
              

 

    

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

☺ บนิตรงสู ่มหานครเซี�ยงไฮ ้สมญา “ปารสีแหง่ตะวนัออก” เครื�องบนิลําใหญ ่

☺ เมอืงโบราณจเูจยี สมญา “เวนสิแหง่ตะวนัออก” ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณ 

☺ เที�ยวเต็มวนั สวนสนกุดสีนยีแ์ลนดท์ี�ใหญอ่นัดบั 2 ของโลกดว้ยงบประมาณสรา้งถงึ 

5.5 ลา้นเหรยีญ กบั 6 ธมีปารค์ ที�ทา่นจะไดส้นุกสนานพรอ้มกนัท ั7งครอบครวั 

☺ ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์เดนิเลน่หาดเจา้พอ่เซี�ยงไฮ ้ชอ้ปปิ7 งถนนนานกงิ 

☺ Starbucks Reserve Roastery ตกึสตารบ์คัแหง่ใหม ่ที�สวยและใหญท่ี�สดุในโลก 

☺ พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวที�เมอืงเซี�ยงไฮ ้3 คนื   
 

กาํหนดการเดนิทาง  เดือนมถุินายน-พฤศจิกายน ���� 
วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง  
21.00 น. พร้อมกนัที� สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั(น ) ประตู ) เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)  

โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 



              

 

    

 

วนัที5สอง สนามบินดอนเมือง – เซี5ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจยีเจี5ยว (ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม  
  ตลาดร้อยปีเฉินหวงัเมี5ยว   
00.15 น. ออกเดินทางสู่ เซี5ยงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์  เที5ยวบินที5  XJ 760    
 *สายการบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มีบริการอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5องแต่ลูกค้าสามารถสั5งซื(อทานบนเครื5องได้* 
05.30 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี�ยงไฮ ้หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้    

�บริการอาหารเช้า แบบ KFC  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี5ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวนัออก
แห่งเมืองเซี�ยงไฮ ้เป็นอีกหนึ� งย่านเก่าริมนํ4 าที�มีชื�อเสียงในเซี�ยงไฮ ้มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 1700 ปี นําท่าน
ล่องเรือชมเมืองโบราณ ในพื4นที�ทั4งหมด 47 ตารางกิโลเมตรมีจุดท่องเที�ยวที�น่าสนใจหลายแห่ง เช่นสะพานฝางเชิง 
สะพานหินขนาดใหญ่ความยาว 72 เมตร สวนเขอซื�อ และวดัหยวนจิน  รวมถึงบรรยากาศแม่นํ4 าหลายสายไหลมา
เชื�อมโยงกนัซึ�งเป็นเสน่ห์ของเมืองเก่าริมนํ4า  

เที5ยง �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *มื(อขาหมูรํ5ารวย หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ มหานครเซี5ยงไฮ้ มหานครที�
ใหญ่ที�สุดของประเทศจีน ที�ไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื4นที� B,DEE ตร.กม. มีประชากรประมาณ  GH  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์
ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ นาํท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และผลิตภณัฑที์�ทาํจากผา้ไหม 
ไม่ว่าจะเป็นเสื4อผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ   จากนั4นนาํท่านสู่ ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี5ยว เซี�ยงไฮ ้เป็นตลาดเก่าของผูต่ง เมือง
เซี�ยงไฮ ้อาคารบา้นเรือนบริเวณนี4 เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง ตกแต่งสไตลส์ถาปัตยกรรม
แบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที�ยงัคงความงดงาม ทั4งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื4นเมืองอาหารขึ4นชื�อของที�นี�คือ 
เสี�ยวหลงเปา อนัลือชื�อ และยงัมีขายของที�ระลึกต่างๆมากมาย เมืองเซี�ยงไฮเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง สาํหรับ
สถานที�สาํคญัเช่น เดอะบนัด์ และซินเทียนตี4  รวมถึงเพิร์ลโอเรียนเตล็ทาวเวอร์ นอกจากนี4 ยงัมีแหล่งชอ้ปปิ4 งที�ไม่ว่า
คนจีนหรือคนต่างชาตินิยมไปกนัมากอีกหลายแห่ง เช่น นานจิงลู่ เป็นยา่นช๊อปปิ4 งที�เก่าแก่ที�สุดของนครเซี�ยงไฮ ้ 

