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พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

อายุต า่
กวา่ 18 ปี 

สายการ
บนิ 

จ านวน 

22-26 ธนัวาคม 2562 (อา-พฤ) 6,996 4,000 2,500 CZ 20 

27-31 ธนัวาคม 2562 (ศ-อ) 9,999 4,000 2,500 CZ 20 

29 ธ.ค.62 - 02 ม.ค.63 (อา-พฤ) 9,999 4,000 2,500 CZ 20 

05-09 มกราคม 2563 (อา-พฤ) 6,996 4,000 2,500 CZ 20 

10-14 มกราคม 2563 (ศ-อ) 7,997 4,000 2,500 CZ 20 

12-16 มกราคม 2563 (อา-พฤ) 6,996 4,000 2,500 CZ 40 

17-21 มกราคม 2563 (ศ-อ) 7,997 4,000 2,500 CZ 20 

19-23 มกราคม 2563 (อา-พฤ) 6,996 4,000 2,500 CZ 20 

26-30 มกราคม 2563 (อา-พฤ) 6,996 4,000 2,500 CZ 20 
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เ  ซี ่ ย  ง  ไ  ฮ ้    ห ู โ  จ  ว    ส  ก ี  5 ว ัน 

★  ทา้ความหนาว  . . . สนุกสนานเลน่สก ี ★ 

นมสัการเจา้แมก่วนอมิพนักร  ณ วดัผูโ่ถวซานนอ้ย   

ชมตกึสตารบ์คัทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  l   ชม หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้  l   ถนนนานกงิ 

เดนิทางโดยสายการบนิไชนา่เซาสเ์ทรินแ์อรไ์ลน ์(CZ)  

ปล. ไมม่รีาคาเดก็ เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ , คา่วซีา่ 1,650 บาท 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน  ณ  สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู10  เคานเ์ตอร ์U 

สายการบนิ China Southern Airlines (CZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร   
 

วนัทีส่อง สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิผู่ตง – เซี่ยงไฮ ้– อานจี ๋– จุดชมววิเจยีงหนานเทยีนจือ่ ★ Ski ★ 

(เลน่สก)ี – เมอืงหโูจว  

02.30 น.   เดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ China Southern Airlines  เทีย่วบนิที ่CZ8320  

06.55 น. ถงึสนามบนิผู่ตง เซีย่งไฮ ้ เมืองเซีย่งไฮ ้ "นครปารีสแห่งตะวันออก" ถูกจัดใหอ้ยู่ในกลุม่มหานครไฮโซอันดับ 

5 ของโลก รองจาก กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี นวิยอรก์ ลอนดอน และ ปารสี รูปแบบการปกครองของมหานครชา่งไห่

จัดอยู่ในกลุ่มเมืองทีข่ ึน้ตรงต่อรัฐบาลกลาง ซึง่ไม่ข ึน้ตอ่มณฑลใด ๆ ทัง้ส ิน้ และปัจจุบันประเทศจีนมีเมืองทีม่ี

รูปแบบการปกครองลักษณะนี้ทัง้ ส ิน้ 4 เมอืงดว้ยกนั ไดแ้ก ่ปักกิง่ เซีย่งไฮ ้เทยีนจนิและฉงชิง่ มหานครชา่งไห่ 

ปัจจุบันนับเป็นเมืองทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุเมืองหนึง่ของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับหนึง่ของประเทศจีน 

เป็นเมืองศูนย์กลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภูมภิาค ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ การเงนิ การลงทุน 

รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการท่องเทีย่ว โดยการผลักดันของรัฐบาลซึง่ใหน้ครเซีย่งไฮก้า้วข ึน้เป็นผูน้ า และเป็น

ศนูยก์ลางดา้นเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภูมใิจของชาวจนี โดยเฉพาะชาวเมืองซึง่ถอื

กนัว่าเมืองของตนเป็นสญัลักษณ์ของจีนยุคใหม่ ในดา้นความกา้วหนา้และทันสมัย   น าท่านผ่านการตรวจคน

เขา้เมอืง,ดา่นศลุกากรและรับสมัภาระเรยีบรอ้ย (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) 

