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☺ อูซ๋ ีสมญา “เซีย่งไฮน้อ้ย” วดัพระใหญห่ลงิซาน (รวมน ัง่รถราง) 

☺ ใหมล่า่สดุ...สวนสนกุดสีนยีแ์ลนดท์ีใ่หญอ่นัดบั 2 ของโลกดว้ยงบประมาณสรา้งถงึ 

5.5 ลา้นเหรยีญ กบั 6 ธมีปารค์ ทีท่า่นจะไดส้นกุสนานพรอ้มกนัท ัง้ครอบครวั 

☺ ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์เดนิเลน่หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดอืนมิถุนำยน – พฤศจกิำยน  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 – อู๋ซี – วดัหลงิซำน (รวมรถกอล์ฟ) – ฟำร์มไข่มุก – ซูโจว  

00.15 น. ออกเดินทำงสู่ เซ่ียงไฮ้ โดยสำยกำรบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์  เทีย่วบินที ่ XJ 760    
 *สำยกำรบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองแต่ลูกค้ำสำมำรถส่ังซ้ือทำนบนเคร่ืองได้* 
05.30 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซ่ียงไฮ ้หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้    
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บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณท่ีสร้างข้ึนเม่ือประมาณ 
2,000 ปีก่อน เดิมช่ือ “โหยว่ซี” มีความหมายวา่ “มีดีบุก” ต่อมาเม่ือราชวงศฮ์ัน่ขุดใชดี้บุกจนหมดแลว้ ช่ือเมืองจึง
เปล่ียนมาเป็น “อู๋ซี” แปลวา่ “ไม่มีดีบุก”    

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านไปชมพระพุทธรูปปางประทานพร ทองส าริดองค์
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน ท่ีเขา หลิงซาน “หลงิซำนต้ำฝอ” ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร หนกั 700 ตนั และมีพระพกัตร์
สง่างาม  วดัหลิงซาน เป็นวดัท่ีมีอายุกว่า 1,000ปี  เป็นวดัท่ีสวยงามร่มร่ืนมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มี
ทะเลสาบขนาดใหญ่อยูเ่บ้ืองหน้า พุทธสถานสร้างเพิ่มเติมข้ึนเร่ือยๆตามพลงัศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุก
หนแห่งนิยมไปกราบไหวข้อพรและท าบุญ อาทิเช่นศาลาฝานกง ท่ีเป็นสถานท่ีประกอบพิธีส าคญัทางพุทธ
ศาสนา เป็นตน้น าท่าน แวะเลือกซ้ือไข่มุก ครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีท าจากไข่มุกน ้ าจืดท่ีเพาะเล้ียงในทะเลสาบ  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามไม่น้อยกวา่เมืองหงัโจว ดว้ยสวนและคลองสาย
น้อยใหญ่ท่ีมีความงดงามอย่างมีเอกลกัษณ์แห่งหน่ึงท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับ
สมญานามวา่ “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเตห้ลายพระองคข์องราชวงศ ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมือง
หลวงท่ีปักก่ิงมาท่องเท่ียว ซ่ึงอดีตในแถบน้ีไดช่ื้อวา่ “ เจียงหนาน ” อุดมไปดว้ยพืชพรรณธญัญาหารและสาวเจียง
หนานท่ีมีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมยันั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานน้ี   

 ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัทีซู่โจว  โรงแรม  NANYA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ำม  ซูโจว – เซ่ียงไฮ้ – DISNEY LAND ( รวมน่ังรถไฟเข้ำ-ออกสวนสนุก )   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ มหำนครเซ่ียงไฮ้ ชมเซ่ียงไฮม้หานครท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศจีน ท่ีได้รับการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์
ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ น าท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งท่ี 6 ของอาณาจกัรดิสนีย ์มี
ขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์
แลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่น ้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง    สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนีย์
แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งส้ินราว 
5.5 พนัลา้นเหรียญ หรือราว 180,000 ลา้นบาท  
ในสวนสนุกจะไฮไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีทั้งหมด 6   
ธีมพาร์ค ด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove  
และ Fantasyland มีสารพดัเคร่ืองเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบนัเทิงท่ีน่าสนใจ  
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“Adventure Isle”   ดินแดนให้การผจญภยัท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวไดต่ื้นตาต่ืน

