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กำหนดกำรเดินทำง

2-6, 3-7, 4-8, 9-13, 10-14, 11-15 ม.ค. 62

วันแรก

ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง

21.00 น.

พร้ อมกันที่ สนำมบินดอนเมื อง อำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้ น 3 ประตู 4 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชี ย เอ็กซ์
(XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันทีส่ อง กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่ หลิงซำน – ฟำร์ มไข่ มุก – หังโจว – ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย
00.15 น.
05.30 น.

เทีย่ ง

ค่ำ

ออกเดินทำงสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสำยกำรบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ 760
*สำยกำรบินแอร์ เอเซียเอ็กซ์ ไม่ มีบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ องแต่ ลูกค้ ำสำมำรถสั่ งซื้อทำนบนเครื่ องได้ *
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  บริกำรอำหำรเช้ ำ แบบกล่ อง (KFC)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปี ก่อน เดิมชื่อ “โหย่ว
ซี ” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮนั่ ขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่ อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็ น “อู๋ซี” แปลว่า
“ไม่มีดีบุก” นาท่านไปชมพระพุทธรู ปปางประทานพร ทองสาริ ดองค์ใหญ่ ที่สุดในประเทศจีน ที่ เขาหลิ งซาน
“หลิงซำนต้ ำฝอ” ซึ่ งมีความสู ง 88 เมตร หนัก 700 ตัน และมีพระพักตร์ สง่างาม วัดหลิงซาน เป็ นวัดที่มีอายุกว่า
1,000ปี เป็ นวัดที่สวยงามร่ มรื่ นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยูเ่ บื้องหน้า พุทธสถานสร้าง
เพิ่มเติมขึ้นเรื่ อยๆตามพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่ งนิ ยมไปกราบไหว้ขอพรและทาบุญ อาทิเช่น
ศาลาฝานกง ที่เป็ นสถานที่ประกอบพิธีสาคัญทางพุทธศาสนา เป็ นต้น
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่าน แวะเลือกซื้ อไข่ มุก ครี มไข่มุกบารุ งผิว ที่ทาจากไข่มุก
น้ าจืดที่เพาะเลี้ ยงในทะเลสาบ จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมื องหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นคร
โบราณของจีน เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านสู่ ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยูเ่ ชิ งเขาอู๋ซนั ของเมืองหังโจว
เป็ นถนนสายหนึ่ งที่ สะท้อนให้เห็ นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่ าแก่ ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้ มี
ความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปี ก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็ นราชธานี
อยูน่ ้ นั ถนนเหอฝั่งเจียเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปั จจุบนั ยังคงไว้ซ่ ึ งสภาพ
ดั้งเดิมของสิ่ งปลู กสร้ างโบราณส่ วนหนึ่ งแล้ว บ้านเรื อนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ลว้ นสร้างจากไม้และมุง
หลังคาสี คราม มีลกั ษณะเรี ยบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าทัว่ ไป สมควรก่เวลานา
ท่านเดินทางสู่ ที่พกั พักเมืองหังโจว  SHUNCHANG HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4*

วันทีส่ ำม ล่องทะเลสำบซีหู – หมู่บ้ำนใบชำ – เซี่ยงไฮ้ – ร้ ำนยำงพำรำ – ร้ ำนไหม – ช้ อปปิ้ งถนนซินเทียนตี้
เช้ ำ

