝนของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอยางเชน “Once Upon a Time Adventure” เปน

การพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย พบเรื่องราวของสโนว ไวท ผานจอภาพแบบสามมิติ หรือ 

“ALICE IN WONDERLAND MAZE” เปนทางเดินผานเขาวงกตเพื่อเขาไปเจอตัวละครจาก 

Alice in Wonderland  และเครื่องเลนไฮไลทของโซนนี้ก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” 

นั่งรถไฟเขาเหมืองแรไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนใหสนุกและหวาดเสียวไดพอสมควร   



** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ** 

 (ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการสลับปรับเปลี่ยนวันเขาชมดีสนียแลนด ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และ

คํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา) 

นําทานเขาสูที่พัก... Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่สาม เมืองโบราณจูเจียเจีย่ว (ราคาทัวรนี้รวมลองเรือ) - รานผาไหม - ยานซินเทียนตี้ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 นําทานสัมผัสกับเทคโนโลยีดานคมนาคมสุดไฮเทค นําทานโดยสาร รถไฟแมเหล็ก เขาสูเมืองเซี่ยงไฮ รถไฟ

ขบวนนี้จัดวาเปนรถไฟที่เร็วที่สุดในจีน ความเร็วของรถไฟขบวนนี้อยูที่ 430 กิโลเมตรตอชั่วโมง จากนั้น

นําทานเดินทางสู เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (Zhujiajiao Ancient Town) ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ

เซี่ยงไฮ ริมฝงทะเลสาบดื้นซาน และอยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู เปนตําบลน้ําแหง

วัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ อีกทั้งไดชื่อ

วาเปนไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียง  

 

 
 

ปจจุบันที่ยังคงดํารงวิถีชีวิต และความเปนอยูแบบดั้งเดิมเอาไว แมวารอบขางของชุมชนความเจริญแผขยาย

อยูรอบดาน แตทวาชุมชนริมน้ําของชายแดนเมืองเซี่ยงไฮแหงนี้ยังคงเสนหมนขลังของรูปแบบบานเรือน ซึ่ง

ภายในเมืองมีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศหมิง และราชวงศซิงอยูมากมาย จากนั้นนําทาน

ลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว 

 



 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนูขาหมูซูโจว (3) 

บาย จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เมืองเซี่ยงไฮ (Shanghai) มหานครที่ใหญที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยูบริเวณ

ปากแมน้ําแยงซี เปนศูนยกลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.

กม. มีประชากรประมาณ 14 ลานคน เปนเมืองทาพาณิชยขนาดใหญแหงทะเลจีนใต ที่ไดรับการพัฒนาจน

ถูกขนานนามวา “นครปารีสแหงตะวันออก” ระหวางทางนําทานแวะ รานผาไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศ

ของจีน  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหม เชนผาหม เสื้อผา รองเทา เปนตน จากนั้นนําทานสู ยาน

ซินเทียนตี้ (Xin Tian Di) เปนหนึ่งในยานการคาและแหลงทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ อดีต

เคยเปนเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ ตอนหลัง

ไดรับการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเปนยานถนนคนเดิน กลายมาเปนสถานที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับของคนเซี่ยง

ไฮไดในเวลาอันสั้น มีสถาปตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน มีรานอาหาร รานคา และสถาน

บันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทั้งยังไดรักษาบรรยากาศดั้งเดิม และวัฒนธรรมที่มี

เอกลักษณแบบเซี่ยงไฮเอาไวอยางลงตัว ทุกวันนี้ ซินเทียนตี้ไดกลายเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรมของเซี่ยง

ไฮไปแลว 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนูไกแดง (4) 

นําทานเขาสูที่พัก... Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

 

 

 



วันที่สี ่ รานบัวหิมะ - ตึกจินเหมา ชั้น 88 (ราคาทัวรนี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) - หาดไหวทัน - ถนนนานกิง - 

Starbucks Reserve Roastery - รานหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานแวะชม รานบัวหิมะ ชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดาน

รักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน จากนั้นนําทานขึ้นตึก ตึกจินเหมา 

ชั้น 88 (Jin Mao Tower) ** (ราคาทัวรนี้รวมขึ้นตึกชั้น 88) **  ตึกที่มีความสูงประมาณ 420 เมตร 

สรางเสร็จในป พ.ศ. 2541 ซึ่งหลังจากสรางเสร็จตึกแหงนี้เคยไดรับการยอมรับวาเปนตึกที่สูงที่สุดใน

ประเทศจีน และจัดวาสูงเปนอันดับที่ 3 ของโลก ตึกจินเหมาถูกออกแบบโดยบริษัท Skidmore, Owings & 

