☺

อู๋ซี สมญา “เซี่ยงไฮ้น้อย” วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมนั่งรถราง)

☺

ใหม่ล่าสุด...สวนสนุกดีสนียแ
์ ลนด์ที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกด้วยงบประมาณสร้างถึง
5.5 ล้านเหรียญ กับ 6 ธีมปาร์ค ที่ท่านจะได้สนุกสนานพร้อมกันทั้งครอบครัว

☺

ลอดอุโมงค์เลเซอร์ เดินเล่นหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง

กําหนดการเดินทาง
วันแรก
21.00 น.

เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561

( 5 วัน 3 คืน )

ท่าอากาศยานดอนเมือง
พร้อมกันที่ สนามบิน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์
(XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – วัดหลิงซาน (รวมรถกอล์ฟ) – ฟาร์มไข่มุก – ซูโจว
00.15 น.
05.30 น.

เที่ยง

ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 760
*สายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องแต่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อทานบนเครื่องได้*
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที่สร้างขึ้ นเมื่อประมาณ
2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี ” มีความหมายว่า “มีดีบุก ” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึง
เปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านไปชมพระพุทธรูปปาง ประทานพร ทองสําริด องค์
ใหญ่ทสี่ ุดในประเทศจีน ที่ เขา หลิงซาน “หลิงซานต้าฝอ” ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน และมีพระพักตร์
สง่างาม วัดหลิงซาน เป็นวัดที่มี อายุกว่า 1,000ปี เป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มี

ค่ํา

ทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้า พุทธสถานสร้างเพิ่ม เติมขึ้นเรื่อยๆตาม พลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุก
หนแห่งนิยมไปกราบไหว้ขอพร และทําบุญ อาทิเช่นศาลาฝานกง ที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีสําคัญทางพุทธ
ศาสนา เป็นต้น นําท่าน แวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบํารุงผิว ที่ทําจากไข่มุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสาย
น้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับ
สมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์ หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมือง
หลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “ เจียงหนาน ” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียง
หนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ซูโจว โรงแรม  NANYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ซูโจว – เซี่ยงไฮ้ – DISNEY LAND ( รวมนั่งรถไฟเข้า-ออกสวนสนุก )
เช้า

 บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ชมเซี่ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่ที่สุด
ของปร ะเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวันออก ” เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์
ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ นําท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่ง ที่ 6 ของอาณาจักรดิสนีย์ มี
ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์
แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ําหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์
แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์ แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว
5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท
ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6
ธีมพาร์ค ด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove
และ Fantasyland มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ
“Adventure Isle”
ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทําให้
นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึก
ดําบรรพ์ 'Casmp Discovery' พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสํารวจ
ดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่
'Roaring Rapids' อุโมงค์ถ้ําปริศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่
ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม
"Fantasyland" เรื่องราวจากโลกเทพนิยายและตัวละคร
ของดิสนีย์ จะกลายเป็นเครื่องเล่นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน
โดยเฉพาะ 'Seven Dwarfs Mine Trains' เป็นเครื่องเล่นรถไฟเหาะโลกใต้เหมืองของเหล่าคนแคระทั้ง 7 หรือโลด
แล่นผจญภัยไปกับ 'Peter Pan Flight'
"Tomorrowland" อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่ งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการ
ให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ําให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สําหรับที่ดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่อง

เล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า
'Lightcycle Power Run'
"Gardens of Imagination" จุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่ง
นี้ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 'Wandering Moon Teahouse' เป็นโรงน้ําชาที่พักผ่อน
หย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตาม
แบบปฏิทินจีน
"Treasure Cove" สิ่งที่จะมีอยู่แห่งเดียวและแห่งใหม่บนโลก ในสวนสนุกดิสนีย์ เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อ
ดัง The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยง
ไฮ้ เท่านั้น จําลองฉากต่างๆ ริมทะเล อีกทั้งยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น 'Barbossa's Revenge' และ 'Siren's
Revenge'
"Fantasy Land" สนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์ อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่น
ชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ , เจ้าหญิงนิทรา , ซินเดอเรล่า , มิกกี้เมาท์ , หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝัน
ของทุกคน

*** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน ***
ที่พัก GREAT TANG Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor

เช้า

 บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ่งเป็นต้นกําเนิดอัน
ลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร
กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นนําท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอ ร์
เป็นอุโมงค์ข้ามสู่ฝั่งผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงค์เลเซอร์แห่ง
แรกของจีนด้วย
จากนั้นนําท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยาย
สรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังมากมายที่ ตลาดเถาเป่า ให้ท่าน
ต่อรองราคาได้เท่าที่ท่านพอใจ จากนั้นนําท่านแวะชม โรงงานหยกจีน เครื่องประดับนําโช คที่คนจีนนิยม
จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์การค้า GLOBAL HARBOR เป็นศูนย์การค้าใหญ่โตและสวยงามมาก ท่านจะได้ทั้ง
บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมและถ่ายรูปวิวสวยๆได้ที่นี่
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่เซี่ยงไฮ้  SHANGHAI NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยง

ค่ํา

วันที่ห้า

เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

03.00 น.
06.50 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง
นําท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ 671
*สายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องแต่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อทานบนเครื่องได้*

10.50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ

*** อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

กําหนดการเดินทาง
30 ส.ค.- 3 ก.ย. , 31 ส.ค. – 4 ก.ย.
6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 ก.ย.
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

ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก

พักเดี่ยว

14,999.16,999.-

3,900

15,999.-

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่มีการ
สอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว ร้านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้าไหม
โรงงานหยก , ร้านยางพารา แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน**
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่าน้ําหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนน้ําหนักที่เกินเอง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปหรือเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
@ @ เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน @ @

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับปริญญา, เสื้อแขนกุด โดยเด็ดขาด
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ขอสูติบัตรตัวจริง )
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาด้วย
5. หากเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนังสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออําเภอ พร้อม
ระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร
สําหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1.
2.
3.
4.

ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
นํารูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขในการให้บริการเดิน ทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกําหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจํานวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ
หมายเหตุ
-ราคาแล ะเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบิน
กําหนด
-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย
ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด , ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ทางการเมือง , สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่ องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

