
 
 
 
 
 
 
 

เซีย่งไฮ ้อาซอ้ดสินยี ์5วนั3คนื 
โดยสายการบนิ JUNEYAO AIR (HO) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม – เดอืนพฤษภาคม 2563 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ท่องดนิแดนในฝัน ดสินยีแ์ลนด ์เซ่ียงไฮใ้หญ่อนัดบั 2 ของโลก 
สนุกสุดสุดมนัสเ์ท ีย่วดสินยีเ์ต็มวนั น ัง่รถไฟแม่เหล็กเร็วทีสุ่ดในจนี 

พระใหญ่หลงิซาน – ถนนโบราณชงิหมงิเฉียว - หาดไว่ทาน 
ถนนหนานกงิ - รา้นสตารบ์คัส ์– เมอืงเทมส ์- ย่านซนิเทยีนตี ้

เมนูพเิศษ!! เส ีย่วหลงเปา , ซโีครงหมูอู่ซ ี  
พเิศษ!! ล่องเรอืหมู่บา้นโบราณ “เฟิงจิง่” 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ  

23.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 6 เคาเตอร์ L สายการบิน จูนเย่า แอร์ 
JUNEYAO AIR (HO) โดยมีเจา้หนา้ท่ีค่อยใหก้ารตอนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน
แก่ท่าน 

 หมายเหตุ : ตัง้แต่เดือนเมษายน 2563 เป็นตน้ไปเวลานัดหมายและไฟล์ทบินเป็นเวลา 22.30 น. 
ไฟล์ทบิน HO1360 01.30-07.10 น. 

 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ – สนามบนิซ่างไห่ผู่ตง – เมอืงเซ่ียงไฮ ้– ประเทศจนี – อสิระเต็มวนัที่

เซ่ียงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(ราคาทวัรน์ ี ้ รวมรถบสัรบั-ส่ง พรอ้มหวัหนา้ทวัรบ์รกิาร) 

02.15 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่HO1358 
 

* ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 15 นาท ีสายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง * 

 
07.30 น. เดินทางถึง สนามบนิซ่างไห่ผู่ตง เม ืองเซ่ียงไฮ ้ประเทศจนี หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออกเดินทาง น าท่านเดินทางตาม

โปรแกรม 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ้ ดิสนีย ์แลนด์ (Shanghai Disneyland) สวนสนุกแห่งท่ี 6 แห่ง

อาณาจักรดิสนีย์ ซึง่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา 
สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตัง้อยู่ในเขตฉวนซา ใกลก้ับแม่น ้า
หวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮด้ิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 

เท่า เปิดใหบ้ริการเมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2016  ซึง่ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้ส ิน้
ราว 5.5 พันลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ลา้นบาท  
 

 
 

**อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศยั** 
 

โดยเซี่ยงไฮ ้ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปดว้ย 6 ธีมปารค์ และ 1 ฟรโีซน ดังนี้ 

➢ Disney Town เป็นโซนแรกก่อนเขา้สวนสนุก โซนนี้ไม่ตอ้งเสียเงินค่าเขา้ชม ประกอบไปดว้ย
รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย อีกทัง้ยังมี Lego Land ในโซนนี้อีกดว้ย  

➢ Mickey Avenue โซนนี้จะเป็นโซนขายของท่ีระลึกกับรา้นอาหาร และก็จะมีส่วนของท่ีฉายหนัง

การ์ตูนสัน้ของมิกกีเ้มา้ส์ เหมาะกบัการถ่ายรูปและน ัง่พกัผ่อนภายในสวนสนุก 
➢ Adventure Isle ดินแดนใหก้ารผจญภัยท่ีจะท าใหน้ักท่องเท่ียวไดต้ื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบ

เขาลึกลับในยุคดึกด าบรรพ์ “Camp Discovery” พรอ้มเชญิชวนใหร้่วมเดินส ารวจดินแดนท่ีแฝง

ไปดว้ยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเขา้ไปสู่ “Roaring Rapids” อุโมงค์ถ ้าปริศนาในช่อง
เขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของจระเขยั้กษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็น
เครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิง่ก่อสรา้งต่างๆท่ัวโลก 

