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☺ เกาะภถูอ่ซาน ตน้ก าเนดิเจา้แมก่วนอมิศกัดิส์ทิธิ ์คา้งคนืทีเ่กาะ 1 คนื  

☺ วดัผูจ่ ี ้วดัทีเ่กา่แกแ่ละใหญท่ีส่ดุในเกาะภถูอ่ซานขอพรต าหนกัเจา้แมก่วนอมิไม่

ยอมไป ต าหนกัรมิทะเลอายกุวา่ 2พนัปี องคห์นานไหก่วนอมิ  

☺ เซีย่งไฮ ้ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ ตลาดเถาเป่า Global Harbor 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   เดอืนสิงหำคม – เดอืนพฤศจกิำยน 2561   ( 5 วนั 3 คนื ) 

วนัแรก ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง  

21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 3 ประตู 4 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ 
(XJ)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

วนัทีส่อง สนำมบินดอนเมอืง – เซ่ียงไฮ้ – ผูถ่อซำน – วดัผู่จี ้– วดัเจ้ำแม่กวนอมิไม่ยอมไป – วดัไผ่ม่วง  
  หนำนไห่กวนอมิ    
00.15 น. ออกเดินทำงสู่ เซ่ียงไฮ้ โดยสำยกำรบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์  เทีย่วบินที ่ XJ 760    
 *สำยกำรบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองแต่ลูกค้ำสำมำรถส่ังซ้ือทำนบนเคร่ืองได้* 
05.30 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซ่ียงไฮ ้หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้    

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองท่าท่ีส าคญั เมืองหน่ึงของ
มณฑลเจ๋อเจียงและยงัเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผา้และแปรรูปอาหารส าเร็จรูป 
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เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านขา้มเรือสู่ เกำะผู่ถ่อซำน ท่ีท่าเรือจูเจียซาน น าท่านสู่ 

วัดผู่จี้ เพื่อนมสัการเจา้แม่กวนอิมองค์ใหญ่และศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของเกาะภูถ่อซาน ชาวบา้นเรียกวดัน้ีวา่ เฉียนซ่ือ 
หรือ วดัก่อน  สร้างในสมยัราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ท าการบูรณะคร้ังใหญ่ในสมยัจกัรพรรดิเจ้ิงแห่ง
ราชวงศ์ชิง น าท่านนมสัการองค์พระโพธิสัตว ์เจ้ำแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซ่ีงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวผูถ่่อซาน 
ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี ประดิษฐานอยู่ท่ีต  าหนักริมทะเล วัดไผ่ม่วง ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปหยกขาว ซ่ึงอยู่ด้านหน้าของต าหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวดัจะปลูกตน้ไผ่ซ่ึงมี
ลกัษณะพิเศษคือมีล าตน้เป็นสีม่วงซ่ึงสามารถปลูกไดท่ี้เดียวคือบนเกาะภูถ่อซานเท่านั้น จากนั้นน าท่านกราบขอ
พร องค์หนำนไห่กวนอมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ทีพ่กั หลงัอาหาร  น าท่านเขา้ท่ีพกั  
     พกัทีภู่ถ่อซำน โรงแรม  XILAI HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

วนัทีส่ำม ภูถ่อซำน – เซ่ียงไฮ้ – ร้ำนผ้ำไหม – ร้ำนยำงพำรำ – ถนนนำนกงิ   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์ร่ีย ์ขา้มกลบัสู่เมืองหนิงปอ  น าท่าน
เดินทางสู่ มหำนครเซ่ียงไฮ้ ชมเซ่ียงไฮม้หานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ท่ีไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ 
“ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นท่ี 6,200 ตร.กม. มี
ประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้โดยผ่าน สะพำนหังโจววำน 
สะพานขา้มทะเลท่ียาวเป็นอนัดบัท่ี 3 ของโลก มีความยาว 36 กม. สามารถรับน ้าหนกัรถไดถึ้ง 1,430 ตนั    

