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( 6 วัน 5 คืน )

กรุ งเทพฯ – เซี่ยงไฮ้
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 ประตู 9 เคาน์ เตอร์ U สายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์
ไลน์ (FM) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ FM 856
ถึ ง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจี นที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า
“ปารี ส ตะวันออก” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม.
มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่ งทะเลจีนใต้หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ที่พกั
พักทีเ่ ซี่ยงไฮ้ VEINA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง
เช้า

เซี่ยงไฮ้ – ร้ านผ้าไหม – หังโจว – ล่ องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 บริการอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1
ใน 6 นครโบราณของจีน เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งระหว่างทางแวะให้ท่าน
ชม โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากผ้าไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ
เทีย่ ง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่าน ล่ องเรื อ (เหมา) ชมทะเลสาบซี หู (ทะเลสาบ
ตะวันตก) ซึ่ งกวีจีนบรรยายเปรี ยบเปรยว่า “ซี หูเหมือนนางไซซี ไซซี สวยทุกอริ ยาบท ซี หูสวยทุกฤดูกาล”
ทะเลสาบซี หูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่ เขต
ทะเลสาบซี หูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่ เขตทะเลสาบซี หูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่ งของทะเลสาบซี หู ซึ่ งได้แก่
ต้วนฉานเสี ยน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง แล้วเชิญท่านพบและลิ้มลองชิมชาที่ สวนใบชาเขียว ที่
มีชื่อเสี ยงและมีสรรพคุณป้ องกันโรคมะเร็ งและลดความอ้วนพร้อมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ ในอดีตชา
เขียวจากไร่ ชาที่นี่จะต้องมีการคัดส่ งองค์จกั รพรรดิทุกปี
คํ่า
 บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิ งเขาอู๋ซันของเมือง
หังโจว เป็ นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนน
สายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปี ก่อน ขณะที่เมืองหังโจว
เป็ นราชธานีอยูน่ ้ นั ถนนเหอฝั่งเจียเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปั จจุบนั ยัง
คงไว้ซ่ ึ งสภาพดั้งเดิ มของสิ่ งปลูกสร้ างโบราณส่ วนหนึ่ งแล้ว บ้านเรื อนทั้งสองข้างทางที่ สร้ างขึ้นใหม่ล้วน
สร้ างจากไม้และมุงหลังคาสี คราม มีลกั ษณะเรี ยบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ ส่วนใหญ่เป็ นร้ านค้า
ทัว่ ไป สมควรก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ที่พกั
พักเมืองหังโจว JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*
วันทีส่ าม
หังโจว – อู๋ซี – ฟาร์ มไข่ มุก – สวนพุทธเหนี่ยนฮวาวาน
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ
2,000 ปี ก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี ” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮนั่ ขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่ อเมือง
จึงเปลี่ยนมาเป็ น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”
เทีย่ ง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเลื อกซื้ อไข่มุกและ ผลิตภัณฑ์ ที่ทําจากไข่ มุก ใน
ราคาถูกแสนถูก จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน เมืองจําลองโบราณที่สร้ างขึ้นเพื่อ
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่และเป็ นสวนพักผ่อนของชาวเมืองอู๋ซี
คํ่า
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับที่พกั
พักทีอ่ ๋ ซู ี
JINHU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่
อู๋ซี – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ล่องเรือแจว) – เซี่ยงไฮ้ – ถนนซินเทียนตี้
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นลอยนํ้า
มีเสน่ห์ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณชานเมืองเซี่ ยงไฮ้ เป็ นเมืองโบราณที่มีชื่อเสี ยงในด้านลําคลองที่คดเคี้ยว แม่น้ าํ ไหลเชี่ ยว
และทะเลสาบเตียนซานสุ ดอลังการเดินเล่นรอบๆ ตัวเมือง ถ่ายรู ปสวยๆ ของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ราย
ล้อมไปด้วยบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยทรงโบราณ ดื่มดํ่าไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเมื่อล่องเรื อพื้นเมืองแบบดั้งเดิมไป
ตามลํานํ้าสายหนึ่งของจูเจียเจี่ยว ชมผูค้ นใช้ชีวติ ประจําวันก่อนที่จะขึ้นฝั่งมาเพื่อสํารวจร้านค้าและตลาด

