
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ บนิตรงสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้สมญา “ปารสีแหง่ตะวนัออก” เครือ่งบนิล าใหญ ่

☺ เมอืงโบราณจเูจยี สมญา “เวนสิแหง่ตะวนัออก” ลอ่งเรอืชมเมอืงโบราณ 

☺ เทีย่วเต็มวนั สวนสนุกดสีนยีแ์ลนดท์ีใ่หญอ่นัดบั 2 ของโลกดว้ยงบประมาณสรา้งถงึ 

5.5 ลา้นเหรยีญ กบั 6 ธมีปารค์ ทีท่า่นจะไดส้นกุสนานพรอ้มกนัท ัง้ครอบครวั 

☺ ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์เดนิเลน่หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ 

☺ Starbucks Reserve Roastery ตกึสตารบ์คัแหง่ใหม ่ทีส่วยและใหญท่ีส่ดุในโลก 

☺ พกัโรงแรมระดบั 4 ดาวทีเ่มอืงเซีย่งไฮ ้3 คนื   
 

กาํหนดการเดนิทาง  เดอืนมิถุนายน-พฤศจกิายน 2562 

วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมอืง  
21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 3 ประตู 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

(XJ)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

วนัทีส่อง สนามบินดอนเมอืง – เซ่ียงไฮ้ – เมอืงโบราณจูเจียเจี่ยว (ล่องเรือ) – ร้านผ้าไหม  
  ตลาดร้อยปีเฉินหวงัเมีย่ว   

00.15 น. ออกเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์  เทีย่วบินที ่ XJ 760    
 *สายการบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองแต่ลูกค้าสามารถส่ังซ้ือทานบนเคร่ืองได้* 
05.30 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซ่ียงไฮ ้หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้    



บริการอาหารเช้า แบบ KFC  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว มีฉายาวา่ เวนิซตะวนัออก
แห่งเมืองเซ่ียงไฮ ้เป็นอีกหน่ึงย่านเก่าริมนํ้ าท่ีมีช่ือเสียงในเซ่ียงไฮ ้มีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 1700 ปี นาํท่าน
ล่องเรือชมเมืองโบราณ ในพื้นท่ีทั้งหมด 47 ตารางกิโลเมตรมีจุดท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจหลายแห่ง เช่นสะพานฝาง
เชิง สะพานหินขนาดใหญ่ความยาว 72 เมตร สวนเขอซ่ือ และวดัหยวนจิน  รวมถึงบรรยากาศแม่นํ้ าหลายสาย
ไหลมาเช่ือมโยงกนัซ่ึงเป็นเสน่ห์ของเมืองเก่าริมนํ้า  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร *มือ้ขาหมูร่ํารวย หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ มหานคร
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ท่ีไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม
และเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่า
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ นาํท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และผลิตภณัฑ์ท่ีทาํ
จากผา้ไหม ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ   จากนั้นนาํท่านสู่ ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว เซ่ียงไฮ ้เป็นตลาดเก่า
ของผูต่ง เมืองเซ่ียงไฮ ้อาคารบา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง ตกแต่งสไตล์
สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากวา่ร้อยปี ท่ียงัคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหาร
ข้ึนช่ือของท่ีน่ีคือ เส่ียวหลงเปา อนัลือช่ือ และยงัมีขายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย เมืองเซ่ียงไฮเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
มีช่ือเสียง สําหรับสถานท่ีสําคญัเช่น เดอะบนัด์ และซินเทียนต้ี รวมถึงเพิร์ลโอเรียนเต็ลทาวเวอร์ นอกจากน้ียงัมี
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไม่วา่คนจีนหรือคนต่างชาตินิยมไปกนัมากอีกหลายแห่ง เช่น นานจิงลู่ เป็นยา่นช๊อปป้ิงท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดของนครเซ่ียงไฮ ้ 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัทีเ่ซ่ียงไฮ้  โรงแรม  VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม  บัวหิมะรวมนวดเท้า – หาดไหว่ธาน – ลอดอโุมงค์เลเซอร์ – ตลาดเถาเป่า – หยก – ตึกสตาร์บัค  
เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซ่ียงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดอนั

