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เที่ยง

เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2561

( 5 วัน 3 คืน )

ท่ าอากาศยานดอนเมือง
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน

กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชา – อีอ้ ู
ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 760
*สายการบินแอร์ เอเซียเอ็กซ์ ไม่ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องแต่ ลูกค้าสามารถสั่ งซื้อทานบนเครื่องได้ *
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
 บริ การอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6
นครโบราณของจีน เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง นําท่านชม หมู่บ้านชาหลงจิ่ง
แหล่งผลิตใบชาที่ข้ ึนชื่ อของหังโจว ใบชา "หลงจิ่ง" ซึ่ งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซี หูน้ นั เป็ นใบชาที่มี
ชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน" นอกจากจะมี
ไร่ ชาอันกว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยังจะได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและชิมชาด้วย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่าน ล่ องเรื อ (เหมา) ชมทะเลสาบซี หู ซึ่ งกวีจีนบรรยาย
เปรี ยบเปรยว่า “ซี หูเหมือนนางไซซี ไซซี สวยทุกอริ ยาบท ซี หูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซี หูมีเนื้ อที่ 5.66 ตาราง
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่ เขตทะเลสาบซี หูใหม่ ลอด 3 สะพานดัง
เข้าสู่ เขตทะเลสาบซี หูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่ งของทะเลสาบซี หู ซึ่ งได้แก่ ต้วนฉานเสี ยน ซานถาน อิ้นเหยิน และ
หนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้ดื่มดํ่ากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สมควรแก่
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คํา่

วันทีส่ าม
เช้ า

เที่ยง

คํา่

วันทีส่ ี่
เช้ า

เวลานําท่านสู่ เมืองอีอ้ ู ตั้งอยูต่ อนกลางของมณฑลเจ้อเจียง มีเนื้อที่ 1,105 ตร.กม. มีประชากรประมาณ หนึ่งล้านห้า
แสนคน เป็ นเมืองค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในบริ เวณมีเนื้อที่ สองล้านหกแสนตารางเมตร มีร้านค้ากว่า 5 หมื่น
ร้านค้า มีสินค้ากว่า สามแสนสองหมื่นชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่ออี้ ู โรงแรม  JIAHUA HOTEL4* หรือเทียบเท่ า

ศูนย์ การค้ าอีอ้ ู – เซี่ยงไฮ้ – ถนนซินเทียนตี้
 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ศูนย์ การค้านานาชาติอี้อู โดยเริ่ มเปิ ดดําเนิ นการตั้งแต่เดือน
ต.ค. 2549 ปั จจุบนั ตลาดค้าส่งมีพ้นื ที่รวมกว่า 4 ล้านตร.ม. มีจาํ นวนร้านค้ากว่า 62,000 ร้าน ครอบคลุมสิ นค้าทัว่ ไป
16 หมวดใหญ่ (แบ่งเป็ น 4,202 หมวดย่อย) คิดเป็ นสินค้ากว่า 170 ล้านชนิด ตัวเลขดังกล่าวทําให้ตลาดค้าส่ งแห่ งนี้
กลายเป็ นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดพืน้ ที่และจํานวนร้านค้า ในปี 2553 ที่ผา่ นมา ตลาดแห่ งนี้ มีมูลค่า
การค้าสูงถึง 62,120 ล้านหยวน ซึ่งนับเป็ นความสําเร็จสูงสุดตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งตลาดค้าส่งเป็ นต้นมา โดยได้รับการยก
ย่องให้เป็ น “ตลาดค้าส่ งที่ประสบความสําเร็ จสู งสุ ดแห่ งหนึ่ งในโลก” และได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ
ธนาคารโลก และสถาบันจัดอันดับชั้นนํา Morgan Stanley ว่าเป็ น “ตลาดค้าส่ งสิ นค้าเบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก” อีกทั้งยังได้รับการยอมรับโดยทัว่ ไปว่าเป็ นตลาดที่ผคู ้ า้ มีความน่ าเชื่อถือแห่ งหนึ่ งอีกด้วย โดยในแต่ละวันจะ
มีพอ่ ค้ากว่า 200,000 รายจากทัว่ ทุกที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าในตลาดแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ชมเซี่ ยงไฮ้มหานครที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารี ส ตะวันออก” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคม
และเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้นื ที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมือ งท่า
พาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่ งทะเลจีนใต้ นําท่านสู่ โรงงานผ้ าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ
จากผ้าไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ย่ านซิ นเทียนตี้ ย่านไฮโซไซตี้ของเซี่ ยง
ไฮ้ เป็ นแหล่งพบปะสังสรรค์ของหนุ่มสาวรุ่ นใหม่เซี่ยงไฮ้ รู ปทรงตึกผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนโบราณกับ
ยุโรปได้อย่างลงตัว ให้ท่านเดิ นเล่ น ถ่ายรู ป หรื อ ช้อปปิ้ งสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านสู่ ร้ าน
ยางพาราเพื่อสุ ขภาพ สินค้านวัตกรรมใหม่เพือ่ สุขภาพอีกหนึ่งอย่างที่กาํ ลังเป็ นที่นิยมมีท้งั ที่นอน หมอน ผ้าห่ม ให้
ท่านเลือกสรร
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่เซี่ยงไฮ้ โรงแรม  BAOLONG HOTEL หรือเทียบเท่ า

