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SHANGHAI DISNEYLAND ZHUJIAJIAO (5D3N) 
“PVG06 SHANGHAI มงักรหยก” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  

 

สายการบิน แอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

 



UPDATE 09/07/2019 

 

XJ 760 DMK(กรุงเทพ) - PVG(เซีย่งไฮ)้ 00.10 – 05.30 

XJ 761 PVG(เซีย่งไฮ)้ - DMK(กรุงเทพ) 06.50 – 10.15 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                   (-/-/-) 
21.00น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีม

ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื 

ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืง 

วนัท่ี 2 
         ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจเูจ่ียเจ่ียว (รวมค่าล่องเรือ) – เซ่ียงไฮ้ – ร้าน STARBUCK ท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก (-/L/D)  

00.10น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผูต่ง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ AIR ASIA X

เที่ยวบนิที ่XJ 760 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชัว่โมง 

** 

05.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติผูต่ง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่เมอืงไทย

ประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เช้า น าท่านเดนิทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านไดเ้ลอืกชม เอกซื้อสนิคา้และผลติภณัฑ ์ที่ผลติด้วยผา้ไหม จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ซึ่งตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของ

เซี่ยงไฮ ้รมิฝัง่ทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่ระหวา่งมณฑลเจ๋อเจยีงกบัมณฑลเจยีงซู เป็นต าบลน ้าแห่งวฒันธรรม

โบราณ ตดิอนัดบัหนึ่งในสี่ที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซี่ยงไฮ ้อกีทัง้ได้ชื่อว่าเป็นไขมุ่กใต้

แม่น ้าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจุบนันี้ ท่านจะไดล้่องเรอืชมเมอืงจูเจยีเจีย่ว ซึ่งเป็นเมอืงทีม่สีิง่ก่อสรา้งทางวฒันธรรม

โบราณของราชวงศห์มงิและราชวงศซ์งิอยู่มากมาย (รวมค่าล่องเรอืเรยีบรอ้ยแลว้) 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ร้านใบชา ใหท้่านไดช้มิชาทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศจนีหลากหลายชนิด 

น าท่านเดนิทางกลบัสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) มหานครที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวนัออก

เฉียงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งทะเล

จนีใต ้ทีไ่ดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “นครปารสีแห่งตะวนัออก” 

น าท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ทีน่ครเซี่ยงไฮ ้มาพรอ้มกบัความยิง่ใหญ่

อลงัการ ครองต าแหน่งสตาร์บคัส์ทีใ่หญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ท าการเปิดตวัไปเมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 

2560 มเีนื้อที่ใหญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งดว้ยแผ่นไมรู้ปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงาน

แฮนดเ์มดจ านวน 10,000 แผน่ และทีต่ ัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สูง

เท่าตกึ 2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ยแผน่ตราประทบัแบบจนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผน่ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราว

ความเป็นมาของสตารบ์คัส ์กาแฟทีค่ ัว่ในถงัทองเหลอืงนี้จะถูกส่งผา่นไปตามท่อทองเหลอืงด้านบน ซึ่งจะ

ท าให้เกิดเสยีงราวกบัเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่ง

เคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้

เครื่องดื่มทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแห่งเดยีว 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูกุ้งมงักร 

พกัท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

 
วนัท่ี 3 เซ่ียงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเตม็วนั (รวมบตัรเข้าแล้ว)      (B/-/-)                          
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้าแล้ว) สวนสนุกแห่งที ่6 แห่งอาณาจกัรดสินีย ์ซึ่งมี

ขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดสินีย์แลนด์ในออร์แลนโด รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา และเป็นสวน

สนุกดสินียแ์ลนดแ์ห่งที ่3 ในเอเชยี ตัง้อยู่ในเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่น ้าหวงผู ่และสนามบนิผูต่ง    สวนสนุก

เซี่ยงไฮ้ดสินีย์แลนด์มขีนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดสินีย์แลนด์ถงึ 3 เท่า เปิดให้บรกิารเมื่อวนัที่ 16 มถิุนายน 

2016  ซึ่งใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 5.5 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืราว 180,000 

ลา้นบาท  

โดยเซี่ยงไฮ ้ดสีนียแ์ลนด ์ประกอบไปดว้ย 6 ธมีปารค์ และ 1 ฟรโีซนดงันี้ 

1.DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนี้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไปด้วย

รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึต่างๆมากมาย อกีทัง้ยงัม ีLEGO LAND ในโซนนี้อกีดว้ย 

2.MICKEY AVENUE โซนนี้จะเป็นโซนขายของที่ระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของที่ฉายหนัง