ลือช่ือของตาํนานเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้ เป็นถนนท่ีสวยงามอนัดบัหน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ้ ระหว่างทางผา่นเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซ่ึงเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร 
กรุงเทพท่ีปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นนาํท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ท่ีประดบัประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ 
เป็นอุโมงคข์า้มสู่ฝ่ังผูต่งและผูซี่ โดยอุโมงคแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนสาํหรับนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่ง
แรกของจีนด้วย  จากนั้นเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน ฟัง
บรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากว่าพนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเม่ือยล้า ฟรีไม่มี
ค่าใชจ่้าย 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร *มือ้พเิศษเส่ียวหลงเปา หลงัอาหารนาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ยี่ห้อดงัมากมาย
ท่ี ตลาดเถาเป่า ให้ท่านต่อรองราคาไดเ้ท่าท่ีท่านพอใจ  จากนั้นนาํท่านแวะชม โรงงานหยกจีน เคร่ืองประดบันาํ
โชคท่ีคนจีนนิยม  จากนั้นนาํท่านสู่ ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก อาคาร 2 ชั้น พื้นท่ีกวา่ 2,700 ตารางเมตร 
พร้อมพนกังานกวา่ 400 คน มีเมนูเคร่ืองด่ืมกวา่ 100 ชนิด พร้อมขนมเบอเกอร่ีสดและใหม่หลากหลายให้เลือก
ชิม  เป็นร้านสตาร์บคัสาขาแรกและสาขาเดียวท่ีมอบประสบการณ์ดิจิตอลใหก้บัลูกคา้ไปพร้อมๆกบัการจิบกาแฟ 
พฒันาแอปลิเคชัน่โดยอาลีบาบา 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร *มือ้พเิศษไก่แดง  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  



พกัทีเ่ซ่ียงไฮ้  โรงแรม  VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่  สวนสนุก DISNEY LAND ( *ไม่รวมอาหารกลางวนั และอาหารเยน็ )   
เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ ชมเซ่ียงไฮม้หานครท่ีใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศจีน ท่ีได้รับการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์
ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ นาํท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งท่ี 6 ของอาณาจกัรดิสนีย ์มี
ขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์
แลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่นํ้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง    สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนีย์
แลนด์มีขนาดใหญ่กวา่ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใชง้บทั้งส้ินราว 
5.5 พนัลา้นเหรียญ หรือราว 180,000 ลา้นบาท  
ในสวนสนุกจะไฮไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีทั้งหมด 6   
ธีมพาร์ค ดว้ยกนั ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove  
และ Fantasyland มีสารพดัเคร่ืองเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบนัเทิงท่ีน่าสนใจ  

 “Adventure Isle”   ดินแดนให้การผจญภัยท่ีจะทาํให้
นกัท่องเท่ียวไดต่ื้นตาต่ืนใจกบับรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยุคดึก
ดาํบรรพ ์'Casmp Discovery' พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสํารวจ
ดินแดนท่ีแฝงไปดว้ยปริศนาและความลึกลบั และลงเรือเขา้ไปสู่ 
'Roaring Rapids' อุโมงคถ์ํ้าปริศนาในช่องเขารอวร์ร่ิง ซ่ึงเป็นท่ีอยู่
ของจระเขย้กัษน่์าเกรงขาม 
"Fantasyland" เ ร่ื อ ง ร า ว จ า ก โ ล ก เ ท พ นิ ย า ย แ ล ะ ตัว ล ะ ค ร
ของดิสนีย ์จะกลายเป็นเคร่ืองเล่นท่ีให้นกัท่องเท่ียวไดส้นุกสนาน โดยเฉพาะ 'Seven Dwarfs Mine Trains' เป็น
เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะโลกใตเ้หมืองของเหล่าคนแคระทั้ง 7 หรือโลดแล่นผจญภยัไปกบั 'Peter Pan Flight' 
"Tomorrowland" อีกหน่ึงไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ท่ีมกัจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการ
ให้กบัเด็กๆ พร้อมกบัดีไซน์เคร่ืองเล่นสุดลํ้าให้เขา้กบัคอนเซ็ปต ์สําหรับท่ีดิสนียแ์ลนด์แห่งใหม่น้ี เปิดตวัเคร่ือง
เล่นท่ีมีจากวดีิโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟช่ือดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไวว้า่ 
'Lightcycle Power Run'  
"Gardens of Imagination" จุดเด่นเร่ืองวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่ง
น้ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี สวนท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 'Wandering Moon Teahouse' เป็นโรงนํ้ าชาท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจท่ีงดงามอยา่งลงตวั อีกทั้งยงัมีสวนท่ีเลือกตวัละครสัตวข์องดิสนีย ์ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นกักษตัริย ์ตาม
แบบปฏิทินจีน  
"Treasure Cove" ส่ิงท่ีจะมีอยูแ่ห่งเดียวและแห่งใหม่บนโลก ในสวนสนุกดิสนีย ์ เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช่ือ
ดงั The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเคร่ืองเล่นและการแสดงโชวสุ์ดตระการตา ท่ีหาชมไดแ้ค่เพียงท่ี เซ่ียง
ไฮ ้เท่านั้น จาํลองฉากต่างๆ ริมทะเล อีกทั้งยงัมีเคร่ืองเล่นมากมาย เช่น 'Barbossa's Revenge' และ 'Siren's 
Revenge' 

