
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☺ หงัโจว เหมาเรอืสว่นตวั ลอ่งชมทะเลสาบซหีใูหม ่และ ซหีเูกา่ 

☺ อูซ๋ ีสมญา “เซี ยงไฮน้อ้ย” วดัพระใหญห่ลงิซาน (รวมน ั งรถราง) 

☺ เซี ยงไฮ ้ขึ.นหอไขม่กุ ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์อ ิ มไมอ่ ั.นบฟุเฟตน์านาชาต ิภตัตาคาร

โกลเดน้ท ์จากวัร ์ จใุจชอ้บปิ. ง ถนนหนนัจงิ  

☺ ซูโจว ชมหอเจา้แมก่วนอมิหมื นองค ์วดัฉงหยวน  
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วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
��.�� น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั8น � ประตูทางเข้าที� " เคาน์เตอร์ U สายการบิน 

CHINA EASTERN AIRLINE (MU) โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

วนัที�สอง  นานกงิ - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ) – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั�งเจีย  
02.50 น. เหินฟ้าสู่  เมอืงนานกงิ โดยเที�ยวบินที� MU 2804 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง)  
�-..� น. ถึงท่าอากาศยานนานกิง เมอืงนานกงิ  หรือ หนานจงิ เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู มีพื7นที� 6,598 ตร. กม. นานกิง

เป็นหนึ�งในเมืองหลวงเก่าของจีน ปัจจุบนัหนานจิงเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในภาคตะวนัออกของจีนรองจากเซี�ยงไฮ ้ 
เคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ ์จนไดรั้บสมญานามว่า เมืองหลวงสิบแผ่นดิน และยงัเป็น 1 ใน 6 นครโบราณ  
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง KFC เพื�อความสะดวกในการเดินทาง นาํท่าน
เดินทางสู่ เมอืงหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม 

เที�ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารพาท่าน ล่องเรือ (เหมา) ชมทะเลสาบซีหู ซึ� งกวีจีนบรรยายเปรียบ
เปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื7อที� 5.66 ตารางกิโลเมตร 
ความยาวโดยรอบวดัได ้ 15 กม. นํ7 าลึกเฉลี�ย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด � สะพานดงัเขา้สู่เขต
ทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทศันสิ์บแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ� งไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อิ7นเหยิน และหนานผิงอ่วน
จง ใหท่้านไดดื้�มดํ�ากบับรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที�ผ่อนคลาย นาํท่านชม หมู่บ้านชาหลงจิ�ง   
แหล่งผลิตใบชาที�ขึ7นชื�อของหังโจว ใบชา "หลงจิ�ง" ซึ� งแปลว่า ชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซีหูนั7น เป็นใบชาที�มี
ชื�อเสียงที�สุดชนิดหนึ�งของประเทศจีน กล่าวกนัว่า "ดื�มชาหลงจิ�ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั" นอกจากจะมีไร่
ชาอนักวา้งใหญ่ใหช้มแลว้ ยงัจะไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และชิมชาดว้ย   

คํ�า �บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี ตั7งอยูเ่ชิงเขาอู๋ซนัของเมืองหงัโจว เป็น
ถนนสายหนึ� งที�สะทอ้นใหเ้ห็นประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหางโจไดอ้ย่างดี ถนนสายนี7 มีความยาว 
.O� เมตร กวา้ง P�� เมตร ในสมยัราชวงศซ่์งของจีนเมื�อ QQ� กว่าปีก่อน ขณะที�เมืองหงัโจวเป็นราชธานีอยู่นั7น ถนน
เหอฝั�งเจียเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมยันั7น ในปัจจุบนัยงัคงไวซึ้� งสภาพดั7งเดิมของสิ�ง
ปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ� งแลว้ บา้นเรือนทั7งสองขา้งทางที�สร้างขึ7นใหม่ลว้นสร้างจากไมแ้ละมุงหลงัคาสีคราม มี
ลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนนสายนี7 ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ทั�วไป สมควรก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ที�พกั  

พกัที� SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั �* 
วนัที�สาม  หังโจว– ซูโจว – วดัฉงหยวน – เซี�ยงไฮ้ – โรงงานผ้าไหม – ถนนนานกงิ – หาดไหว้ธาน  
เช้า � บริการอาหารเช้า ที� โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงซูโจว เป็นเมืองที�มีความสวยงามไม่นอ้ยกว่าเมือง