น าท่านเดนิทางสู ่อ าเภออานจี๋ เมืองหูโจว (Huzhou) ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของมณฑลเจอ้เจยีง ทางเหนือตดิ

กับทะเลสาบไท่หูซ ึง่กัน้กางระหว่างเมืองหูโจวกับเมืองอู๋ซีและ เมืองซูโจว เป็นเมืองเดียวในบรเิวณรอบ

ทะเลสาบไท่หู ทีใ่ชช้ือ่ทะเลสาบมาตัง้เป็นชือ่ เมือง และเป็นเมืองแห่งพู่กันจีน  เมืองหูโจวใหค้วามส าคัญกับ

การศกึษาและวัฒนธรรม และเป็นแหล่งก าเนดิของนักปราชญจ์ านวนมากมาตัง้แต่สมัยโบราณ นักเขยีนอักษร

ศลิป์จีนทีม่ีชือ่เสยีง อาท ิหวัง ซจีือ หวัง เซีย่นจือและซูซือ่เคยอาศัยอยู่ทีเ่มืองหูโจว ซึง่เป็นเหล่าบุคคลทีไ่ด ้

ผลักดันการพัฒนาการผลติพู่กันจีน และท าใหเ้มืองหูโจวมวีัฒนธรรมของพู่กนัจีนทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.)   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ จุดชมววิเจียงหนานเทียนจื่อ (Jiangnan Tianchi) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตเิชงิอนุรักษ์ที่

สวยงามมีแอ่งเก็บน ้าท่ามกลางธรรมชาตลิอ้มรอบดว้ยภูเขาอยู่สงูกว่าระดับน ้าทะเล 1,000 เมตรและสถานที่

ทอ่งเทีย่วแห่งนี้ในชว่งฤดูหนาวจะมีลานสก ี★ Ski ★ อสิระเลน่สก ีณ ลานสกรีสีอรท์ ใหทุ้กทา่นสนุกสนานกับ

กจิกรรมสก ีหรือ กระดานเลื่อนหมิะ พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ (ฟรี! ไมส้กี , รองเทา้สกี ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์

เครือ่งเลน่ คา่เชา่ชดุกนัหนาว คา่ใชจ้่ายตดิตอ่หัวหนา้ทัวร ์ กรุณาเตรยีมถุงมอื ผา้พันคอ แว่นกนัแดดและเครือ่ง

กนัหนาวใหพ้รอ้ม) อสิระใหท้า่นไดเ้ลน่หมิะตามอัธยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย. 

 

https://global.csair.com/LA/TH/Home
https://global.csair.com/LA/TH/Home
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ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HUZHOU ZHONGWU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม หโูจว – เซีย่งไฮ ้– วดัผูโ่ถวซานนอ้ย – รา้นบวัหมิะ – ถนนนานกงิ – รา้นหยก – หาดไวท่าน(หาดเจา้

พอ่เซีย่งไฮ)้ – ตกึสตารบ์คัใหญท่ีส่ดุในโลก – ★ Option ลอ่งเรอืแมน่ า้หวงผู ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ใหท้า่นไดพ้ักผ่อนบนรถพรอ้มผ่านชม

วถิชีวีติชาวบา้น จนเดนิทางถงึเมอืงเซีย่งไฮ ้

น าท่านเขา้สู่ วัดผู่โถวซานนอ้ย (Little Putuo Temple) หรือวัดไทช  ิ Tai 

Shi an วัดผู่โถวซานนอ้ย สรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1620 มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 

400 ปี ตั ้งอยู่ เขตผู่ตงเมืองเซี่ยงไฮ ้วัดภายใตช้ื่อ PU TOU SHAN ใน

ประเทศจีนมีทัง้หมด 3 แห่ง แห่งแรกอยู่ทีเ่กาะผู่โถวซาน 1 ใน 4 พุทธคีรี

ศักด ิส์ทิธิข์องจีน แห่งทีส่องอยู่ทีเ่มืองเซี๊ ยะเหมนิและแห่งที่สามอยู่ทีเ่ซีย่ง

ไฮ ้ภายในวัดประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิพันมือแกะสลักดว้ยตน้การบูรช ิน้เดยีว มีความสงูเกอืบ 6 เมตร ปิด