http://event.sanook.com/calendar/


"Fantasy Land" สนุกกบัเมืองเทพนิยาย ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูนท่ีท่านช่ืน
ชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท,์ เจา้หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกก้ีเมาท,์ หมีพลู และเพื่อนๆตวัการ์ตูนอนัเป็นท่ีใฝ่ฝัน
ของทุกคน  

 *** อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํา่ เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน *** 
พกัทีเ่ซ่ียงไฮ้  โรงแรม  VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า  เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ   
03.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินผูต่ง 
06.50 น. นาํท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ 671  
 *สายการบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองแต่ลูกค้าสามารถส่ังซ้ือทานบนเคร่ืองได้* 
10.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการ *** อาจมีการเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็   พกัเดีย่ว 
27 มิ.ย.-01 ก.ค. // 28 ม.ิย.-02 ก.ค.62 

4-8 , 5-9 , 11-15 , 18-22 , 19-23 ก.ค.62  
12-16 , 13-17 , 19-23 , 20-24 ก.ย.62 

11,999.- 2,900.- 

09-13 , 17-21 , 18-22 , 20-24 , 24-28 , 25-29 ต.ค. 62 
31 ต.ค.-04 พ.ย. // 1-5 , 7-11 , 8-12 , 14-18 , 15-19 พ.ย.62 

21-25 , 22-26 พ.ย. // 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 62  
12,999.- 2,900.- 

12-16 ก.ค. // 10-14 , 11-15 , 12-16 , 19-23 ต.ค. 62  13,999.- 2,900.- 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง หากไม่มีการ
สอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษัทก่อนทาํการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆ 

 

รายการนีจ้ะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเทีย่วจีน เพือ่โปรโมทการท่องเทีย่ว ร้านบัวหิมะรวมนวดเท้า , โรงงานผ้า
ไหม , โรงงานหยก แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 60-90 นาท ี 

 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน** 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั   
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั         



- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง  
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ    
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,650 บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ หรือค่าธรรมเนียมวซ่ีาเดี่ยว 
ท่านละ 2,000 บาท (กรณทีี่วซ่ีากรุ๊ปแจ้งยกเลกิ หรือ ส่งเอกสารยืน่วซ่ีากรุ๊ปไม่ทันตามกาํหนด) 
-ค่าทิปไกด์ท้องถิน่ , คนขบัรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดนิทาง  

เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาแบบกรุ๊ป ***ส่งเอกสาร 10 วนัทาํการก่อนการเดินทาง***  

1. สําเนาหนังสือเดินทางถ่ายแบบชัดๆ และเต็ม 2 หน้า  
2. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงพืน้หลงัสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ @  เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีนแบบเดี่ยว (กรณส่ีงเอกสารทาํวซ่ีากรุ๊ปไม่ทนัตามกาํหนด) @ @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
- รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับปริญญา, เส้ือ
แขนกุด โดยเด็ดขาด 

2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
สําหรับผู้เดินทางทีเ่ป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี  

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. สาํเนาสูติบตัร (เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. สําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาหน้าพาสปอร์ตของ

บิดาและมารดา 
4. หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสาร

มาดว้ย 
5. หากเด็กอายุต ํ่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกบัพ่อหรือแม่ 

กรุณาขอหนงัสือใหค้วามยนิยอม จากทางเขตหรืออาํเภอ พร้อมระบุช่ือของท่านท่ีพาเด็กเดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งสาํเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

สําหรับผู้เดินทางทีเ่กดิทีป่ระเทศจีน 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีเคยมีวซ่ีาจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลีย่นระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                              

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท 
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณีดงัน้ีคือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. นาํรูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีีอ่อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเลือ่นการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 



1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า
ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจาํนวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่งการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีทาํให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 
 



 


