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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อายไุมถ่งึ18ปี จ านวน 

29 พย. – 3 ธค.60 9,999 4,500 +3,000 30 

30 พย. – 4 ธค.60 9,999 4,500 +3,000 30 

06 – 10 ธค.60 10,901 4,500 +3,000 30 

 

เซีย่งไฮ ้ หงัโจว  อีอ้ ู 5 วนั 3 คนื 
หนา้ตา่งอตุสาหกรรม “อีอ้”ู ตลาดการคา้สง่ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนี 

หงัโจว...เมอืงสวรรคบ์นดนิ “ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี”ู สวยทีส่ดุในมณฑลเจอ้เจยีง 

ชมถ า้น า้แข็งและเดนิชมววิบนสะพานกระจก  “เมอืงเจีย้นเตอ๋”   
เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอก๊ซ ์(XJ) 

 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ , คา่วซีา่ 1,500 บาท 
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วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง  

21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี

เอก๊ซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่น. 

 

วนัทีส่อง เซีย่งไฮ ้– หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– เจีย้นเตอ๋ – ถ า้น า้แข็ง – สะพานกระจก – อีอ้ ู

00.15 น. ออกเดนิทางสูม่หานครเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอก๊ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ760   

05.30 น. ถงึสนามบนิผูต่ง เซีย่งไฮ ้น าทา่นผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย

1 ชัว่โมง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงหงัโจว เมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง ซึง่มี

ความมัง่คั่งมากทีส่ดุแหง่หนึง่ เป็นแหล่งเภสัชอตุสาหกรรมและสถาบัน

ศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรย

ถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า“บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิ

มซูี (โจว) หงั (โจว)”  

 น าท่าน ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหีู (ทะเลสาบตะวนัตก) อยู่ทาง

ตะวันตกของเมอืงหังโจว เป็นทะเลสาบน ้าจดืขนาดใหญ่ มองไปไกลๆ 

เห็นเจดีย์นางพญางูขาวที่มีเรื่องเล่าเป็นต านานความรักอันยิง่ใหญ่ 

ลอ่งเรอืไปใกล ้ๆ  จุดทีเ่รยีกว่า "ซานถานอิน้เยีย่ะ" ซึง่หมายถงึดวงโคม

ทีส่รา้งไวใ้นน ้าเพื่อบอกต าแหน่งร่องน ้าลกึใหเ้รือใหญ่ทราบจะไดไ้ม่

เกยตืน้ ซึง่กวจีนีบรรยายเปรยีบเปรยว่า “ซหีูเหมอืนนางไซซ ีไซซสีวย

ทุกอรยิาบท ซหีูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซหีูมเีนื้อที ่5.66 ตาราง

กโิลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได ้15 กม. น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ผ่าน

ชมสะพานดว้น (แต่ไม่ดว้น) ตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่

รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ไดรั้บสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า 

พฤกษชาตใินนครนิทร ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเจีย้นเต๋อ มณฑลเจอ้เจียง มีพื้นที่ 2,321 

ตารางกโิลเมตร (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชม.) ใหท้่านได ้

พักผอ่นชมววิทวิทัศนบ์นรถ 

 น าท่านเดนิทางเขา้ชม ถ า้น า้แข็งเจยีงหนาน ถ ้าน ้าแข็งขนาดใหญ่ที่

เก ิดขึ้นโดยธรรมชาติ จะมีน ้ าแข็งปกคลุมตลอดทั ้งปี มีผาน ้ าแข็ง 

ทะเลสาปและหนิงอกหนิยอ้ย ใหท้า่นไดช้มความงดงามทีธ่รรมชาตสิรร

สรา้งตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั สะพานกระจก ใหท้่านไดต้ืน่ตาตืน่ใจ เดนิเล่นทา้ทายความเสยีวกับววิสงูบน

ทางเดนิกระจก อสิระเดนิเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนถงึเวลาอันสมควร *หมายเหตุ : ในกรณีทีส่ะพาน