➢ Tomorrow Land อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ท่ีมักจะสรา้งโลกแห่งอนาคต เพ่ือสรา้ง
จิตนาการใหก้ับเด็กๆ พรอ้มกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล ้าใหเ้ขา้กับคอนเซ็ปต์ ส าหรับท่ีดิสนีย์แลนด์
แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่องเล่นท่ีมีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรง
จักรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไวว้่า “Lightcycle Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟ



 
 
 
 
 
 
 

เหาะตีลังกาส าหรับเซี่ยงไฮ ้ ดีสนีย์แลนด์ท่ีหา้มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star 

Wars Launch Bay” ได ้ถ่ายรูปกับ  Darth Vader ตั ว เ ป็นๆ  Gardens of Imagination มี
จุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ไดอ้ย่างเต็มท่ี 
สวนท่ีตัง้อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาท่ีพักผ่อน

หย่อนใจท่ีงดงามอย่างลงตัว อีกทัง้ยังมีสวนท่ีเลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 
นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน  มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได ้ผูใ้หญ่เล่นดี คือ Fantasia 
Carousel (มา้หมุน) กับ Dumbo The Flying Elephant  

➢ Treasure Cove เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of the Caribbean 

กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ท่ีหาชมไดแ้ค่เพียงท่ี เซี่ยงไฮ ้เท่านั้น จ าลอง
ฉากต่ างๆ ริ มทะเล  เครื่ อ งเล่นไฮไลท์คือ  Pirates of the Caribbean – Battle for the 
Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสูข้องเรือ Black 

Pearl กับ Flying Dutchman นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ 
‘Siren’s Revenge’ 

➢ Fantasy Land สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนท่ีตัง้ของปราสาทดิสนีย์ ท่ีมีชื่อว่า “Enchanted 

Stourybook Castle” ท่านจะไดพ้บกับโชว์อันย่ิงใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนท่ีท่านชื่นชอบ 
อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจา้หญิงนิทรา, ซนิเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพ่ือนๆตัวการ์ตูนอันเป็น
ท่ีใฝ่ฝันของทุกคน  และยังโซนก ิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็น

การพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย์ พบเรื่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ 
“ALICE IN WONDERLAND MAZE” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพ่ือเขา้ไปเจอตัวละครจาก 
Alice in Wonderland  และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้ก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่ง

รถไฟเขา้เหมืองแร่ไปกับคนแคระทัง้ 7 ชวนใหส้นุกและหวาดเสียวไดพ้อสมควร   
 
 (ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการสลบัปรบัเปลีย่นวนัเข้าสวนสนุกดีสนีย่ ์แลนด ์ ขึน้อยู่กบั

ความเหมาะสม และค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกค้าเป็นหลกั โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 
 
ทีพ่กั Q BOX SHANGHAI SANJIAGANG PUDONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม เมอืงอู๋ซี – พระใหญ่หลงิซาน (รวมค่ารถรางแลว้) – รา้นไข่มุก – ถนนโบราณชงิหมงิเฉียว  

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เม ืองอู๋ซี (Wuxi City) ซึ่งไดร้ับการขนานนามว่า “เซ่ียงไฮน้อ้ย” 
เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น 1 ใน 5 แห่ง
ทะเลสาบน ้าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุค

ราชวงศ์โจวและฉิน  
น าท่านสักการะ พระใหญ่หลงิซานตา้ฝ๋อ (Lingshan Grand Buddha) (ราคาทวัรน์ ีร้วมน ั่ง
รถราง) น าทุกท่านชมพระพุทธรูปปางหา้มญาติทองส าริดองค์ใหญ่ท่ีเขาหลิงซาน ซึง่มีความสูง 

88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนินเขาหลิงซาน หันพระพักตร์ออกสู่ทะเลสาบไท่หู เป็น
พระพุทธรูปท่ีมีพระพักตร์งดงาม หากเมื่อเดินไปทางใดก็เหมือนว่าองค์พระก าลังมองตามเราอยู่ 
นอกจากนี้วัดหลิงซานยังมีจุดแสดงรูปป้ันจ าลองพระพุทธเจา้ก าเนิดในดอกบัว โดยกลีบดอกบัว
ค่อยๆบานออก ผสานกับการแสดงน ้าพุดนตรี จนกระท่ังก าเนิดพระพุทธเจา้ขึ้น เป็นการแสดงท่ีน่า