คํ5า �บริการอาหารคํ5า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  
พกัที5เซี5ยงไฮ้  โรงแรม � VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที5สาม  บัวหิมะรวมนวดเท้า – หาดไหว่ธาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเถาเป่า – หยก – ตกึสตาร์บัค  
เช้า � บริการอาหารเช้า ที5 โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี5ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ� งเป็นตน้กาํเนิดอนัลือ

ชื�อของตาํนานเจา้พ่อเซี�ยงไฮ ้เป็นถนนที�สวยงามอนัดบัหนึ�งของเมืองเซี�ยงไฮ ้ระหว่างทางผา่นเขตเช่าของประเทศ
ต่างๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ�งเป็นศิลปกรรมสไตลย์โุรปรวมทั4งตึกธนาคาร กรุงเทพที�ปัก
ธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั4นนาํท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที�ประดบัประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ เป็นอุโมงคข์า้ม
สู่ฝั�งผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงคแ์ห่งนี4 สร้างขึ4นสาํหรับนกัท่องเที�ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่งแรกของจีนดว้ย  
จากนั4 นเยี�ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นที�มีชื�อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณ
สมุนไพรจีนที�มีชื�อเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเมื�อยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย 



              

 

    

 

เที5ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *มื(อพเิศษเสี5ยวหลงเปา หลงัอาหารนาํท่านชอ้ปปิ4 งสินคา้ยี�หอ้ดงัมากมายที� 
ตลาดเถาเป่า ใหท่้านต่อรองราคาไดเ้ท่าที�ท่านพอใจ  จากนั4นนาํท่านแวะชม โรงงานหยกจีน เครื�องประดบันาํโชคที�
คนจีนนิยม  จากนั4นนาํท่านสู่ ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที5สุดในโลก อาคาร D ชั4น พื4นที�กว่า D,MEE ตารางเมตร พร้อม
พนกังานกว่า HEE คน มีเมนูเครื�องดื�มกว่า GEE ชนิด พร้อมขนมเบอเกอรี�สดและใหม่หลากหลายให้เลือกชิม  เป็น
ร้านสตาร์บคัสาขาแรกและสาขาเดียวที�มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กบัลูกคา้ไปพร้อมๆกบัการจิบกาแฟ พฒันา
แอปลิเคชั�นโดยอาลีบาบา 

คํ5า �บริการอาหารคํ5า ณ ภัตตาคาร *มื(อพเิศษไก่แดง  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  
พกัที5เซี5ยงไฮ้  โรงแรม � VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที5สี5  สวนสนุก DISNEY LAND ( *ไม่รวมอาหารกลางวนั และอาหารเยน็ )   
เช้า � บริการอาหารเช้า ที5 โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ มหานครเซี5ยงไฮ้ ชมเซี�ยงไฮม้หานครที�ใหญ่ที�สุด

ของประเทศจีน ที�ไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจ
ทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื4นที� B,DEE ตร.กม. มีประชากรประมาณ  GH  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่

แห่งทะเลจีนใต ้ นําท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที� 6 ของอาณาจกัรดิสนีย ์มีขนาดใหญ่
อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนดใ์นออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนดแ์ห่งที� 3 
ในเอเชีย ตั4งอยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่นํ4 าหวงผู ่และสนามบินผูต่ง    สวนสนุกเซี�ยงไฮดิ้สนียแ์ลนดมี์ขนาดใหญ่
กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใชง้บทั4งสิ4นราว 5.5 พนัลา้นเหรียญ 
หรือราว 180,000 ลา้นบาท  
ในสวนสนุกจะไฮไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย ์ที�ใหญ่ที�สุดในโลก และมีทั4งหมด 6   
ธีมพาร์ค ด้วยกัน ทั4 ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove  
และ Fantasyland มีสารพดัเครื�องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบนัเทิงที�น่าสนใจ  