ดว้ยทองค า 200 กรัม ภายในอาณาบรเิวณยังจ าลองใหเ้หมอืนอยู่ทีเ่กาะผู่โถวซานอีกดว้ย อสิระขอพรองคเ์จา้

แม่กวนอมิตามอัธยาศยั.  น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัการแชเ่ทา้ดว้ยสมุนไพรจีน 

และรับฟังสรรพคณุ “บัวหมิะ” ยาสามัญประจ าบา้นของจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั 

น าทา่นสู ่ถนนนานกงิหรอืนานกงิลู่ (Nanjing Road) ถอืเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมอืงเซีย่งไฮซ้ ึง่มคีวามยาวถงึ 

5.5 กม. และยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีท่นัสมัยและคกึคกัมากทีส่ดุในบรรยากาศของถนนคนเดนิ มีหา้งสรรพสนิคา้

ขนาดใหญ่ รา้นขายของแบรนดเ์นมทัง้ของแทแ้ละของเลยีนแบบ รา้นขายเสือ้ผา้ รา้นขายของแหง้ขนมขบเคีย้ว 

รา้นอาหารจนี รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ดตา่ง และรา้นคา้ทอ้งถิน่ตา่งๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาของฝาก

และตอ่ราคาอย่างสนุกสนานตามอัธยาศยั (อสิระอาหารกลางวัน) 

น าทา่นเขา้ชม รา้นหยก ฟังบรรยายสรรพคณุของหยก เลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ภายในรา้น จนถงึเวลาอันสมควร 

น าท่านสู่บรเิวณ  เขตหาดไว่ทัน หรือ หาดเจา้พ่อเซี่ยงไฮ ้ตัง้อยู่บนฝ่ัง

ตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ไดช้ือ่ว่า “ พพิธิภัณฑส์ ิง่ก่อสรา้งหมื่นปีแห่งชาตจิีน ” ถือ 

เป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้ อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้น

การเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทัน

เป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบ

โรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงาน

ภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาต ิเป็นตน้ บรเิวณเขตว่ายทานแห่งนี้

ทา่นจะสามารถมองเห็น หอไขมุ่ก 

น าท่านสู ่ตกึสตารบ์ัค (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) สาขาใหญ่ทีสุ่ด

ในโลก ณ มหานครเซีย่งไฮ ้อยู่บนอาคาร 2 ชัน้ พื้นทีก่ว่า 2,700 ตารางเมตรพรอ้ม

พนักงานกว่า 400 คนใหญ่กว่าสาขาปกตถิงึ 300 เท่าดา้นบนของรา้นตกแต่งดว้ย

แผ่นไมรู้ปหกเหลี่ยมดว้ยงานแฮนด์เมดจ านวน 10,000แผ่น ชมถังคั่วกาแฟ

ทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สงูเทา่ตกึ 2 ชัน้ ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจีน

โบราณมากกว่า 1,000 แผ่นมีบารจ์ ิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลกที่ยาวถงึ 88 ฟุต มี

เครื่องดืม่มากกว่า 100 ชนดิรวมไปถงึเครื่องดืม่ทีม่ีเฉพาะสาขานี้แห่งเดยีว มีเบเกอรี่ทีท่ าสดๆใหม่ๆมากกว่า 80 

ชนดิและพบกับเทคโนโลยีทีท่ันสมัยเทคโนโลยี AR(Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจรงิเขา้กับ

โลกเสมอืน)สอ่งมอืถอืไปตรงไหนก็จะมขีอ้มูลออกมาสรา้งความสนุกสนานใหก้บัลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารอกีดว้ย. 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

★ OPTION  ลอ่งเรอืแม่น ้าหวงผู่ แม่น ้าสายส าคญัของเซีย่งไฮ ้เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ทีผู่ม้าเยือนเซีย่งไฮไ้ม่ควรพลาด ทา่นจะ

ไดส้มัผัสกับทศันียภาพของมหานครเซีย่งไฮใ้นเวลากลางคนื ซึง่มกีารประดบัไฟอย่างงดงามยิง่นัก (คา่ออพชัน่