การต์ูนสัน้ของมกิกีเ้มา้ส ์เหมาะกบัการถ่ายรูปและนัง่พกัผอ่นภายในสวนสนุก 
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3.ADVENTURE ISLE ดนิแดนใหก้ารผจญภยัทีจ่ะท าใหน้กัท่องเทีย่วไดต้ื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศหุบเขา

ลกึลบัในยุคดกึด าบรรพ ์‘Casmp Discovery’ พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดนิส ารวจดนิแดนทีแ่ฝงไปดว้ยปรศินา

และความลกึลบั และลงเรอืเขา้ไปสู่ ‘Roaring Rapids’ อุโมงคถ์ ้าปรศินาในชอ่งเขารอวรร์ิง่ ซึ่งเป็นทีอ่ยู่ของ

จระเขย้กัษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราบนิชมธรรมชาติ

และสิง่ก่อสรา้งต่างๆทัว่โลก 

4.TOMORROW LAND อกีหนึ่งไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดสินีย ์ทีม่กัจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพื่อสรา้งจติ

นาการให้กบัเดก็ๆ พร้อมกบัดไีซน์เครื่องเล่นสุดล ้าให้เขา้กบัคอนเซ็ปต์ ส าหรบัที่ดสินีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ 

เปิดตวัเครื่องเล่นทีม่จีากวดิโีอเกมและภาพยนตรไ์ซไฟชือ่ดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค 

ที่ถูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตลีงักาส าหรบัเซี่ยงไฮ ้ดสีนีย์

แลนด์ที่ห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ได้ถ่ายรูปกบั Darth 

Vader ตวัเป็นๆ 

5.GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเด่นเรื่องวฒันธรรมของจนี ส่งเสรมิเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาใน

สวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเตม็ที่ สวนที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ 

เป็นโรงน ้ าชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทัง้ยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ 

ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษตัรยิ์ ตามแบบปฏทินิจนี ม ี2 เครื่องเล่นเบาๆเดก็ๆเล่นได้ ผูใ้หญ่เล่นด ีคอื 

Fantasia Carousel(มา้หมุน) กบั Dumbo The Fluing Elephant  

6.TREASURE COVE เป็นธมีโจรสลดั เนรมติฉากจากภาพยนตร์ชื่อดงั The Pirates of the Caribbean 

กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชวส์ุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพยีงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านัน้ จ าลองฉาก

ต่างๆ รมิทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คอื Pirates of the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็น

เครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานัง่เรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ Black Pearl กับ Flying Dutchman 

นอกจากนี้ยงัมเีครื่องเล่นมากมาย เชน่ ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7.FANTASY LAND สนุกกบัเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตัง้ของปราสาทดิสนีย์ ที่มีชื่อว่า “Enchanted 

Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกบัโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น 

สโนวไ์วท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มกิกี้เมาท์, หมพีลู และเพื่อนๆตวัการ์ตูนอนัเป็นที่ใฝ่ฝันของทุก

คน และยงัโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาท

ดิสนีย์ พบเรื่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland Maze” เป็น

ทางเดนิผา่นเขาวงกตเพื่อเขา้ไปเจอตวัละครจาก Alice in  Wonderland  และเครื่องเล่นไฮไลทข์องโซนนี้

กค็อื “Seven Dwarfs Mine Train” นัง่รถไฟเขา้เหมอืงแร่ไปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนให้สนุกและหวาดเสยีว

ไดพ้อสมควร 
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อิสระอาหารกลางวนัและเยน็ เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 

ไดเ้วลาอนัสมควรรบัทุกท่านกลบัสู่ทีพ่กั 

พกัท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 4 
    ร้านบวัหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก – อโุมงค ์ 
    เลเซอร ์ – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวงัเม่ียว – สนามบินผู่ตง                                                      (B/L/D) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

             น าท่านเดนิทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ่งเป็นอกีวธิหีนึ่งในการผอ่นคลายความเครยีด 

ปรบัสมดุลให้การไหลเวยีนของโลหติด้วยวธิธีรรมชาต ิพร้อมชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืที่รู้จกักนัดใีนชื่อ บวั

หิมะ สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

น าท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถงึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พพิธิภณัฑ์นานาชาติ” ถอืเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนคร

เซี่ยงไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาว

ของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค 

รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นทีต่ ัง้ของหน่วยงานภาครฐั เชน่ กรม

ศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกิง ศูนย์กลางการชอ้ปป้ิงที่คกึคกัมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ทีไ่ม่มวีนั

หลบัใหล ทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ห้างสรรพสินค้ามากมายและถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนม

ทัง้หลาย นอกจากนี้ที่หาดไว่ทนัยงัสามารถมองเหน็ "หอไข่มุก" ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซี่ยงไฮ้ได้

อย่างชดัเจนอกีด้วย ใครมาเยอืนเซี่ยงไฮ้ จงึต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด์” จงึ