เทีย่ ง

ค่ำ

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ที่ โรงแรม หลังอาหารนาท่าน ล่ องเรื อชมทะเลสำบซี หู ซึ่ งกวีจีนบรรยายเปรี ยบเปรยว่า “ซี
หูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริ ยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซี หูมีเนื้ อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว
โดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่ เขตทะเลสาบซี หูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่ เขตทะเลสาบซี
หู เก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่ งของทะเลสาบซี หู ซึ่ งได้แก่ ต้วนฉานเสี ยน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้
ท่านได้ดื่มด่ ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย (เรื อล่ องทะเลสาบซี หูเป็ นเรื อ
แบบเหมาลา ขอสงวนสิ ทธิ์ใช้ เรื อแบบจอยกรณีลูกค้ าไม่ ครบกรุ๊ ป 16 ท่ านขึ้นไป) จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้ำนชำ
หลงจิ่ง แหล่งผลิตใบชาที่ข้ ึนชื่อของหังโจว ใบชา "หลงจิ่ง" ซึ่ งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซี หูน้ นั เป็ นใบ
ชาที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ดชนิ ด หนึ่ ง ของประเทศจี น กล่ าวกัน ว่า "ดื่ ม ชาหลงจิ่ ง เพี ย ง 1 จิ บ ปากจะหอมตลอดวัน "
นอกจากจะมีไร่ ชาอันกว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยังจะได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและชิมชาด้วย
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่ มหำนครเซี่ยงไฮ้ ชมเซี่ ยงไฮ้มหานครที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารี ส ตะวันออก” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคม
และเศรษฐกิ จทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่า
พาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่ งทะเลจีนใต้ นาท่านสู่ โรงงำนผ้ ำไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทา
จากผ้าไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่ ำนซิ นเทียนตี้ ย่านไฮโซไซตี้ของเซี่ ยง
ไฮ้ เป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์ของหนุ่มสาวรุ่ นใหม่เซี่ ยงไฮ้ รู ปทรงตึกผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนโบราณกับ
ยุโรปได้อย่างลงตัว ให้ท่านเดิ นเล่ น ถ่ ายรู ป หรื อช้อปปิ้ งสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่ เวลานาท่ านสู่ ร้ ำน
ยำงพำรำเพื่อสุ ขภำพ สิ นค้านวัตกรรมใหม่เพื่อสุ ขภาพอีกหนึ่ งอย่างที่กาลังเป็ นที่นิยมมีท้ งั ที่นอน หมอน ผ้าห่ ม
ให้ท่านเลือกสรร
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักทีเ่ ซี่ยงไฮ้ โรงแรม  BAOLONG HOTEL หรื อเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี่

หำดไหว่ ธำน – ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ – บัวหิมะนวดเท้ ำ – ตลำดเถำเป่ ำ – ร้ ำนหยก – ตึกสตำร์ บัค

เช้ ำ

 บริ กำรอำหำรเช้ ำ ที่ โรงแรม หลังอาหารนาท่านสู่ หำดเจ้ ำพ่ อเซี่ ยงไฮ้ (หำดไหว้ ธำน) ซึ่ งเป็ นต้นกาเนิ ดอัน
ลื อชื่ อของตานานเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่ งของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่ าของ
ประเทศต่างๆในสมัยอาณานิ คมพร้ อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่ งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร
กรุ งเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นนาท่านลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์
เป็ นอุโมงค์ขา้ มสู่ ฝั่งผูต่ งและผูซ่ ี โดยอุโมงค์แห่ งนี้สร้างขึ้นสาหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์ แห่ ง
แรกของจีนด้วย
จากนั้น นาท่ านเยี่ยมชม ศู น ย์ ส มุ นไพรจี น บั ว หิ ม ะ ยาสามัญ ประจาบ้านที่ มี ชื่ อเสี ยงของเมื องจีน ฟั งบรรยาย
สรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ายีห่ ้อดังมากมายที่ ตลำดเถำเป่ ำ ให้ท่าน
ต่อรองราคาได้เท่าที่ท่านพอใจ จากนั้นนาท่านแวะชม โรงงำนหยกจีน เครื่ องประดับนาโชคที่คนจีนนิยม

เทีย่ ง

จากนั้นนาท่านสู่ ตึกสตำร์ บัค สำขำใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก อาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า
400 คน เป็ นร้ านสตาร์ บคั สาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กบั ลู กค้าไปพร้อมๆกับการจิบ
กาแฟ พัฒนาแอปลิเคชัน่ โดยอาลีบาบา
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักทีเ่ ซี่ยงไฮ้  SHANGHAI NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT HOTEL หรื อเทียบเท่ำ

ค่ำ

วันทีห่ ้ ำ

เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินผูต่ ง
นาท่านเหิ นฟ้ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ 671
*สำยกำรบินแอร์ เอเซียเอ็กซ์ ไม่ มีบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ องแต่ ลูกค้ ำสำมำรถสั่ งซื้อทำนบนเครื่ องได้ *
10.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
03.00 น.
06.50 น.

