คํ่า

เวลานําท่านสู่ เมืองอีอ้ ู ตั้งอยูต่ อนกลางของมณฑลเจ้อเจียง มีเนื้อที่ 1,105 ตร.กม. มีประชากรประมาณ หนึ่งล้าน
ห้าแสนคน เป็ นเมืองค้าส่ งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในบริ เวณมีเนื้อที่ สองล้านหกแสนตารางเมตร มีร้านค้ากว่า 5
หมื่นร้านค้า มีสินค้ากว่า สามแสนสองหมื่นชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ มากมาย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักทีอ่ อี้ ู โรงแรม  JIAHUA HOTEL4* หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม ศู นย์ การค้ าอีอ้ ู
เช้ า

เทีย่ ง

คํ่า

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ ศูนย์ การค้ านานาชาติออี้ ู โดยเริ่ มเปิ ดดําเนินการตั้งแต่เดือน
ต.ค. 2549 ปั จจุบนั ตลาดค้าส่ งมีพ้นื ที่รวมกว่า 4 ล้านตร.ม. มีจาํ นวนร้านค้ากว่า 62,000 ร้าน ครอบคลุมสิ นค้าทัว่ ไป
16 หมวดใหญ่ (แบ่งเป็ น 4,202 หมวดย่อย) คิดเป็ นสิ นค้ากว่า 170 ล้านชนิด ตัวเลขดังกล่าวทําให้ตลาดค้าส่ งแห่งนี้
กลายเป็ นตลาดค้าส่ งที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดพื้นที่และจํานวนร้านค้า ในปี 2553 ที่ผา่ นมา ตลาดแห่งนี้มีมูลค่า
การค้าสู งถึง 62,120 ล้านหยวน ซึ่ งนับเป็ นความสําเร็ จสู งสุ ดตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งตลาดค้าส่ งเป็ นต้นมา โดยได้รับการยก
ย่องให้เป็ น “ตลาดค้าส่ งที่ประสบความสําเร็ จสู งสุ ดแห่งหนึ่งในโลก ” และได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ
ธนาคารโลก และสถาบันจัดอันดับชั้นนํา Morgan Stanley ว่าเป็ น “ตลาดค้าส่ งสิ นค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก” อีกทั้งยังได้รับการยอมรับโดยทัว่ ไปว่าเป็ นตลาดที่ผคู ้ า้ มีความน่าเชื่อถือแห่งหนึ่งอีกด้วย โดยในแต่ละวันจะ
มีพอ่ ค้ากว่า 200,000 รายจากทัว่ ทุกที่เข้ามาเลือกซื้ อสิ นค้าในตลาดแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ชมเซี่ยงไฮ้มหานครที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารี ส ตะวันออก” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคม
และเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้นื ที่ 6,200 ตร .กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่า
พาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ นําท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ
จากผ้าไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี้ ย่านไฮโซไซตี้ของเซี่ ยง
ไฮ้ เป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์ของหนุ่มสาวรุ่ นใหม่เซี่ ยงไฮ้ รู ปทรงตึกผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนโบราณกับ
ยุโรปได้อย่างลงตัว ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรู ป หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านสู่
ร้ าน
ยางพาราเพื่อสุ ขภาพ สิ นค้านวัตกรรมใหม่เพื่อสุ ขภาพอีกหนึ่งอย่างที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมมีท้ งั ที่นอน หมอน ผ้าห่ม
ให้ท่านเลือกสรร
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักทีเ่ ซี่ยงไฮ้ โรงแรม  BAOLONG HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ หาดไหว่ ธาน
เช้ า

– เซี่ยงไฮ้ – ถนนซินเทียนตี้

–ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ –บัวหิมะนวดเท้ า–ตลาดเถาเป่ า–ร้ านหยก–Global Harbor

 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ หาดเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน) ซึ่ งเป็ นต้นกําเนิดอัน
ลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่ งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยโุ รปรวมทั้งตึกธนาคาร
กรุ งเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นนําท่านลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์
เป็ นอุโมงค์ขา้ มสู่ ฝั่งผูต่ งและผูซ่ ี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์ แห่ง
แรกของจีนด้วย

เทีย่ ง

คํ่า

วันทีห่ ้ า

จากนั้นนําท่านเยีย่ มชม ศูนย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีน ฟังบรรยาย
สรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ายีห่ อ้ ดังมากมายที่ ตลาดเถาเป่ า ให้ท่าน
ต่อรองราคาได้เท่าที่ท่านพอใจ จากนั้นนําท่านแวะชม โรงงานหยกจีน เครื่ องประดับนําโชคที่คนจีนนิยม
จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์ การค้ า GLOBAL HARBOR เป็ นศูนย์การค้าใหญ่โตและสวยงามมาก ท่านจะได้ท้ งั
บรรยากาศการช้อปปิ้ งสิ นค้า แบรนด์เนมและถ่ายรู ปวิวสวยๆได้ที่นี่
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักทีเ่ ซี่ยงไฮ้  SHANGHAI NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT HOTEL หรื อเทียบเท่า

เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

03.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินผูต่ ง
06.50 น. นําท่านเหิ นฟ้ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ 671
*สายการบินแอร์ เอเซียเอ็กซ์ ไม่ มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องแต่ ลูกค้ าสามารถสั่ งซื้อทานบนเครื่ องได้ *
10.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ

*** อาจมีการเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***

กําหนดการเดินทาง
31 พ.ค.-4 มิ.ย. // 1-5 , 7-11 , 14-18 , 15-19 มิ.ย.61
21-25 มิ.ย. // 30 ส.ค.- 3 ก.ย. // 31 ส.ค.-4 ก.ย.61
6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 ก.ย.61
15-19 , 16-20 พ.ย. 61
11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 20-24 ต.ค. 61
25-29 , 26-30 ต.ค. // 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 พ.ย. 61

ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก

พักเดีย่ ว

9,999.2,900
12,999.10,999.-

ข้ อควรระวัง ท่านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทุกครั้ง หากไม่ มีการ
สอบถามเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ข้างต้ น ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆ

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ วจีน เพื่อโปรโมทการท่ องเทีย่ ว ร้ านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้ าไหม
โรงงานหยก , ร้ านยางพารา แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุณาชําระท่ านละ 2,000 บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํา้ หนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปหรื อเดีย่ ว ท่ านละ 1,500 บาท ชําระพร้ อมค่าทัวร์
-ค่าทิปไกด์ ท้องถิน่ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ 1,500 บาท/ท่ าน ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง

เงื่อนไขการจอง ชําระเต็มจํานวนตามรายการระบุ
* เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ากรณียกเลิก หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืน
เงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทาง ออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

@ @ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีน @ @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- รู ปถ่ ายต้ องไม่ ใส่ ชุดข้ าราชการ, ชุ ดรับปริญญา, เสื้ อแขนกุด โดยเด็ดขาด
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์ )

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาสู ติบตั ร (เด็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี ขอสู ติบตั รตัวจริ ง )
3. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสารมาด้วย
5. หากเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออําเภอ พร้อม
ระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณี บิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร
สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ กิดทีป่ ระเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์ )
3. หากเป็ นพาสปอร์ ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ ตเล่มเก่าที่เคยมีวซี ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ ตจีนเล่มเก่า
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรื อ
เปลีย่ นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณี ดงั นี้คือ
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบินการันตีการจ่ ายเงินล่วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีทอี่ อกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทําเรื่ องขอคืนค่ าตั๋วหรื อขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิม่ เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
กําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