ลอ่งเรอืไม่รวมในคา่ทวัร ์คา่ใชจ้่ายทา่นละ 1,200 บาท สนใจจองและจ่ายคา่ออพชัน่พรอ้มคา่ทวัรไ์ดเ้ลยคะ่) 

   น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั JIABAITENG RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

https://www.businessinsider.com/starbucks-reserve-roastery-shanghai-china-is-worlds-biggest-2018-4


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

4 

วนัทีส่ ี ่  เซีย่งไฮ ้– รา้นผา้ไหม – รา้นชา – ชอ้ปป้ิงตลาดเถาเป่าเฉงิ – ★ Option ขึน้ตกึเซีย่งไฮเ้วลิดไ์ฟแนน

เชยีลเซ็นเตอร(์SWFC) – สนามบนิเซีย่งไฮ ้ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าทา่นแวะชม รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจากไหม เชน่ ผา้

ห่ม เสือ้ผา้ ฯลฯ   น าท่านเขา้สู ่รา้นชา ฟังค าสรรพคณุอันลอืชือ่ของใบชาทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงจนี และใหท้า่น

ชมิชาทีม่รีสชาตแิละสรรพคณุทีแ่ตกตา่งกนัออกไป เชน่ บ ารุงสายตา,ลดไขมันในเสน้เลอืด ฯลฯ   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  จากนั้นใหท้่านไดจุ้ใจกับการซื้อสนิคา้ที่ ชอ้ปป้ิงตลาดเถาเป่าเฉิง (Taobaocheng) เป็น

ตลาดที่ขายของบนอาคาร 5 ชัน้ ขายสนิคา้ก๊อปเกรด A, B มีทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ กางเกง 

สนิคา้แฟชัน่ แมก้ระทัง่ของอเิล็คโทรนคิตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

จนถงึเวลานัดหมาย 

★ OPTION  ขึน้ตกึเซีย่งไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชยีลเซ็นเตอร ์(SWFC) ชัน้ 100 ตกึ SWFC เป็นตกึที่สงูที่สดุ

ของประเทศจีน มีความสูงถงึ 492 เมตร มีทัง้หมด 101 ชัน้และมีพื้นที่ 381,600 ตาราง

เมตร อยู่ในเขตผู่ตง ใหท้่านไดช้มววิทวิทัศน์รอบมหานครเซีย่งไฮ ้เก็บภาพววิและตกึทีม่ีรูปร่างแปลกตาตาม

อัธยาศยั (ค่าออพชัน่ข ึน้ตกึไม่รวมในค่าทัวร ์ค่าใชจ้่ายทา่นละ 1,200 บาท สนใจจองและจ่ายคา่ออพชัน่พรอ้ม

คา่ทวัรไ์ดเ้ลยคะ่)  

*หมายเหต ุ: กรณีซือ้ออพชัน่ลอ่งเรอื 1,200 บาทและออพชัน่ข ึน้ตกึ 1,200 บาท 2 ออพชัน่รวม 2,400 บาท พเิศษ! จองและ

จ่ายพรอ้มกนัทัง้สองออพชัน่เพยีง 2,000 บาท 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเซีย่งไฮ ้ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

21.15 น.   เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ China Southern Airlines เทีย่วบนิที ่CZ8319  

  

วนัทีห่า้  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

00.55 น.  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจในบรกิาร............... 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนั้นจะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลทบ์นิ

ตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหตุ   : ทางบรษัิทฯ รว่มกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจีนทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไป

ไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจีน, รา้นไข่มุก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย 

เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุท่านทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุน
รายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
× คา่วซีา่ ทา่นละ 1,650 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

https://global.csair.com/LA/TH/Home
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เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
เรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, 

วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหาย

อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพ ือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไม่มั่นใจโปรด

สอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิไดท้กุกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง

ดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวีซ่า  แต่หากทาง

นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะ
ใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้น

การจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบั
เทา่นัน้ 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร 
โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบ
เทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ
เทา่นัน้  
 

 
 