หงัโจว ดว้ยสวนและคลองสายนอ้ยใหญ่ที�มีความงดงามอย่างมีเอกลกัษณ์แห่งหนึ�งที�มีประวติัความเป็นมายาวนาน
กว่า 2,500 ปี และไดรั้บสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเตห้ลายพระองคข์องราชวงศ ์หมิงและชิง 
ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที�ปักกิ�งมาท่องเที�ยว ซึ� งอดีตในแถบนี7 ไดชื้�อว่า “ เจียงหนาน ” อุดมไปดว้ยพืชพรรณ
ธญัญาหารและสาวเจียงหนานที�มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมยันั7น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียง
หนานนี7   นาํท่านชม วัดฉงหยวน เป็นวดัที�มีสร้างขึ7นใหม่โดยใชง้บประมาณของรัฐบาลซูโจว  อยู่ในเขตเมืองใหม่
ซูโจว ภายในวดัมีเนื7อที�กวา้งใหญ่มาก มีตาํหนกัและสิ�งก่อสร้างต่างๆ มากมาย อุโบสถที�ใหญ่ที�สุดในประเทศจีนใน
ปัจจุบนั ใหท่้านไดน้มสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมทรงยืนที� 
อยูใ่นตาํหนกัที�สูงทีสุดในจีน  

เที�ยง �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ มหานครเซี�ยงไฮ้ ชมเซี�ยงไฮม้หานครที�ใหญ่
ที�สุดของประเทศจีน ที�ไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื7นที� O,��� ตร.กม. มีประชากรประมาณ  P.  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์



ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้  นาํท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และผลิตภณัฑที์�ทาํจากผา้ไหม 
ไม่ว่าจะเป็นเสื7อผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ  จากนั7นนาํท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี�ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ� งเป็นตน้กาํเนิดอนัลือชื�อ
ของตาํนานเจา้พ่อเซี�ยงไฮ ้เป็นถนนที�สวยงามอนัดบัหนึ�งของเมืองเซี�ยงไฮ ้ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ
ในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ�งเป็นศิลปกรรมสไตลย์ุโรปรวมทั7งตึกธนาคาร กรุงเทพที�ปักธงไทย
ปลิวไสวเด่นสง่า   จากนั7นอิสระชอ้ปปิ7 งตามอธัยาศยัที� ถนนนานกิง ถนนคนเดินที�มีชื�อเสียงของเมืองเซี�ยงไฮ ้สอง
ขา้งทางจะมีร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ P.U ก.ม. 

คํ�า � บริการอาหารคํ�า  ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารพาท่านเขา้สู่ที�พกั 
        พกัที� GREAT TANG HOTEL �* หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�  หอไข่มุก – บัวหิมะรวมนวดเท้า – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก – บุฟเฟ่ต์โกลเด้นจากวัร์ 
เช้า � บริการอาหารเช้า ที� โรงแรม หลงัอาหารหลงัอาหารนาํท่าน ขึ8นหอไข่มุก ชมทศันียภาพของสองความแตกต่างที�

ลงตวั ระหว่าง “ผู่ตง” เมืองใหม่ที�มีตึกสูงทนัสมยัระฟ้ากบัฝั�ง “ผู่ซี” เมืองเก่าที�ยงัคงอนุรักษตึ์กเก่าแก่แต่ทรงคุณค่า   
นาํท่านเยี�ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามญัประจาํบ้านที�มีชื�อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณ
สมุนไพรจีนที�มีชื�อเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเมื�อยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย     

เที�ยง �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที�ประดบัประดาดว้ยแสง สี จาก
เลเซอร์ เป็นอุโมงคข์า้มสู่ฝั�งผูต่งและผูซี่ โดยอุโมงคแ์ห่งนี7สร้างขึ7นสาํหรับนกัท่องเที�ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์
แห่งแรกของจีนดว้ย นาํท่านแวะชมโรงงานหยกจีน เครื�องประดบันาํโชคที�คนจีนนิยมรวมถึงผีเซี�ยะ เทพเจา้นาํโชค
ดา้นการเงินและการคา้ขาย ใหท่้านเลือกสรร   

คํ�า � บริการอาหารคํ�า  ณ ภตัตาคาร  GOLDEN JAGUAR บุฟเฟต์นานาชาติสุดหรู มีเมนูให้เลือกชิมกว่า ��� อย่าง 
อาทิ เป๋าฮื8อ หูฉลาม เป็ดปักกิ�ง ไวน์แดง ไอศครีม ฯลฯ  หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั อิสระพกัผอ่น 

        พกัที� GREAT TANG HOTEL �* หรือเทียบเท่า 

วนัที�ห้า เซี�ยงไฮ้ – อู๋ซี – วดัหลงิซานต้าฝ๋อ (รวมนั�งรถราง) – ฟาร์มไข่มุก  นานกงิ – กรุงเทพฯ 
เช้า � บริการอาหารเช้า ที� โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที�สร้างขึ7นเมื�อประมาณ �,��� ปี