หาดไหว่ ธาน–ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ –บัวหิมะนวดเท้ า–ตลาดเถาเป่ า–ร้ านหยก–Global Harbor
 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ หาดเจ้ าพ่ อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน) ซึ่งเป็ นต้นกําเนิ ดอันลือ
ชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศ
ต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่ งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยโุ รปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุ งเทพที่
ปั กธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นนําท่านลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็ น
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เที่ยง

คํา่

วันที่ห้า

อุโมงค์ขา้ มสู่ฝั่งผูต่ งและผูซ่ ี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์แห่ งแรก
ของจีนด้วย
จากนั้นนํา ท่านเยี่ยมชม ศู นย์ ส มุนไพรจี น บัว หิ มะ ยาสามัญ ประจําบ้า นที่มี ชื่อ เสี ยงของเมื อ งจีน ฟั งบรรยาย
สรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ายีห่ ้อดังมากมายที่ ตลาดเถาเป่ า ให้ท่าน
ต่อรองราคาได้เท่าที่ท่านพอใจ จากนั้นนําท่านแวะชม โรงงานหยกจีน เครื่ องประดับนําโชคที่คนจีนนิยม จากนั้น
นําท่านสู่ ศูนย์ การค้ า GLOBAL HARBOR เป็ นศูนย์การค้าใหญ่โตและสวยงามมาก ท่านจะได้ท้ งั บรรยากาศ
การช้อปปิ้ งสินค้า แบรนด์เนมและถ่ายรู ปวิวสวยๆได้ที่นี่
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่เซี่ยงไฮ้  SHANGHAI NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่ า

เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

นําท่านเดินทางสู่สนามบินผูต่ ง
นําท่านเหินฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ 671
*สายการบินแอร์ เอเซียเอ็กซ์ ไม่ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องแต่ ลูกค้าสามารถสั่ งซื้อทานบนเครื่องได้ *
10.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
03.00 น.
06.50 น.

อัตราค่าบริการ

*** อาจมีการเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***

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

ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก

พักเดีย่ ว

10,999.13,999.11,999.-

2,900

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่ มีการ
สอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษัทก่ อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่ าวไว้ ข้างต้ น ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆ

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ วจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเที่ยว ร้ านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้ าไหม
โรงงานหยก , ร้ านยางพารา แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที – 1 ชั่วโมง
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุ ณาชําระท่ านละ 2,000 บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ าํ้ หนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปหรือเดีย่ ว ท่ านละ 1,500 บาท ชําระพร้ อมค่าทัวร์
-ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ 1,500 บาท/ท่ าน ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง

เงือ่ นไขการจอง ชําระเต็มจํานวนตามรายการระบุ
* เนื่องจากราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหน้ าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
* เมื่อ ท่ า นออกเดิ นทางไปกับ คณะแล้ ว ท่ านงดการใช้ บ ริ ก ารรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่ เดินทางพร้ อ มคณะถือ ว่ า ท่ า นสละสิ ทธิ์ ไม่ อาจ

เรียกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ

ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คนื ค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

@ @ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีน @ @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- รู ปถ่ ายต้ องไม่ ใส่ ชุดข้ าราชการ, ชุดรับปริญญา, เสื้อแขนกุด โดยเด็ดขาด
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี
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1.
2.
3.
4.
5.

ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
สําเนาสูติบตั ร (เด็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี ขอสูติบตั รตัวจริ ง )
สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสารมาด้วย
หากเด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรื อแม่ กรุ ณาขอหนังสื อให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออําเภอ พร้อม
ระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณี บิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร
สํ าหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
3. หากเป็ นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวซี ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณี ดงั นี้คือ
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพือ่ ยืน่ วีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ ท้ั งหมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ อ ง
1.
2.
3.
4.
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกาหนด และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น
4. กรณีที่ท่านซือ้ ตั๋วเพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ ที่ มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อผู้เดินทาง หรื อเปลีย่ นผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายตัว๋ เต็มใบ
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ นึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่ อาจรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ ทางการเมื อ ง, สายการบินยกเลิ กเที่ยวบินหรื อ เหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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