กระจกปิดไมเ่ปิดใหบ้รกิารจากเจา้หนา้ทีอ่ทุยาน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้. 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอีอ้ ู(Yiwu)  ตัง้อยูต่อนกลางของมณฑลเจ๋อเจยีง อยูไ่มห่่างจากเมอืงเซีย่งไฮ ้มเีนื้อที ่

1,105 ตร.กม. มปีระชากรประมาณหนึ่งลา้นหา้แสนคน เป็นเมอืงคา้ส่ง(หนา้ต่างอุตสาหกรรม) และเป็น

ศนูยก์ลางจ าหน่ายสนิคา้สง่ออกทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศจนี  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั KAIMEILONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม อีอ้ ู– ตลาดคา้สง่อีอ้ ู– รา้นโอโซน – รา้นผา้ไหม – เซีย่งไฮ ้

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตลาดคา้สง่อีอ้ ูตลาดคา้สง่ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โลก แหล่งรวมสินคา้มากมายหลากหลายชนิดจากเจา้ของ

โรงงานทีม่าเปิดรา้นโดยตรงเอง  ภายในบรเิวณมเีนื้อที ่สองลา้น

หกแสนตารางเมตร มรีา้นคา้กว่า 6 หมืน่รา้นคา้ มสีนิคา้กว่าลา้น

ชนดิ อาทเิชน่ ดา้นอเิล็คทรอนกิส,์สตัวเ์ลีย้ง,เครือ่งมอืตา่งๆ ฯลฯ 

อสิระใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้ตามรา้นคา้ต่างๆตามอัธยาศัย 
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จนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้น าท่านสู ่รา้นผลติภณัฑโ์อโซน ใหท้่านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิ

ตา่งๆ และน าทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจาก

ไหม เชน่ ผา้หม่ เสือ้ผา้ ฯลฯ  

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้"นครปารสีแหง่ตะวนัออก" ถกูจัดใหอ้ยูใ่นกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 ของ

โลก รองจาก กรงุวอชงิตัน ด.ีซ.ี นวิยอรก์ ลอนดอน และ ปารสี รูปแบบการปกครองของมหานครชา่งไห่จัดอยู่

ในกลุม่เมอืงทีข่ ึน้ตรงตอ่รัฐบาลกลาง ซึง่ไมข่ ึน้ตอ่มณฑลใด ๆ ทัง้ส ิน้ และปัจจุบันประเทศจนีมเีมอืงทีม่รีูปแบบ

การปกครองลักษณะนีท้ัง้ ส ิน้ 4 เมอืงดว้ยกนั ไดแ้ก ่ปักกิง่ เซีย่งไฮ ้เทยีนจนิและฉงชิง่ มหานครชา่งไห ่ปัจจบุัน

นับเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเมอืงหนึง่ของโลก และมปีระชากรมากเป็นอันดับหนึง่ของประเทศจนี เป็นเมอืง

ศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภมูภิาค ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทุน รวมถงึ ดา้น

แฟชัน่ และการทอ่งเทีย่ว โดยการผลักดันของรัฐบาลซึง่ใหน้ครเซีย่งไฮก้า้วขึน้เป็นผูน้ า และเป็นศูนยก์ลางดา้น

เศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภมูใิจของชาวจนี โดยเฉพาะชาวเมอืงซึง่ถอืกันว่าเมอืงของ

ตนเป็นสญัลักษณ์ของจนียคุใหม ่ในดา้นความกา้วหนา้และทันสมยั    

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั SHENGGAO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่  *OPTION ขึน้ตกึ SWFC* – รา้นนวดเทา้ – อุโมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน – รา้นหยก – ชอ้ปป้ิง

ตลาดเถาเป่าเฉงิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

*OPTION ขึน้ตกึเซีย่งไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชยีลเซ็นเตอร ์(SWFC) ชัน้ 100 ตกึ SWFC เป็นตกึที่