 “Adventure Isle”   ดิ น แ ด น ใ ห้ ก า ร ผ จ ญ ภั ย ที� จ ะ ทํ า ใ ห้
นักท่องเที�ยวไดตื้�นตาตื�นใจกบับรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยุคดึก
ดาํบรรพ์ 'Casmp Discovery' พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสํารวจ
ดินแดนที�แฝงไปดว้ยปริศนาและความลึกลบั และลงเรือเขา้ไปสู่ 
'Roaring Rapids' อุโมงคถ์ ํ4าปริศนาในช่องเขารอวร์ริ�ง ซึ� งเป็นที�อยู่
ของจระเขย้กัษน่์าเกรงขาม 
"Fantasyland" เรื� อ งร าว จ าก โ ล ก เท พ นิ ย าย แ ล ะ ตัว ล ะ ค ร
ของดิสนีย ์จะกลายเป็นเครื�องเล่นที�ให้นักท่องเที�ยวได้สนุกสนาน โดยเฉพาะ 'Seven Dwarfs Mine Trains' เป็น
เครื�องเล่นรถไฟเหาะโลกใตเ้หมืองของเหล่าคนแคระทั4ง 7 หรือโลดแล่นผจญภยัไปกบั 'Peter Pan Flight' 
"Tomorrowland" อีกหนึ�งไฮโลทเ์ด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ที�มกัจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื�อสร้างจิตนาการใหก้บั
เด็กๆ พร้อมกบัดีไซน์เครื�องเล่นสุดลํ4าให้เขา้กบัคอนเซ็ปต ์สําหรับที�ดิสนียแ์ลนด์แห่งใหม่นี4  เปิดตวัเครื�องเล่นที�มี



              

 

    

 

จากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื�อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที� ถูกขนานนามไวว้่า 
'Lightcycle Power Run'  
"Gardens of Imagination" จุดเด่นเรื�องวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี4
ได้อย่างเต็มที� สวนที�ตั4 งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 'Wandering Moon Teahouse' เป็นโรงนํ4 าชาที�พกัผ่อน
หย่อนใจที�งดงามอย่างลงตวั อีกทั4งยงัมีสวนที�เลือกตวัละครสัตวข์องดิสนีย ์ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษตัริย ์ตาม
แบบปฏิทินจีน  
"Treasure Cove" สิ�งที�จะมีอยูแ่ห่งเดียวและแห่งใหม่บนโลก ในสวนสนุกดิสนีย ์ เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื�อดงั 
The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครื�องเล่นและการแสดงโชวสุ์ดตระการตา ที�หาชมไดแ้ค่เพียงที� เซี�ยงไฮ ้
เท่านั4น จาํลองฉากต่างๆ ริมทะเล อีกทั4งยงัมีเครื�องเล่นมากมาย เช่น 'Barbossa's Revenge' และ 'Siren's Revenge' 
"Fantasy Land" สนุกกบัเมืองเทพนิยาย ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ�งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูนที�ท่านชื�นชอบ 
อาทิเช่น สโนวไ์วท,์ เจา้หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี4 เมาท,์ หมีพลู และเพื�อนๆตวัการ์ตูนอนัเป็นที�ใฝ่ฝันของทุกคน  

 *** อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํ5า เพื5อความสะดวกในการท่องเที5ยวของท่าน *** 
พกัที5เซี5ยงไฮ้  โรงแรม � VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที5ห้า  เซี5ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ   
p).pp น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินผูต่ง 
EB.zE น. นาํท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� XJ 671  
 *สายการบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มีบริการอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5องแต่ลูกค้าสามารถสั5งซื(อทานบนเครื5องได้* 
GE.zE น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ *** อาจมกีารเปลี5ยนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ทวัร์ราคาพเิศษไม่มรีาคาเดก็   พกัเดี5ยว 
�-rp , t-rr , r)-rt , ru-rv , �p-�u , �r-�� ม.ิย. �� 

�t ม.ิย.-pr ก.ค. // �v ม.ิย.-p� ก.ค.�� 
u-v , �-x , rr-r� , rv-�� , rx-�) ก.ค.��  

r�-r� , r)-rt , rx-�) , �p-�u ก.ย.�� 

rr,xxx.- �,xpp.- 

px-r) , rt-�r , rv-�� , �p-�u , �u-�v , ��-�x ต.ค. �� 
)r ต.ค.-pu พ.ย. // r-� , t-rr , v-r� , ru-rv , r�-rx พ.ย.�� 

�r-�� , ��-�� พ.ย. // �v พ.ย.-� ธ.ค. ��  
r�,xxx.- �,xpp.- 



              

 

    

 

r�-r� ก.ค. // rp-ru , rr-r� , r�-r� , rx-�) ต.ค. ��  r),xxx.- �,xpp.- 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัyวภายในประเทศ (เครื5องบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที5เจ้าหน้าที5ก่อนทุกครั(ง หากไม่มีการ
สอบถามเจ้าหน้าที5บริษัทก่อนทาํการซื(อบัตรโดยสารภายในประเทศที5กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆ 

