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กำหนดกำรเดินทำง 8-12 , 9-13 , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. , 5-9 , 6-10 , 20-24 เม.ย. 61
10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 พ.ค. 61
( 5 วัน 3 คืน )
วันแรก
21.00 น.

ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง
พร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้น 3 ประตู 4 เคำน์ เตอร์ สำยกำรบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดย
มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่สอง สนำมบินดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – วัดหลิงซำน (รวมรถกอล์ ฟ) – ฟำร์ มไข่ มุก – ซูโจว
00.15 น.
05.30 น.

ออกเดินทำงสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสำยกำรบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ 760
*สำยกำรบินแอร์ เอเซียเอ็กซ์ ไม่ มีบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ องแต่ ลูกค้ ำสำมำรถสั่ งซื้อทำนบนเครื่ องได้ *
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปี
ก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮนั่ ขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็ น
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เทีย่ ง

คำ่

“อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านไปชมพระพุทธรู ปปางประทานพร ทองสาริ ดองค์ใหญ่ที่สุด
ในประเทศจีน ที่เขา หลิงซาน “หลิงซำนต้ ำฝอ” ซึ่ งมีความสู ง 88 เมตร หนัก 700 ตัน และมีพระพักตร์ สง่างาม วัดหลิง
ซาน เป็ นวัดที่มีอายุกว่า 1,000ปี เป็ นวัดที่สวยงามร่ มรื่ นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยูเ่ บื้องหน้า
พุทธสถานสร้างเพิ่มเติมขึ้นเรื่ อยๆตามพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่ งนิยมไปกราบไหว้ขอพรและทาบุญ
อาทิเช่ นศาลาฝานกง ที่เป็ นสถานที่ประกอบพิธีสาคัญทางพุทธศาสนา เป็ นต้นนาท่าน แวะเลือกซื้ อไข่ มุก ครี มไข่มุก
บารุ งผิว ที่ทาจากไข่มุกน้ าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็ นเมืองที่มีความสวยงามไม่
น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่ งหนึ่ งที่มีประวัติความเป็ นมา
ยาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์ หมิงและชิง
ชอบเดิ นทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่ งมาท่องเที่ยว ซึ่ งอดี ตในแถบนี้ ได้ชื่อว่า “ เจี ยงหนาน ” อุดมไปด้วยพืชพรรณ
ธัญญาหารและสาวเจี ยงหนานที่มีความสวยงามเป็ นเลิ ศ มเหสี และนางสนมในสมัย นั้น ส่ วนใหญ่จะมาจากแถบเจี ยง
หนานนี้
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักทีซ่ ูโจว โรงแรม  NANYA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่สำม ซู โจว – เซี่ยงไฮ้ – DISNEY LAND ( รวมนั่งรถไฟเข้ ำ-ออกสวนสนุก )
เช้ ำ