สูงที่สุดของประเทศจีน มีความสูงถึง 492 เมตร มีทั ้งหมด 101 ชัน้และมีพื้นที ่

381,600 ตารางเมตร อยู่ในเขตผู่ตง ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์รอบมหานครเซีย่งไฮ ้

เก็บภาพววิและตกึที่มีรูปร่างแปลกตาตามอัธยาศัย (ค่าข ึน้ตกึไม่รวมในค่าทวัร ์

กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรค์ะ) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการแชเ่ทา้ดว้ยสมนุไพรจนี 

และรับฟังสรรพคุณ “บวัหมิะ” ยาสามัญประจ าบา้นของจนี ใหท้่านไดเ้ลือกชมและ

เลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

 จากนัน้น าท่านน่ังรถไฟ ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์น าผูโ้ดยสารผ่านอโุมงค์

ทีเ่ต็มไปดว้ยแสงสเีรา้ใจเป็นอุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจีน 

ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางโดยรถรางได ้ เพือ่ขา้มไปยังฝ่ังตรง

ขา้ม ใชเ้วลาประมาณ 5 นาท ีมคีวามลกึลงไปจากพืน้แมน่ ้า 9 เมตร 

ความยาว 646.70 เมตร สรา้งเสร็จ เมือ่ปี ค.ศ. 2000 รถอุโมงค์นี้

สามารถรับ – สง่นักท่องเทีย่วได ้ชัว่โมงละ 5,280 คน ระหว่างทีล่อด

ใตน้ ้าท่าน จะไดพ้บ กับเทคโนโลยทีีล่ ้าหนา้ทันสมัย และท่านจะไดรั้บ

ความรูส้กึ ทีไ่มเ่คยรูส้กึมากอ่น 

  น าท่านสูบ่รเิวณ  เขตหาดไวท่นั หรอื หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผู่มคีวามยาว

จากเหนอืจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า “ พพิธิภัณฑส์ิง่กอ่สรา้งหมืน่ปีแห่งชาตจินี ” 

ถอื เป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้ อกีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแหง่

หนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรม

แบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาต ิเป็นตน้ บรเิวณเขตว่าย

ทานแหง่นีท้า่นจะสามารถมองเห็น หอไขม่กุ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางเขา้ชม รา้นหยก ฟังบรรยายสรรพคณุของหยก และเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ภายในรา้น. 

  จากนัน้ใหท้า่นไดจ้ใุจกบัการซือ้สนิคา้ที ่ชอ้ปป้ิงตลาดเถาเป่าเฉงิ TAOBAOCHENG เป็นตลาดทีข่ายของบน

อาคาร 5 ชัน้ ขายสนิคา้ก๊อปเกรด A, B มทีัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ กางเกง สนิคา้แฟชัน่ แมก้ระทั่งของอเิล็คโทรนคิ

ตา่งๆมากมาย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั XINJUE HUANGJIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทีห่า้  สนามบนิเซีย่งไฮ ้– สนามบนิดอนเมอืง  

03.00 น. ถงึเวลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิผูต่ง เซีย่งไฮ ้

06.50 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอก๊ซ ์เทีย่วบนิที ่XJ761  

10.15 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และประทับใจในบรกิาร............... 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษัิทฯทราบในวันจองทวัร ์ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง* 

 

หมายเหตุ   : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขมุ่ก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกัจงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
  
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร์ในหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 

× ไม่รวมค่าท าวซี่าชาวต่างชาตทิีไ่ม่ไดร้บัการยกเวน้ยืน่วซี่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาต ิเพิม่ 5,000 บาท และลูกคา้ 
              เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
งดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็ม

จ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด

นีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มา

ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
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โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 
หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1.กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิิตรต่อช ิน้ และรวมกัน
ทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจได ้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนด
จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2.สิง่ของที่มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  