เทีย่ ง

คํ่า
วันที่ห้า
เช้ า

เทีย่ ง

คํ่า
วันที่หก
เช้ า

เทีย่ ง

คํ่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ นําท่านเดินทางสู่
ย่ านซินเทียนตี้ ย่านไฮโซไซตี้ของเซี่ ยงไฮ้ เป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์ของหนุ่มสาวรุ่ นใหม่เซี่ ยงไฮ้ รู ปทรงตึก
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนโบราณกับยุโรปได้อย่างลงตัว ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรู ป หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าได้
ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารกลับที่พกั
พักทีเ่ ซี่ยงไฮ้ VEINA HOTEL หรือเทียบเท่า
หาดไหว้ธาน – ถนนนานกิง – ตึก STARBUCK – บัวหิมะ – อุโมงเลเซอร์
 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ หาดเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน) ซึ่ งเป็ นต้นกําเนิ ดอัน
ลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่ งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร
กรุ งเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงของ
เมืองเซี่ ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. จากนั้นนํา
ท่านสู่ ตึกสตาร์ บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก อาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400
คน เป็ นร้านสตาร์ บคั สาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กบั ลูกค้าไปพร้ อมๆกับการจิบ
กาแฟ พัฒนาแอปลิเคชัน่ โดยอาลีบาบา
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเยี่ยมชม ศู นย์ สมุ นไพรจี น บัวหิมะ ยาสามัญ
ประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การ
นวดเท้าคลายความเมื่ อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นําท่า นลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จาก
เลเซอร์ เป็ นอุโมงค์ขา้ มสู่ ฝั่งผูต่ งและผูซ่ ี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์
เลเซอร์ แห่งแรกของจีนด้วย
 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารกลับที่พกั
พักทีเ่ ซี่ยงไฮ้ VEINA HOTEL หรือเทียบเท่า
พิพธิ ภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้ อยปี – ร้ านหยก - เซี่ยงไฮ้ – กรุ งเทพฯ
 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้ ” ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.
1952 และมาสร้างใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ. 1994 ด้วยงบประมาณถึง 700 เหรี ยญสหรัฐ เพื่อเก็บรวบรวมเรื่ องราว
ของจีน ตลอดจนทรัพย์สมบัติอนั ประเมินค่ามิได้ ที่ยงั หลงเหลืออยูใ่ ห้ชมเป็ นบุญตาพิพิธภัณฑ์น้ ี แบ่งออกเป็ น
11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิ ทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีน ได้แก่
เครื่ องทองเหลื องโบราณ เครื่ องเซรามิกโบราณงานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ เครื่ องหยก
โบราณ เหรี ยญ เครื่ องแต่งบ้านที่ใช้ในสมัยราชวงศ์หมิง และ ชิง ตราประทับ รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติ
ต่างๆที่อาศัยในจีน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ตลาดร้ อยปี หรือตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเป็ น
ตลาดเก่าแก่ ที่ชาวเซี่ ยงไฮ้นิยมมาจับจ่ายซื้ อของกันที่นี่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง ของฝาก จากนั้นนํา
ท่านแวะชมโรงงานหยกจีน เครื่ องประดับนําโชคที่คนจีนนิยม
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน

21.25 น. นําท่านเหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 547 *บริการอาหารบนเครื่อง
01.05+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*** อาจมีการเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 21-26 พ.ค. , 28 พ.ค.-2 มิ.ย. 62
1-6 , 11-16 , 18-23 , 25-30 มิ.ย. 62
วันที่ 1-6 , 17-22 , 24-29 เม.ย. 62
7-12 , 14-19 พ.ค. 62

ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก

พักเดีย่ ว

15,999.4,500.16,999.-

**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเที่ยว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมื่อท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเทีย่ วตามรายการ ซึ่งอาจจะมี
การเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้ องการทีจ่ ะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษัทฯ
ขอความกรุ ณาให้ ท่านชํ าระเงินเพิม่ 2,000 บาท ต่ อวันต่ อท่ าน เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ นราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจาก
การท่องเที่ยวจีนและร้ านค้ าต่ างๆ
อัตราค่ าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ (ชาเตอร์ไฟล์) ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป ***หากท่ านทีม่ ีวซี ่ าจีนอยู่แล้ วขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าวีซ่าจีน***
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํ้าหนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
- ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

-ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ 1,500 บาท/ท่ าน ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป ส่ งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วันทําการ @ @
- ใช้ สําเนาพาสปอร์ ตถ่ ายเต็ม 2 หน้ า ส่ งให้ เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายขายการเดินทางอย่างน้ อย 15 วันทําการ

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนแบบเดี่ยว กรณีส่งเอกสารยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปไม่ ทนั @ @
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- รู ปถ่ ายต้ องไม่ ใส่ ชุดข้ าราชการ, ชุ ดรับปริญญา, เสื้อแขนกุด โดยเด็ดขาด, ไม่ ใส่ เครื่องประดับ
2. เพิม่ ค่ าใช้ จ่ายท่านละ 1,500 บาท
3. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์ )

สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ ป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ 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. หากเด็กอายุต่ าํ กว่า 18 ปี ไม่ได้เดิ นทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออําเภอ
พร้อมระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณี บิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร
สํ าหรับผู้เดินทางทีเ่ กิดทีป่ ระเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ 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 การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่วงหน้ 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 บริการเดินทางโดยสายการบิน
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว
ถ้ าผู้จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรื อขอเลื่อนการ
เดินทาง ผู้จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่ าตั๋วหรือขอคืนค่ าทัวร์ ท้งั หมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่ จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมี
ค่าใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจํานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ

หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดิ นทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราและสายการบิน
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, เปลี่ ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
หรื อเกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่าง
การเดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิ เสธ เข้า -ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดิ นทางไม่
ถูกต้องหรื 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