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านสู่ โรงงำนผ้ำไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และ
ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากผา้ไหม ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ   จากนั้นเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองเซ่ียงไฮ ้ แวะร้ำน
ยำงพำรำเพื่อสุขภำพ สินคา้นวตักรรมใหม่เพื่อสุขภาพอีกหน่ึงอยา่งท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมมีทั้งท่ีนอน หมอน ผา้ห่ม 
ใหท้่านเลือกสรร   
จากนั้นอิสระช้อปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี ถนนนำนกิง ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเซ่ียงไฮ้ สองข้างทางจะมี
ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัทีเ่ซ่ียงไฮ้  โรงแรม  BAOLONG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่ หำดไหว่ธำน–ลอดอโุมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้ำ–ตลำดเถำเป่ำ–ร้ำนหยก–Global Harbor   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม   หลงัอาหารน าท่านสู่ หำดเจ้ำพ่อเซ่ียงไฮ้ (หำดไหว้ธำน) ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดอนั
ลือช่ือของต านานเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้เป็นถนนท่ีสวยงามอนัดบัหน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซ่ึงเป็นศิลปกรรมสไตลย์โุรปรวมทั้งตึกธนาคาร  
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กรุงเทพท่ีปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นน าท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ท่ีประดบัประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ เป็นอุโมงค์

ขา้มสู่ฝ่ังผูต่งและผูซี่ โดยอุโมงคแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนส าหรับนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่งแรกของจีน
ดว้ย 

 จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามญัประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยาย
สรรพคุณสมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเม่ือยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ยีห่้อดงัมากมายท่ี ตลำดเถำเป่ำ ให้ท่าน
ต่อรองราคาได้เท่าท่ีท่านพอใจ  จากนั้นน าท่านแวะชม โรงงำนหยกจีน เคร่ืองประดับน าโชคท่ีคนจีนนิยม  
จากนั้นน าท่านสู่ศูนย์กำรค้ำ GLOBAL HARBOR เป็นศูนยก์ารค้าใหญ่โตและสวยงามมาก ท่านจะได้ทั้ ง
บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสินคา้ แบรนดเ์นมและถ่ายรูปววิสวยๆไดท่ี้น่ี   

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัทีเ่ซ่ียงไฮ้  SHANGHAI NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ   

03.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินผูต่ง 
06.50 น. น าท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ 671  
 *สำยกำรบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองแต่ลูกค้ำสำมำรถส่ังซ้ือทำนบนเคร่ืองได้* 
10.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัรำค่ำบริกำร *** อำจมีกำรเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ *** 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ทัวร์รำคำพเิศษไม่มีรำคำเดก็   พกัเดีย่ว 
30 ส.ค.-3 ก.ย. , 31 ส.ค.-4 ก.ย. , 6-10 , 7-11 ก.ย. 61 
13-17 , 14-18 , 20-24 ก.ย. // 15-19 , 16-20 พ.ย. 61   

15,999.- 
4,500 

11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 20-24 ต.ค. 61 
1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 พ.ย. 61   

16,999.- 
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ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีก่่อนทุกคร้ัง หำกไม่มีกำร
สอบถำมเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆ 

 

รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเทีย่วจีน เพือ่โปรโมทกำรท่องเทีย่ว ร้ำนสมุนไพรจีน , โรงงำนผ้ำไหม 
โรงงำนหยก , ร้ำนยำงพำรำ แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำที – 1 ช่ัวโมง 
 หำกลูกค้ำท่ำนใดไม่ประสงค์จะเข้ำร้ำน กรุณำช ำระท่ำนละ 2,000 บำทต่อร้ำนต่อท่ำน** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท     

*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณทีีน่ ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักทีเ่กนิเอง  
 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจนีแบบกรุ๊ปหรือเดีย่ว ท่ำนละ 1,500 บำท ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ 
-ค่ำทิปไกด์ท้องถิน่ , คนขบัรถ และหัวหน้ำทัวร์ 1,500 บำท/ท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง  
 

เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ช าระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
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@ @  เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจีน @ @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
- รูปถ่ำยต้องไม่ใส่ชุดข้ำรำชกำร, ชุดรับปริญญำ, เส้ือแขนกุด โดยเด็ดขำด 

2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
ส ำหรับผู้เดนิทำงทีเ่ป็นเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี  

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. ส าเนาสูติบตัร (เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนงัสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออ าเภอ พร้อม

ระบุช่ือของท่านท่ีพาเด็กเดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งส าเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

ส ำหรับผู้เดนิทำงทีเ่กดิทีป่ระเทศจนี 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีเคยมีวซ่ีาจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปลีย่นระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ              
                                                           

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดงัน้ีคือ 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
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เงื่อนไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้
จองยกเลกิจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีี่ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลกิหรือขอเลือ่นกำรเดินทำง ผู้
จองจะไม่สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตั๋วหรือขอคืนค่ำทวัร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการ
บินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

หมำยเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
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-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 