ตื่นตาตื่นใจ  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชม รา้นไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบ ารุงผิวท่ีสกัดมาจากไข่มุกน ้าจืด เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

รวมถึงเครื่องประดับต่างๆจากไข่มุก 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าทุกท่านไปยัง ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว (Qingming Bridge Historic and 

Cultural Block) เป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่ีน่าสนใจ เนื่องจากท่ีแห่งนี้เป็นถนนโบราณท่ีมีอายุก ว่า 
3,000 ปี ยังคงอนุรักษ์ไวใ้หเ้ห็นประวัติศาสตร์ของเมืองอู๋ซี อาทิเช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ชีวิตหรือบา้นเรือน ท่ีแห่งนี้ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมไดอ้ีกหนึ่งแห่ง 

เย็น บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูซีโครงหมูอู่ซี 
ทีพ่กั VEEGLE SINCERE HOTEL WUXI ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี ่ เมอืงอู๋ซี – เมอืงโบราณเฟิงจิง่ – ล่องเรอืเมอืงโบราณเฟิงจิง่ – เมอืงเซ่ียงไฮ ้– รา้นบวัหมิะ 

– หาดไว่ทาน – ถนนหนานกงิ – รา้นสตารบ์คัส ์

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เม ืองโบราณเฟิงจิ่ง เมืองโบราณเฟิงจิงเป็นเมืองน ้าท่ัวไปเป็นหนึ่งในแปด

มุมมองใหม่ของเซี่ยงไฮ ้ เป็นเมืองน ้าโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในเซี่ยงไฮ ้ เครือข่ายทางน ้าครอบคลุม
เมืองโบราณทัง้เมืองและมีสะพาน 52 แห่งสะพานท่ีเก่าแก่ท่ีสุด: สะพาน Zhihe ท่ีมีประวัติยาวนาน
กว่า 700 ปี หลังจากนั้นน าท่าน ล่องเรอื ไปตามล าน ้าใหท่้านไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมการเป็นอยู่ของ

ชาวนี้ท่ีอาศัยอยู่ในเมืองโบราณเฟิงจิ่งแห่งนี้  
 

 
  

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมอืงเซ่ียงไฮ ้ (Shanghai) มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน 
ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น ้าแยงซี เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทางภาคตะวันออกเฉียงใต ้

มีพ้ืนท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเล
จีนใต ้ท่ีไดร้ับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก”  
น าท่านแวะชม รา้นบวัหมิะ ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้ักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน
ดา้นรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบา้น 

จากนั้นน าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน (Waitan) ซึง่ไม่ไดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่
เป็นย่านถนนริมแม่น ้าท่ีมีความยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามริมแม่น ้าหวงผู่ฝ่ังตะวันตกซึง่อยู่ใน ย่าน
เมืองเก่า หาดไว่ทานยังเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีโด่ งดังเรื่อง “เจา้พ่อเซี่ยงไฮ”้ ซึง่

ถ่ายทอด เรื่องราวของเจา้พ่อเซี่ยงไฮ ้ท่ีเกดิขึ้นในยุคท่ีเมืองเซี่ยงไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแก๊งค์ 



 
 
 
 
 
 
 

แย่งชงิอ านาจกันใหวุ้่นวายไปหมด หาดไว่ทานจึงมีชื่อท่ีรูจ้ักในหมู่นักท่องเท่ียวชาวไทยว่า "หาด

เจา้พ่อเซี่ยงไฮ"้ นั่นเอง  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

และหาดไว่ทานนี้ยังอยู่ใกล ้ถนนนานกงิ (Nanjing Street) ถนนคนเดินท่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนด์เนมและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ท่ีหาดไว่ทานยัง

สามารถมองเห็น "หอไข่มุก" ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮไ้ดอ้ย่างชัดเจนอีกดว้ย ใครมา
เยือนเซี่ยงไฮ ้จึงตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบันด์” จึงเรียกไดว้่ามาถึงเซี่ยงไฮ ้
จริงๆ  น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ีถนนนานกงิไดต้ามอธัยาศัย 
จากนั้นน าท่านชมรา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ท่ีนครเซี่ยงไฮ ้ มาพรอ้มกับ