 บริ กำรอำหำรเช้ ำ ที่ โรงแรม หลังอาหารนาท่านเดิ นทางสู่ มหำนครเซี่ ยงไฮ้ ชมเซี่ ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารี ส ตะวันออก” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาค
ตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่ งทะเลจีน
ใต้ นาท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่ งที่ 6 ของอาณาจักรดิสนีย ์ มีขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก
รองจากดิสนียแ์ ลนด์ในออร์ แลนโด รัฐฟลอริ ดา สหรัฐฯ และเป็ นสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์แห่ งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่ นเขตฉ
วนซา ใกล้กบั แม่น้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ ยงไฮ้ดิสนี ยแ์ ลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนี ยแ์ ลนด์ถึง 3
เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่ วม 5 ปี ในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้ นราว 5.5 พันล้านเหรี ยญ หรื อราว 180,000 ล้านบาท
ในสวนสนุกจะไฮไลต์ดว้ ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีท้ งั หมด 6
ธี มพาร์ ค ด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ
Fantasyland มีสารพัดเครื่ องเล่นหวาดเสี ยว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ
“Adventure Isle” ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทาให้นกั ท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุ บเขาลึกลับในยุคดึกดา
บรรพ์ 'Casmp Discovery' พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสารวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริ ศนาและความลึกลับ และลงเรื อเข้า
ไปสู่ 'Roaring Rapids' อุโมงค์ถ้ าปริ ศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็ นที่อยูข่ องจระเข้ยกั ษ์น่าเกรงขาม
"Fantasyland" เรื่ อ งราวจากโลกเทพนิ ย ายและตัว ละครของดิ ส นี ย ์ จะกลายเป็ นเครื่ อ งเล่ น ที่ ใ ห้ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้
สนุกสนาน โดยเฉพาะ 'Seven Dwarfs Mine Trains' เป็ นเครื่ องเล่นรถไฟเหาะโลกใต้เหมืองของเหล่าคนแคระทั้ง 7 หรื อ
โลดแล่นผจญภัยไปกับ 'Peter Pan Flight'
"Tomorrowland" อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ ที่มกั จะ
สร้ า งโลกแห่ ง อนาคต เพื่ อ สร้ า งจิ ต นาการให้กับ เด็ก ๆ พร้ อ มกับ
ดี ไซน์เครื่ องเล่ นสุ ดล้ าให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สาหรั บที่ดิสนี ยแ์ ลนด์
แห่ งใหม่น้ ี เปิ ดตัวเครื่ องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ ไซไฟ
ชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรู ปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนาม
ไว้วา่ 'Lightcycle Power Run'
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"Gardens of Imagination" จุดเด่นเรื่ องวัฒนธรรมของจีน ส่ งเสริ มเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่ งนี้ ได้
อย่างเต็มที่ สวนที่ต้ งั อยูไ่ ม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 'Wandering Moon Teahouse' เป็ นโรงน้ าชาที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่
งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย ์ ดัดแปลงเป็ นเหล่า 12 นักกษัตริ ย ์ ตามแบบปฏิทินจีน
"Treasure Cove" สิ่ งที่จะมีอยูแ่ ห่ งเดียวและแห่ งใหม่บนโลก ในสวนสนุกดิสนีย ์ เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ ชื่อดัง The
Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครื่ องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ ยงไฮ้ เท่านั้น
จาลองฉากต่างๆ ริ มทะเล อีกทั้งยังมีเครื่ องเล่นมากมาย เช่น 'Barbossa's Revenge' และ 'Siren's Revenge'
"Fantasy Land" สนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาและตัวการ์ ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิ
เช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็ นที่ใฝ่ ฝันของทุกคน

*** อิสระอำหำรกลำงวัน และอำหำรคำ่ เพื่อควำมสะดวกในกำรท่ องเทีย่ วของท่ ำน ***
ที่พกั GREAT TANG Hotel 4* หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่สี่

หำดไหว่ ธำน–ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ –บัวหิมะนวดเท้ ำ–ตลำดเถำเป่ ำ–ร้ ำนหยก–Global Harbor

เช้ ำ

 บริกำรอำหำรเช้ ำ ที่ โรงแรม หลังอาหารนาท่านสู่ หำดเจ้ ำพ่อเซี่ยงไฮ้ (หำดไหว้ ธำน) ซึ่งเป็ นต้นกาเนิดอันลือชื่อของ
ตานานเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัย
อาณานิ คมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่ งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุ งเทพที่ปักธงไทยปลิวไสว
เด่นสง่า จากนั้นนาท่านลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็ นอุโมงค์ขา้ มสู่ ฝั่งผูต่ งและผูซ่ ี โดย
อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสาหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์แห่งแรกของจีนด้วย
จากนั้นนาท่านเยี่ยมชม ศู นย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจี น ฟั งบรรยายสรรพคุณ
สมุนไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ายี่หอ้ ดังมากมายที่ ตลำดเถำเป่ ำ ให้ท่านต่อรอง
ราคาได้เท่าที่ท่านพอใจ จากนั้นนาท่านแวะชม โรงงำนหยกจีน เครื่ องประดับนาโชคที่คนจีนนิ ยม จากนั้นนาท่านสู่
ศู นย์ กำรค้ ำ GLOBAL HARBOR เป็นศูนย์การค้าใหญ่โตและสวยงามมาก ท่านจะได้ท้ งั บรรยากาศการช้อปปิ้ งสิ นค้า
แบรนด์เนมและถ่ายรู ปวิวสวยๆได้ที่นี่
 บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักทีเ่ ซี่ยงไฮ้ โรงแรม  SHANGHAI NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

เทีย่ ง

คำ่

วันที่ห้ำ

เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

03.00 น.
06.50 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินผูต่ ง
นาท่านเหิ นฟ้ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ 671
*สำยกำรบินแอร์ เอเซียเอ็กซ์ ไม่ มีบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ องแต่ ลูกค้ ำสำมำรถสั่ งซื้อทำนบนเครื่ องได้ *
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

10.50 น.