ก่อน เดิมชื�อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื�อราชวงศ์ฮั�นขุดใชดี้บุกจนหมดแลว้ ชื�อเมืองจึงเปลี�ยนมา
เป็น “อู๋ ซี” แปลวา่ “ไม่มีดีบุก”   

เที�ยง �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านไปชมพระพุทธรูปปางประทานพร ทองสําริดองคใ์หญ่
ที�สุดในประเทศจีน ที�เขาหลิงซาน “หลิงซานต้าฝอ” ซึ� งมีความสูง 88 เมตร หนกั 700 ตนั และมีพระพกัตร์สง่างาม  
วดัหลิงซาน เป็นวดัที�มีอายกุวา่ P,���ปี  เป็นวดัที�สวยงามร่มรื�นมีเขาลอ้มรอบอยู่ ถึงสามดา้น มีทะเลสาบขนาดใหญ่
อยูเ่บื7องหนา้ พุทธสถานสร้างเพิ�มเติมขึ7นเรื�อยๆตามพลงัศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่งนิยมไปกราบไหว้
ขอพรและทาํบุญ อาทิเช่นศาลาฝานกง ที�เป็นสถานที�ประกอบพิธีสาํคญัทางพุทธศาสนา เป็นตน้นาํท่าน แวะเลือกซื8อ
ไข่มุก ครีมไข่มุกบาํรุงผิว ที�ทาํจากไข่มุกนํ7าจืดที�เพาะเลี7ยงในทะเลสาบ  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองนานกิง  

คํ�า � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสู่สนามบินนานกงิ 

��.�� น. นาํท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� MU 2��� ( บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ) 
��.P� น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ. 

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

อตัราค่าบริการ *** อาจมีการเปลี�ยนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 
กาํหนดการเดนิทาง  ***ไม่มีแจกกระเป๋า *** ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็   พกัเดี�ยว 
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�"-�� , ��-�� ตุลาคม �� ��,""".- !,!��.- 
รายการนี8จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที�ยว บัวหิมะ+นวดเท้า , ร้านชา , ร้านหยก , ร้านผ้าไหม , ไข่มุก 

แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ �! นาท ี– 1 ชั�วโมง 
 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ �,��� บาทต่อร้านต่อท่าน** 

** บริษทัขอสงวนสิทธิfที�ไม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง �! ท่านแต่มไีกด์ท้องถิ�น ** 
ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัgวภายในประเทศ (เครื�องบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั8ง 

หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าที�บริษทัก่อนทาํการซื8อบตัรโดยสารภายในประเทศที�กล่าวไว้ข้างต้น  
ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั8งสิ8น 

 
 

อตัราค่าบริการนี8รวม 

- ค่าตัYวเครื�องบินระหวา่งประเทศ ชั7นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที�พกั        - ค่าอาหารตามรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ป P� วนัทาํการ (หนงัสือเดินทางไทย)   
- ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ8าหนักกระเป๋า ท่านละ �� กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีที�นํ8าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ8าหนักที�เกนิเอง *** 
อตัราค่าบริการนี8ไม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม -% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย �%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ U หยวนต่อหอ้ง 
-ค่าทปิไกด์วนัละ �� หยวนต่อวนัต่อคน, ค่าทปิคนขับรถวนัละ �� หยวนต่อวนัต่อคน, หัวหน้าทวัร์ไทยวนัละ �� หยวนต่อวนัต่อคน 

เงื�อนไขการสารองที�นั�ง 

- การจอง มดัจาํท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  

- ชาํระยอดส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย PU วนั  
 
 



 
 
 

@ @  เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 
1. สาํเนาพาสปอร์ต  
2. สาํเนาบตัรประชาชน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี � นิ7ว � ใบ 

- สาํเนาบตัรประชาชน 

- ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ �,�00 บาท 

เงื�อนไขในการให้บริการ  
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัYวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั7งสิ7น 

ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัYวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่าย

อื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั7น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัYวเครื� องบินได้ออกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกต้อง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัYว / ตัYว P ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ7ามนัเชื7อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการบิน
กาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้7นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ� งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆที�อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ7น ทั7งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ̀ิ เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง PU ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 



-กรุณาอยา่นาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่งการเดินทาง 
กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ7นอยู่กบัดุลยพินิจของสาย
การบินที�จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ̀ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั7นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํใหมิ้สามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื�นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ
การถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั7งสิ7น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ̀ิ 
ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที�ยว
บางรายการ 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ �,���,��� บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ !��,��� บาท 