Merrill เปนบริษัทของสหรัฐอเมริกา โครงสรางของตัวอาคารมีลักษณะคลายกับเจดีย 8 เหลี่ยม ที่เรียงตอ

กันเปนชั้นๆในรูปแบบโมเดิรน ที่ผสมผสานกันระหวางจีนดั้งเดิม และสมัยใหม นําทุกทานขึ้นลิฟท

ความเร็วสูงไปยังชั้น 88 ซึ่งใชเวลาเพียง 45 นาที เพื่อชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ ซึ่งถือวาเปนจุดชมวิวที่ใหญ

ที่สุดในจีน พรอมชมวิวของหาดไหวทัน 

 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนทองถิ่น (6) 

จากนั้นนําทานสูบริเวณ หาดไวทาน (Waitan) ซึ่งไมไดเปนหาดทรายชายทะเลแตอยางใด แตเปนยาน

ถนนริมแมน้ําที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแมน้ําหวงผูฝงตะวันตกซึ่งอยูในยานเมืองเกา หาด

ไวทานยังเคยเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรที่โดงดังเรื่อง “เจาพอเซี่ยงไฮ” ซึ่งถายทอด เรื่องราวของเจา

พอเซี่ยงไฮ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ยงไฮเต็มไปดวยเจาพอหลายแกงค แยงชิงอํานาจกันใหวุนวายไปหมด 

หาดไวทานจึงมีชื่อที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวชาวไทยวา "หาดเจาพอเซี่ยงไฮ" นั่นเอง  

 



 
 

และหาดไวทานนี้ยังอยูใกล ถนนนานกิง (Nanjing Street) ถนนคนเดินที่เปนแหลงชอปปงสินคาแบรนด

เนมและสถานที่ทองเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแหงหนึ่ง นอกจากนี้ที่หาดไวทานยังสามารถมองเห็น "หอ

ไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ จึงตองไปแวะชมความ

งามแบบคลาสสิกของ “เดอะบันด” จึงเรียกไดวามาถึงเซี่ยงไฮจริงๆ  นําทานอิสระชอปปงที่ถนนนานกิงได

ตามอัธยาศัย  

 

 
 

จากนั้นนําทานชมราน Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมที่นครเซี่ยงไฮ มาพรอมกับความ

ยิ่งใหญอลังการ ครองตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดในโลก ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเมื่อวันที่ 6 

ธันวาคม 2017 มีเนื้อที่ใหญโตถึง 2,787 ตารางเมตร ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่ง

เปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน และที่ตั้งตระหงานอยูกลางรานคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 

ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซึ่งบอกเลา

เรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน 

ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนง



เคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้ง

เครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแหงเดียว จากนั้นนําทานชม รานหยก  ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค ใหทาน

ไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคาแกคนที่ทานรัก จากนั่นนําทานเดินทางสู ถนนเทียนจื่อฝาง (Tianzi 

Fang) เปนยานศิลปะแหงเมืองเซี่ยงไฮ แมจะเปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมแตก็ยังคงรักษาความรูสึกแบบ

ดั้งเดิมไวไดเปนอยางดี มรีานคาหลากหลายในอาคารอิฐเกาแกเปนเสนหของถนนแหงนี้ เดินชมรานที่ไม

ธรรมดา มีขายตั้งแตเครื่องประดับทํามือจนถึงสมุดโนตปกหนัง บานเรือนที่เรียงรายอยูขางถนนและ

อพารตเมนทขางบนรานคา คือบานของคนทองถิ่นซึ่งใหความรูสึกถึงความเปนชุมชนอยางชัดเจน 

รานคาหลายแหงที่นี่ตั้งอยูในอาคารพักอาศัยสมัยตนศตวรรษที่ 20 ที่เรียกกันวา “Shikumen” ซึ่งมี

ประตูหินที่โดดเดน ผูอยูอาศัยไดรณรงคเพื่อปกปองพื้นที่นี้จากการคุกคามของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

เพื่อการพาณิชย ซึ่งจะรื้อถอนอาคารเกาแก และปจจุบันพื้นที่นี้ไดรับการจัดใหเปนชุมชนศิลปน ภายในเต็ม

ไปดวยคาเฟ และรานขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนูเสี่ยวหลงเปา (7) 

นําทานเขาสูที่พัก... New Knight Royal Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันที่หา สนามบินซางไห ผูตง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เชา บริการอาหารเชาแบบกลอง (8) 

06.50 น. บินลัดฟาสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย แอรเอเชีย เอ็กซ (Air Asia x) เที่ยวบินที่ XJ761 (ใชระยะเวลา

บินประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาท)ี 

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

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

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่องจาก 

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ เด็กมี

เตียง และไมมีเตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาไมรวม

ตั๋วเครื่องบิน 

25 – 29 กรกฎาคม 2562 12,999 12,999 4,999 7,999 

08 – 12 สิงหาคม 2562 15,999 15,999 5,999 8,999 

09 – 13 สิงหาคม 2562 17,999 17,999 5,999 9,999 

22 – 26 สิงหาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 

12 – 16 กันยายน 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

26 – 30 กันยายน 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 



10 – 14 ตุลาคม 2562 16,999 16,999 5,999 8,999 

17 – 21 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

19 – 23 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

24 – 28 ตุลาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

07 – 11 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

21 – 25 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

05 – 09 ธันวาคม 2562 14,999 14,999 4,999 7,999 

06 – 10 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 5,999 7,999 

12 – 16 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 

19 – 23 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 

26 – 30 ธันวาคม 2562 13,999 13,999 4,999 7,999 

27 – 31 ธันวาคม 2562 15,999 15,999 4,999 7,999 

28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63 22,999 22,999 7,999 12,999 

29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 22,999 22,999 7,999 12,999 

30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 22,999 22,999 7,999 12,999 

 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 

(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 บาท ** 

 

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อรวมโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ รานขายเสื้อกันหนาว, 

รานศิลปะรัสเซีย, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง

บริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไม

ซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ

เขารานรัฐบาลทุกเมือง หรือหากทานตองการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ

คาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300หยวน/ทาน/ราน 

 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

** สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตาม

จํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคา

เพิ่มขึ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) ** 



อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี   

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ   

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม  

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต 

คาซัก   รีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอน

การใชบริการ)   

 คาทิปคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดยชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก) 

(สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทานั้น) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซาทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิก

วีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 

5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนนี้ภายในวันที่ 3 

กอนเวลา 14.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และ

หากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีที่คณะ

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา 

ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของ

ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทํา

ใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวา

นักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

 



เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยว

หรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนาม

ในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง

โทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระ

เงินคาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุด

บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เปนตน ** 

**เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน

เงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณ*ี* 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็

ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวน

ที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให

คณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 

10 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แต

หากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่

ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใด

สวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร 

ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน

วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 

 



ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทานั้น กรณีที่ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมคณะได จะตองยื่นกอน 

หรือ หลัง คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด 

เชน คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เนื่องจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจําเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หากทานสง สําเนาหนา

หนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. มาใหกับทางบริษัทเรียบรอยแลว  

 

การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ  

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรูปภาพ หรือ ไฟล PDF. (รูปถายจากมือถือ

ไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร (ถายคูกับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตองเปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไม

เกิน 3 เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ ที่ออกโดย

สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของ

บิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถูกตอง 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ บิดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของมารดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไดเดินทางกับ มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไปตางประเทศ (ของบิดา) ใหบุตร

เดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา

หนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณ

และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดย

อยูที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** เอกสารที่ใชในการทําวีซากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับตํารวจตรวจคนเขาเมืองนั่นเปนผู

กําหนด จึงอาจทําใหมกีารเรียกเก็บเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมกะทันหัน ** 

** สําหรับบุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2014 เปนตนมา จะไมสามารถยื่นวีซา

กรุปหรือวีซาแบบกลุมได ซึ่งไดแก ** 

1. อิสราเอล 2. อัฟกานิสถาน 3. ปากีสถาน 4. อุซเบกิสถาน 5. ทาจิกิสขาน 

6. เติรกเมนิสถาน 7. อิหราน 8. อิรัก 9. ตุรกี 10. อียิปต 

11. ซาอุดิอาระเบีย 12. ซีเรีย 13. เลบานอน 14. จอรแดน 15. อินเดีย 

16. ศรีลังกา 17. ลิเบีย 18. ซูดาน 19. แอลจีเรีย 20. ไนจีเรีย 

21. คาซัคสถาน 22. รัฐปาเลสไตน 

 

เงื่อนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีที่ทานถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอม

คณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเทีย่ว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการ

ใชหนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไมผานการอนุมัติของเคานเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝงประเทศไทยขา

ออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

ในสวนนี้ และ ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน

คาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 



3. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวน

หรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนา

หนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว

เครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนาม

โดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

9. นักทองเที่ยวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่

เกี่ยวของกับทางบริษัทอาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตาม

ขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่

ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา

ที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝาก

เจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

12. คณะทัวรนี้ เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอันเปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่

ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวนหนึ่ง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจาย

เพิ่มเติมขึ้นตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมดกับผูเดินทาง กรณี

ที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