อัตรำค่ ำบริกำร
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*** อำจมีกำรเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ ***

กำหนดกำรเดินทำง
8-12 , 9-13 , 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 61
10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 พ.ค. 61
5-9 , 6-10 , 20-24 เม.ย. 61

ทัวร์ รำคำพิเศษไม่ มรี ำคำเด็ก
14,999.-

พักเดีย่ ว
3,500

15,999.-

ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดต้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีก่ ่อนทุกครั้ง หำกไม่ มีกำร
สอบถำมเจ้ ำหน้ ำทีบ่ ริษัทก่อนทำกำรซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ ล่ำวไว้ ข้ำงต้ น ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ำกรณีใดๆ

รำยกำรนีจ้ ะเข้ ำร้ ำนสนับสนุนกำรท่ องเทีย่ วจีน เพื่อโปรโมทกำรท่ องเที่ยว 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**
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ำ ท่ ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีทนี่ ำ้ หนักเกิน กรุณำชำระค่ 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

- ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปหรื อเดีย่ ว ท่ ำนละ 1,500 บำท ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์
-ค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ 1,500 บำท/ท่ ำน ตลอดกำรเดินทำง
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
- กำรจอง มัดจำท่ ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีน @ @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- รู ปถ่ ำยต้ องไม่ ใส่ ชุดข้ ำรำชกำร, ชุ ดรับปริญญำ, เสื้ อแขนกุด โดยเด็ดขำด
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
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สำหรับผู้เดินทำงที่เป็ นเด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 18 ปี
1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สาเนาสู ติบตั ร (เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ขอสู ติบตั รตัวจริ ง )
สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสารมาด้วย
หากเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออาเภอ พร้อมระบุชื่อ
ของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณี บิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสาเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร

สำหรับผู้เดินทำงที่เกิดที่ประเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
3. หากเป็ นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า
หมำยเหตุ : โปรดทำควำมเข้ ำใจว่ ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่ เติมหรื อเปลีย่ นระเบียบกำรยื่น
เอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนทูต และบำงครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทรำบล่ วงหน้ ำ

อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ำช้ 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 มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
นารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขในกำรให้ บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์ เอเซีย
เนื่ องจำกรำคำนี้เป็ นรำคำโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินกำรั นตีกำรจ่ ำยเงินล่ วงหน้ ำเต็ม 100% ซึ่งเมื่ อท่ ำนจองและจ่ ำยมัดจำแล้ ว ถ้ ำผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มีกำรคืนค่ ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่ องบินไปแล้ ว หำกมีกำรยกเลิกหรื อขอเลื่อนกำรเดินทำง ผู้จองจะไม่
สำมำรถทำเรื่ องขอคืนค่ ำตั๋วหรื อขอคืนค่ ำทัวร์ ท้งั หมดหรื อบำงส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้า
ยังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่น
ใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบ
ชาระค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกาหนด และ
บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
4. กรณี ที่ท่านซื้ อตัว๋ เพิ่ม เกินจากจานวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษทั จองตัว๋ ผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผูเ้ ดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู ้
เดินทาง หรื อเปลี่ยนผูเ้ ดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัว๋ เต็มใบ
1.
2.
3.
4.
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หมำยเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่
อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ
หรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ เลือ่ น, เปลีย่ นแปลง, สับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน หรือเกิด
ปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการ
บินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเทีย่ วบินหรือเหตุสุดวิสยั ใดๆ ทีท่ าให้ มสิ ามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณียน่ื วีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จา่ ยเป็ นกรณีตามทีเ่ ห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการ
ถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยว
บางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท
ค่ ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิ หตุระหว่ ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