ใจกับบรรยากาศ หุ บ เข าลึกลับ ในยุค ดึกด าบ รรพ์  'Casmp 
Discovery' พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินส ารวจดินแดนท่ีแฝงไปดว้ย
ปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่  'Roaring Rapids' 
อุโมงคถ์ ้าปริศนาในช่องเขารอวร์ร่ิง ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องจระเขย้กัษน่์า
เกรงขาม 
"Fantasyland" เร่ื อ งร าวจ าก โลก เท พ นิ ย ายแล ะตัวล ะค ร
ของดิสนีย ์จะกลายเป็นเคร่ืองเล่นท่ีให้นกัท่องเท่ียวไดส้นุกสนาน 
โดยเฉพาะ 'Seven Dwarfs Mine Trains' เป็นเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะ
โลกใตเ้หมืองของเหล่าคนแคระทั้ง 7 หรือโลดแล่นผจญภยัไปกบั 'Peter Pan Flight' 
"Tomorrowland" อีกหน่ึงไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ท่ีมกัจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการ
ให้กบัเด็กๆ พร้อมกบัดีไซน์เคร่ืองเล่นสุดล ้าให้เขา้กบัคอนเซ็ปต ์ส าหรับท่ีดิสนียแ์ลนด์แห่งใหม่น้ี เปิดตวัเคร่ือง
เล่นท่ีมีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟช่ือดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไวว้า่ 
'Lightcycle Power Run'  
"Gardens of Imagination" จุดเด่นเร่ืองวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่ง
น้ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี สวนท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 'Wandering Moon Teahouse' เป็นโรงน ้ าชาท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจท่ีงดงามอยา่งลงตวั อีกทั้งยงัมีสวนท่ีเลือกตวัละครสัตวข์องดิสนีย ์ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นกักษตัริย ์ตาม
แบบปฏิทินจีน  
"Treasure Cove" ส่ิงท่ีจะมีอยูแ่ห่งเดียวและแห่งใหม่บนโลก ในสวนสนุกดิสนีย ์ เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช่ือ
ดงั The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเคร่ืองเล่นและการแสดงโชวสุ์ดตระการตา ท่ีหาชมไดแ้ค่เพียงท่ี เซ่ียง
ไฮ้ เท่านั้ น จ  าลองฉากต่างๆ ริมทะเล อีกทั้ งยงัมีเคร่ืองเล่นมากมาย เช่น 'Barbossa's Revenge' และ 'Siren's 
Revenge' 
"Fantasy Land" สนุกกบัเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูนท่ีท่านช่ืน
ชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท์, เจา้หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกก้ีเมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตวัการ์ตูนอนัเป็นท่ีใฝ่ฝัน
ของทุกคน  

 *** อสิระอำหำรกลำงวนั และอำหำรค ำ่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยวของท่ำน *** 
ท่ีพกั  GREAT TANG Hotel 4* หรือเทยีบเท่ำ 
 

http://event.sanook.com/calendar/
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วนัทีส่ี่ หำดไหว่ธำน–ลอดอโุมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้ำ–ตลำดเถำเป่ำ–ร้ำนหยก–Global Harbor   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม   หลงัอาหารน าท่านสู่ หำดเจ้ำพ่อเซ่ียงไฮ้ (หำดไหว้ธำน) ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดอนั
ลือช่ือของต านานเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้เป็นถนนท่ีสวยงามอนัดบัหน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซ่ึงเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร 
กรุงเทพท่ีปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นน าท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ท่ีประดบัประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ 
เป็นอุโมงคข์า้มสู่ฝ่ังผูต่งและผูซี่ โดยอุโมงคแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนส าหรับนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่ง
แรกของจีนดว้ย 

 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 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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อตัรำค่ำบริกำร *** อำจมีกำรเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ *** 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ทัวร์รำคำพเิศษไม่มีรำคำเดก็   พกัเดีย่ว 
31 พ.ค.-4 , 1-5 , 7-11 , 14-18 , 15-19 , 21-25 มิ.ย. 61  
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   

14,999.- 
3,900 

11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 20-24 ต.ค. 61   16,999.- 
25-29 , 26-30 ต.ค. 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 พ.ย. 61  15,999.- 

 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีก่่อนทุกคร้ัง หำกไม่มีกำร
สอบถำมเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆ 

 

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

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** 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  
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เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

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

@ @  เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจีน @ @ 

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

2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
ส ำหรับผู้เดินทำงทีเ่ป็นเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 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 ำหรับผู้เดินทำงทีเ่กดิทีป่ระเทศจีน 
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 
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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 

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  
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หมำยเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบิน
ก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่น าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่งการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 

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

 