ความย่ิงใหญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตาร์บัคส์ท่ีใหญ่และสวยท่ีสุดในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตัวไป
เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2017 มีเนื้อท่ีใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ยแผ่น
ไมรู้ปหกเหลี่ยมซึง่เป็นงานแฮนด์เมดจ านวน 10,000 แผ่น และท่ีตัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคือถังคั่ว

กาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชัน้ ประดับประดาดว้ยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณ
มากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟท่ีคั่วในถังทองเหลืองนี้
จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กดิเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ท่ี

ยาวท่ีสุด ซึง่มีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ท่ีมีความยาวท่ีสุดใน
โลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา่ 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องดื่มท่ีมีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เย็น บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Q BOX SHANGHAI SANJIAGANG PUDONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่า้ รา้นผา้ไหม – เมอืงเทมส ์– รา้นหยก – ถนนช้อปป้ิงซนิเทยีนตี ้ – สนามบนิซ่างไห่ผู่ตง – 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ - กรุงเทพฯ 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ท่ีขึ้นชื่อของประเทศของจีน ใหท่้านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้ท่ีท าจากผา้ ไหม 

เช่นผา้ห่ม เสื้อผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

น าท่านเดินทางสู่ เทมสท์าวน ์เป็นเมืองใหม่ในเขตซ่งเจียงประมาณ 30 กโิลเมตร จากเซี่ยงไฮ ้มัน
ถูกตัง้ชื่อตามแม่น ้าเทมส์ในลอนดอนสหราชอาณาจักร สถาปัตยกรรมเป็นธีมตามสไตล์เมืองตลาด
อังกฤษแบบดั ้งเดิม มีถนนท่ีปูดว้ยหินระเบียงสไตล์วิคตอเรียรา้นมุมและตูโ้ทรศัพท์สีแดง ให ้

ความรูส้กึเสมือนว่าท่านก าลังเดินเล่นอยู่ในเมืองเมอืงหนึง่ในอังกฤษ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครื่องประดับน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื้อเป็นของฝากอันล ้าค่า 
แก่คนท่ีท่านรัก จากนั้นน าท่านสู่ ย่านซนิเทยีนตี ้ (Xintiandi) เป็นหนึ่งในย่านการคา้และแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีคึกคักท่ีสุดในเมืองเซี่ยงไฮ ้ อดีตเคยเป็นเขตบา้นก่ออิฐสีเทาสไตล์สือคู่เหมิน ซึง่เป็น

สถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์พิเศษของเซี่ยงไฮ ้ ตอนหลังไดร้ับการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเ้ป็นย่าน
ถนนคนเดิน กลายมาเป็นสถานท่ีเท่ียวท่ีฮิตติดอันดับของคนเซี่ ยงไฮไ้ด ้ในเวลาอันสั ้น มี
สถาปัตยกรรมทัง้เก่าแก่และทันสมัยผสมผสานกัน มีรา้นอาหาร รา้นคา้ และสถานบันเทิงสไตล์

ตะวันออกและตะวันตกหลอมรวมกัน อีกทั้งยังไดร้ักษาบรรยากาศดั ้งเดิม และวัฒนธรรมท่ีมี
เอกลักษณ์แบบเซี่ยงไฮเ้อาไวอ้ย่างลงตัว ทุกวันนี้ ซนิเทียนตี้ไดก้ลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของเซี่ยงไฮไ้ปแลว้ 

 



 
 
 
 
 
 
 

เย็น บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบินเพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทย 
21.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่HO1357  
01.15+1 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

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

 
 หมายเหตุ : ต ัง้แต่เดอืนเมษายน 2563 เป็นตน้ไปไฟลท์บนิขากลบัเป็น HO1359 21.15-00.30 น. 