เรยีกไดว้า่มาถงึเซี่ยงไฮจ้รงิๆ  หลงัจากชมววิเมอืงเซี่ยงไฮจ้นเตม็แลว้ 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูไก่แดง 

น าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร ์อุโมงค์ลอดแม่น ้าสายแรกในประเทศจนี เพื่อขา้มไปยงัฝัง่ตรงขา้มใชเ้วลา

ประมาณ 5 นาท ีภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร ์เป็นรูปต่างๆ 
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น าท่านชม ร้านหยก ชาวจนีมคีวามเชื่อว่าหยกเป็นอญัมณีล ้าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผูท้ี่

ไดม้าครอบครอง ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อเป็นเครื่องประดบัน าโชคตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้

อาคารบ้านเรอืนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชงิ แต่ท าเป็นร้านขายของมทีัง้

ของพืน้เมอืงโบราณ ของทีร่ะลกึ และสนิค้าสมยัใหม่อยา่งรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทัง้ยงัมรีา้นขายขนมและ

อาหารพืน้เมอืงอกีมากมาย  ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา 

พกัท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

วนัท่ี 5     สนามบินผู่ตง(เซ่ียงไฮ้)  –  สนามบินดอนเมือง                                                        (-/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX  

06.50น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน AIR ASIA X 

เท่ียวบินท่ี XJ761  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

10.15น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ตุลาคม 2562 
09-13 ตลุาคม 2562 14,899 17,899 17,899 3,500 5,900 

12-16 ตลุาคม 2562  14,899 17,899 17,899 3,500 5,900 

15-19 ตลุาคม 2562  12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 

16-20 ตลุาคม 2562 12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 

19-23 ตลุาคม 2562  12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 

22-26 ตลุาคม 25629   12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 

23-27 ตลุาคม 25629    12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 

26-30 ตลุาคม 25629   12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 

29-02 พฤศจิกายน 2562 12,899 15,899 15,899 3,500 
5,900 

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

วนัเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562 
27-01 ธนัวาคม 2562 11,899 14,899 14,899 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน ธนัวาคม 2562 
03-07 ธนัวาคม 2562 14,899 17,899 17,899 3,500 5,900 

04-08 ธนัวาคม 2562 14,899 17,899 17,899 3,500 5,900 

07-11 ธนัวาคม 2562 12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 

18-22 ธนัวาคม 2562 12,899 15,899 15,899 3,500 5,900 

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

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 

บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** เดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า

พ้ืนเมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา ซ่ึง

จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทกุท่าน

ทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่มี

ความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 

1,000 RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 
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**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   

วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่

ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี 

หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี

สนามบนิ และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด

เที่ยวหนึ่ง  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่

จ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมทีพ่กั 

ไ ป 

   เป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็น

ส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข    

   ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
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× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร์

ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่

นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บก่อน

เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ค่าท าวซ่ีาชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ได้รบัการยกเวน้ยื่นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร์ 1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซ่ีาเอง) 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรับผู้ถือ

พาสปอร์ตไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซ่ีาจนีท่องเที่ยวแบบเดีย่ว (4วนัท าการ) ท่านละ 

1,700 บาท (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยื่นดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้

ไม่สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณ ี  

- กรณเีดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปักกิง่ / ปักกิง่+เซี่ยงไฮ ้(เทีย่ว 

2 เมอืง) ตอ้งยื่นวซ่ีาเดี่ยวเท่านัน้ 

- ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวซ่ีากรุ๊ปได้ 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท า วซ่ีาเดีย่วยื่นปกต ิ4 วนั ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วซ่ีา

ด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้)  

- กรณทีีส่ามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปไดแ้ต่ลูกคา้ประสงคต์อ้งการท าวซ่ีาเดีย่วสามารถตดิต่อตวัแทนรบัท าวซ่ีา
ใกลบ้า้นท่าน  
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- ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี้  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.

อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 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 ไม่สามารถยื่นขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซ่ีาเดีย่วเท่านัน้) 

 เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาติเกบ็

เต็มจ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่าน

จองวนันี้ กรุณาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้

รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจอง

เขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มีควิรอ (Waiting List) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด 

เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  

 กรณลีูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ

ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทาง

ได ้เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้อง

มาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
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 กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม

ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณี

ทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่

ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ ในการออก

บตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ

ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ

ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษิทั

จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิัทตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั

บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
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สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชี ารุด กรุณา

ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ 

ยืนยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บริษทัเร็วที่สุด เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได้ส่ง

เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว กรณทีีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หาก

ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบั

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั  เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  
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 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้) 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พืน้หลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และ

ส่งรปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 
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ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  
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**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