อัตรำค่ำบริกำร

*** อำจมีกำรเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ ***

กำหนดกำรเดินทำง
2-6, 3-7, 4-8, 9-13, 10-14, 11-15 ม.ค. 62

ทัวร์ รำคำพิเศษไม่ มีรำคำเด็ก
17,777.-

พักเดีย่ ว
2,900

ข้ อควรระวัง ท่ำนใดต้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีก่ ่ อนทุกครั้ง หำกไม่ มีกำร
สอบถำมเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัทก่อนทำกำรซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ ล่ำวไว้ข้ำงต้ น ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆ

รำยกำรนีจ้ ะเข้ ำร้ ำนสนับสนุนกำรท่ องเทีย่ วจีน เพื่อโปรโมทกำรท่ องเทีย่ ว ร้ ำนสมุนไพรจีน , โรงงำนผ้ ำไหม
โรงงำนหยก , ร้ ำนยำงพำรำ แต่ ละร้ ำนใช้ เวลำในกำรนำเสนอประมำณ 45 นำที – 1 ชั่วโมง
หำกลูกค้ ำท่ ำนใดไม่ ประสงค์ จะเข้ ำร้ ำน กรุณำชำระท่ ำนละ 2,000 บำทต่ อร้ ำนต่ อท่ ำน**

อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

*** ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ำ ท่ ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีทนี่ ำ้ หนักเกิน กรุ ณำชำระค่ ำใช้ จ่ำยส่ วนนำ้ หนักทีเ่ กินเอง
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปหรื อเดีย่ ว ท่ ำนละ 1,500 บำท ชำระพร้ อมค่ำทัวร์
-ค่ำทิปไกด์ ท้องถิน่ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ 1,500 บำท/ท่ ำน ตลอดกำรเดินทำง
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง

เงื่อนไขกำรจอง ชำระเต็มจำนวนตำมรำยกำรระบุ
* เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบิ นต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิ กได้
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำกรณียกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืน
เงิน ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนให้ กบั ท่ำน
* เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
* กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออก หรื อเข้าประเทศที่ ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

@ @ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีน @ @
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- รู ปถ่ ำยต้ องไม่ ใส่ ชุดข้ ำรำชกำร, ชุ ดรับปริญญำ, เสื้ อแขนกุด โดยเด็ดขำด
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์ )
สำหรับผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี
1. ใช้ พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สาเนาสู ติบตั ร (เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ขอสู ติบตั รตัวจริ ง )
3. สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสารมาด้วย
5. หากเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออาเภอ พร้อม
ระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณี บิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสาเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร
สำหรับผู้เดินทำงทีเ่ 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
หมำยเหตุ : โปรดทำควำมเข้ ำใจว่ ำสถำนทู ตจี นอยู่ในระหว่ ำงจั ด ระเบี ยบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรี ยกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรื อ
เปลีย่ นระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนทูต และบำงครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทรำบล่ วงหน้ ำ

1.
2.
3.
4.

อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ ำช้ ำ
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณี ดงั นี้คือ
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
นารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขในกำรให้ บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจำกรำคำนี้เป็ นรำคำโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบินกำรันตีกำรจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ ำนจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีกำรคืนค่ ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หำกมีกำรยกเลิกหรื อขอเลื่อนกำรเดินทำง ผู้
จองจะไม่ สำมำรถทำเรื่ องขอคืนค่ ำตั๋วหรื อขอคืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมดหรื อบำงส่ วนได้ เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิ กการเดิ นทาง โดยตัว๋ เครื่ องบิ นได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการ
บินกาหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกิ นจากจานวนตัว๋ ที่ มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอิ นเตอร์ เน็ ตให้ ท่ านผูเ้ ดิ นทางจะไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
หมำยเหตุ
-ราคาและเวลาเดิ นทางตามรายการที่ ก าหนด อาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้ข้ ึ นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราและสายการบิ น
กาหนด
-บริ ษทั เป็ นเพี ยงตัวแทนการท่ องเที่ ยว สายการบิ นและตัวแทนการท่ องเที่ ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรั บ ผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆที่อยู่เหนื อการควบคุ มของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ ยนแปลงกาหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิ ดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดิ นทาง มากเกิ นความจาเป็ น หากเกิ ดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ , สถานการณ์ ทางการเมื อง, สายการบิ นยกเลิ ก เที่ ยวบิ นหรื อเหตุ สุ ดวิสั ยใดๆ ที่ ท าให้ มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถื อว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