 
** หากท่านทีต่อ้งออกต ั๋วภายใน (เครือ่งบนิ รถทวัร ์รถไฟ)  

กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ก่อนท าการออก 

ต ั๋วเนือ่งจาก สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

ราคาพกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาไม่รวมต ั๋ว

เครือ่งบนิ 

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 ัง้แต่เดอืน เมษายน 2563 เป็นตน้ไปไฟลท์บนิมกีารเปลีย่นแปลงดงัน้ี 
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) ท่านละ 5,900 บาท 
อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าวซี่ากรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 
(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเท่าน ัน้) 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนื
มดัจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้สิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ั๋วไปใหก้บัการสายการบนิ
เรยีบรอ้ยแลว้  โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 

โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

 

ส าหรบัอตัราค่าบรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ  
กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื 

เปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพ่ือร่วมโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมือง ในนามของรา้นรัฐบาล ซึ่ง

จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจง

ลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับ
ความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะ
เขา้รา้นรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300หยวน/ท่าน/รา้น 
 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี   
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 23 กก.       

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ   
 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   
 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซัก   รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหนา้ทัวร์ก่อนการใชบ้ริการ)   

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน  
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (โดยช าระพรอ้มเงินมัด
จ าครั้งแรก) (ส าหรับหนังสือ เดินทางไทย และตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะเท่านั้น) 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท (ในกรณีท่ีทางรัฐบาลจีน
ประกาศยกเลิกวีซ่าหนา้ด่าน หรือวีซ่ากรุ๊ป) 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหนา้ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั พรอ้มช าระเงนิมดั
จ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจ า 
ส่วนนี้ภายในวันท่ี 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงิน

มัดจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่าง
และท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการใหส้ทิธิ์
ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด

ทางบริษัทมีท่ีนั่งราคาพิเศษจ านวนจ ากัด 
2. นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 

21 วนั กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ 

รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยู่ในช่วงรอผลการ
อนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าใหท้างบริษัทไม่ไดร้ับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ 
ก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสทิธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 
นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริ ษัท

อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
เท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีร ายชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการ
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน 
ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของเงินค่าบริการ  
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของเงินค่าบริการ 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน้ ** 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คนืเงนิท ัง้หมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง

ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับ
ราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือ
เอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทาง
บริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่าย

ตามท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซ่ีา ท ีท่่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีท่ีท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพรอ้มคณะได ้
จะตอ้งย่ืนก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเก ิดค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระ
ค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นตามจริงทัง้หมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่
ออก เนื่องจากท่านย่ืนหลังคณะ  

2. การย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ไม่จ าเป็นตอ้งใชห้นังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง 
ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. มา
ใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจีน 

แบบหมู่คณะ ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่ถอืหนงัสือเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนงัสอืเดินทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. 

(รูปถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใช้ได)้ มอีายุการใช้งานคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง
กลบั  และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถ่ายคู่กบัหนงัสอืเดนิทาง) ฉากหลังตอ้งเป็นพ้ืนสี

ขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดือน  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

2.1. กรณีผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  

- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไป
ต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย 

และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ 
(ของมารดา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีน
บา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรอง

ค่าใช่จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไม่ไดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ 
(ของบดิา) ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีนบา้น 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองค่าใช่
จ่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    ส าเนาสูจบิตัร ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 

 
รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซ่ีาทีไ่ดก้ล่าวมานี ้ เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้

จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ 

และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย โดยอยู่ท ีดุ่ลยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ 
 

** เอกสารทีใ่ช้ในการท าวซ่ีากรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัต ารวจตรวจคน

เขา้เมอืงน ัน่เป็นผูก้ าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เติม่กะทนัหนั ** 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผูม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น 
กรณีท่ีท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และ
ตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสาร

ใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ 
เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกดิขึ้นในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา

จ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์
ไม่ไดส้่งหนา้หนังสือเดิน และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนท่ีเหลือทัง้หมด  

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี้ ทางบริษัทจะค านึงถึง
ความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได ้

เกดิจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 
เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 



 
 
 
 
 
 
 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านั้น 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนั
ไม่ใช่เหตุท่ีเกี่ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการ

ควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ ของ
ทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส ิง่ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง

เครื่องบินเท่านั้น 
11. สิง่ของท่ีมีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ 
ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ
ปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน

ค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณ ีทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็
ค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมดกับผูเ้ดินทาง กรณีท่ีเกดิเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