 

รายการนี(จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที5ยวจนี เพื5อโปรโมทการท่องเที5ยว ร้านบัวหิมะรวมนวดเท้า , โรงงานผ้า
ไหม , โรงงานหยก แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ �p-xp นาท ี 

 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ �,ppp บาทต่อร้านต่อท่าน** 
 

อตัราค่าบริการนี(รวม 

- ค่าตั}วเครื�องบินระหวา่งประเทศ ชั4นประหยดั   
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที�พกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ(าหนักกระเป๋า ท่านละ �p กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี5นํ(าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ(าหนักที5เกนิเอง  
 

อตัราค่าบริการนี(ไม่รวม 
-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ    
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม M% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย �%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ z หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ r,�pp บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ หรือค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี5ยว 
ท่านละ �,ppp บาท (กรณทีี5วซ่ีากรุ๊ปแจ้งยกเลกิ หรือ ส่งเอกสารยื5นวซ่ีากรุ๊ปไม่ทนัตามกาํหนด) 
-ค่าทปิไกด์ท้องถิ5น , คนขบัรถ และหัวหน้าทวัร์ r,�pp บาท/ท่าน ตลอดการเดนิทาง  

เงื5อนไขการสารองที5นั5ง 
- การจอง มัดจําท่านละ v,ppp บาท พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย Gz วนั  

เอกสารสําหรับยื5นวซ่ีาแบบกรุ๊ป ***ส่งเอกสาร 10 วนัทาํการก่อนการเดินทาง***  
1. สําเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆ และเต็ม � หน้า  
2. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงพื(นหลงัสีขาว 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ @  เอกสารสําหรับยื5นวซ่ีาจีนแบบเดี5ยว (กรณส่ีงเอกสารทาํวซ่ีากรุ๊ปไม่ทนัตามกาํหนด) @ @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี D นิ4ว D ใบ  

- รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับปริญญา, เสื(อ
แขนกดุ โดยเด็ดขาด 

2. กรอกขอ้มูลเบื4องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 



              

 

    

 

สําหรับผู้เดินทางที5เป็นเด็กอายุตํ5ากว่า rv ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี D นิ4ว D ใบ  
2. สาํเนาสูติบตัร (เดก็อายตุ ํ�ากวา่ B ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกลุ กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเดก็อายตุ ํ�ากว่า G� ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพอ่หรือแม่ กรุณาขอหนงัสือใหค้วามยนิยอม จากทางเขตหรืออาํเภอ พร้อมระบุ

ชื�อของท่านที�พาเดก็เดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งสาํเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

สําหรับผู้เดินทางที5เกดิที5ประเทศจีน 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี D นิ4ว D ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบื4องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที�เคยมีวีซ่าจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื5นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ5มเติมหรือเปลี5ยน
ระเบียบการยื5นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�ของสถานทูต และบางครั(งบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                              

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที5ต้องจ่ายเพิ5มให้สถานฑูตจีน เมื5อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
- ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ G,z00 บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดงันี4 คือ 
1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื�อยื�นวีซ่า 
4. นาํรูปที�เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที�ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

เงื5อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 
เนื5องจากราคานี(เป็นราคาโปรโมชั5น ตัyวเครื5องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม rpp% ซึ5งเมื5อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั(งสิ(น และในกรณีที5ออกตัyวเครื5องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื5อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถทาํเรื5องขอคืนค่าตัyวหรือขอคืนค่าทวัร์ทั(งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั}วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั4งสิ4น ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั}วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่

จ่ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั4น 



              

 

    

 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตั}วเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั}ว / ตั}ว G ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ4 ามนัเชื4อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีที�ท่านซื4อตั}วเพิ�ม เกินจากจาํนวนตั}วที�มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตั}วผา่นอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปลี�ยน
ชื�อผูเ้ดินทาง หรือเปลี�ยนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตั}วเตม็ใบ  

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้4นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ�งไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆที�อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ4น ทั4งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธิ�  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง Gz ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ4นอยูก่บัดุลย
พินิจของสายการบินที�จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั4นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื�นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั4งสิ4น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ�  
ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที�ยวบางรายการ 

บริษทัฯมปีระกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ r,ppp,ppp บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอบัุตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ �pp,ppp บาท 

 
 

 
 


