
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

☺ อูซ๋ ีสมญา “เซียงไฮน้อ้ย” วดัพระใหญห่ลงิซาน (รวมน ังรถราง) 

☺ ใหมล่า่สดุ...สวนสนกุดสีนยีแ์ลนดท์ีใหญอ่นัดบั 2 ของโลกดว้ยงบประมาณสรา้งถงึ 

5.5 ลา้นเหรยีญ กบั 6 ธมีปารค์ ทีทา่นจะไดส้นกุสนานพรอ้มกนัท ั5งครอบครวั 

☺ ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์เดนิเลน่หาดเจา้พอ่เซียงไฮ ้ชอ้ปปิ5 งถนนนานกงิ 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง  เดอืนมิถุนายน – พฤศจกิายน  ����   ( � วนั � คนื ) 
วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมอืง  
21.00 น. พร้อมกนัที� สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั,น � ประตู 0 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

(XJ)  โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

วนัที7สอง สนามบินดอนเมอืง – เซี7ยงไฮ้ – อู๋ซี – วดัหลงิซาน (รวมรถกอล์ฟ) – ฟาร์มไข่มุก – ซูโจว  
00.15 น. ออกเดินทางสู่ เซี7ยงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์  เที7ยวบินที7  XJ 760    
 *สายการบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มีบริการอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7องแต่ลูกค้าสามารถสั7งซื,อทานบนเครื7องได้* 
05.30 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี�ยงไฮ ้หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้    



�บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที�สร้างขึ2นเมื�อประมาณ 
4,666 ปีก่อน เดิมชื�อ “โหยว่ซี” มีความหมายวา่ “มีดีบุก” ต่อมาเมื�อราชวงศฮ์ั�นขุดใชดี้บุกจนหมดแลว้ ชื�อเมืองจึง
เปลี�ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลวา่ “ไม่มีดีบุก”    

เที7ยง �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านไปชมพระพุทธรูปปางประทานพร ทองสําริดองค์
ใหญ่ที�สุดในประเทศจีน ที�เขา หลิงซาน “หลิงซานต้าฝอ” ซึ� งมีความสูง 88 เมตร หนกั 700 ตนั และมีพระพกัตร์
สง่างาม  วดัหลิงซาน เป็นวดัที�มีอายุกว่า B,666ปี  เป็นวดัที�สวยงามร่มรื�นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มี
ทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื2องหนา้ พุทธสถานสร้างเพิ�มเติมขึ2นเรื�อยๆตามพลงัศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุก
หนแห่งนิยมไปกราบไหวข้อพรและทาํบุญ อาทิเช่นศาลาฝานกง ที�เป็นสถานที�ประกอบพิธีสําคญัทางพุทธ
ศาสนา เป็นตน้นําท่าน แวะเลือกซื,อไข่มุก ครีมไข่มุกบาํรุงผิว ที�ทาํจากไข่มุกนํ2 าจืดที�เพาะเลี2 ยงในทะเลสาบ  
จากนั2นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองที�มีความสวยงามไม่น้อยกวา่เมืองหังโจว ดว้ยสวนและคลองสาย
น้อยใหญ่ที�มีความงดงามอย่างมีเอกลกัษณ์แห่งหนึ� งที�มีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับ
สมญานามวา่ “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเตห้ลายพระองคข์องราชวงศ ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมือง
หลวงที�ปักกิ�งมาท่องเที�ยว ซึ� งอดีตในแถบนี2ไดชื้�อวา่ “ เจียงหนาน ” อุดมไปดว้ยพืชพรรณธญัญาหารและสาวเจียง
หนานที�มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมยันั2น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี2    

 คํ7า �บริการอาหารคํ7า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  
พกัที7ซูโจว  โรงแรม � NANYA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที7สาม  ซูโจว – เซี7ยงไฮ้ – DISNEY LAND ( รวมนั7งรถไฟเข้า-ออกสวนสนุก )   
เช้า � บริการอาหารเช้า ที7 โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ มหานครเซี7ยงไฮ้ ชมเซี�ยงไฮม้หานครที�ใหญ่ที�สุด

ของประเทศจีน ที�ได้รับการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื2นที� J,466 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  BK  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์

ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้ นาํท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที� 6 ของอาณาจกัรดิสนีย ์มี
ขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์
แลนด์แห่งที� 3 ในเอเชีย ตั2งอยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่นํ2 าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง    สวนสนุกเซี�ยงไฮดิ้สนีย์
แลนด์มีขนาดใหญ่กวา่ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใชง้บทั2งสิ2นราว 
5.5 พนัลา้นเหรียญ หรือราว 180,000 ลา้นบาท  
ในสวนสนุกจะไฮไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย ์ที�ใหญ่ที�สุดในโลก และมีทั2งหมด 6   
ธีมพาร์ค ดว้ยกนั ทั2ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove  
และ Fantasyland มีสารพดัเครื�องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบนัเทิงที�น่าสนใจ  

 “Adventure Isle”   ดินแดนให้การผจญภัยที�จะทาํให้
นกัท่องเที�ยวไดตื้�นตาตื�นใจกบับรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยุคดึก
ดาํบรรพ ์'Casmp Discovery' พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสํารวจ
ดินแดนที�แฝงไปดว้ยปริศนาและความลึกลบั และลงเรือเขา้ไปสู่ 
'Roaring Rapids' อุโมงคถ์ํ2าปริศนาในช่องเขารอวร์ริ�ง ซึ� งเป็นที�อยู่
ของจระเขย้กัษน่์าเกรงขาม 



"Fantasyland" เรื�องราวจากโลกเทพนิยายและตวัละครของดิสนีย ์จะกลายเป็นเครื�องเล่นที�ให้นกัท่องเที�ยวได้
สนุกสนาน โดยเฉพาะ 'Seven Dwarfs Mine Trains' เป็นเครื�องเล่นรถไฟเหาะโลกใตเ้หมืองของเหล่าคนแคระทั2ง 
7 หรือโลดแล่นผจญภยัไปกบั 'Peter Pan Flight' 
"Tomorrowland" อีกหนึ� งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ที�มกัจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื�อสร้างจิตนาการ
ให้กบัเด็กๆ พร้อมกบัดีไซน์เครื�องเล่นสุดลํ2าให้เขา้กบัคอนเซ็ปต ์สําหรับที�ดิสนียแ์ลนด์แห่งใหม่นี2  เปิดตวัเครื�อง
เล่นที�มีจากวดีิโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื�อดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ที�ถูกขนานนามไวว้า่ 
'Lightcycle Power Run'  
"Gardens of Imagination" จุดเด่นเรื�องวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่ง
นี2 ไดอ้ยา่งเต็มที� สวนที�ตั2งอยูไ่ม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 'Wandering Moon Teahouse' เป็นโรงนํ2 าชาที�พกัผอ่น
หยอ่นใจที�งดงามอยา่งลงตวั อีกทั2งยงัมีสวนที�เลือกตวัละครสัตวข์องดิสนีย ์ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นกักษตัริย ์ตาม
แบบปฏิทินจีน  
"Treasure Cove" สิ�งที�จะมีอยูแ่ห่งเดียวและแห่งใหม่บนโลก ในสวนสนุกดิสนีย ์ เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื�อ
ดงั The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครื�องเล่นและการแสดงโชวสุ์ดตระการตา ที�หาชมไดแ้ค่เพียงที� เซี�ยง
ไฮ ้เท่านั2น จาํลองฉากต่างๆ ริมทะเล อีกทั2งยงัมีเครื�องเล่นมากมาย เช่น 'Barbossa's Revenge' และ 'Siren's 
Revenge' 
"Fantasy Land" สนุกกบัเมืองเทพนิยาย ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ�งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูนที�ท่านชื�น
ชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท,์ เจา้หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี2 เมาท,์ หมีพลู และเพื�อนๆตวัการ์ตูนอนัเป็นที�ใฝ่ฝัน
ของทุกคน  

 *** อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคํ7า เพื7อความสะดวกในการท่องเที7ยวของท่าน *** 
ที�พกั  GREAT TANG Hotel 0* หรือเทยีบเท่า 

วนัที7สี7 หาดไหว่ธาน–ลอดอโุมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor   
เช้า � บริการอาหารเช้า ที7 โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี7ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ� งเป็นตน้กาํเนิดอนั

ลือชื�อของตาํนานเจา้พ่อเซี�ยงไฮ ้ เป็นถนนที�สวยงามอนัดบัหนึ� งของเมืองเซี�ยงไฮ ้ ระหว่างทางผา่นเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ� งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั2งตึกธนาคาร 
กรุงเทพที�ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั2นนาํท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที�ประดบัประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ 
เป็นอุโมงคข์า้มสู่ฝั�งผูต่งและผูซี่ โดยอุโมงคแ์ห่งนี2สร้างขึ2นสาํหรับนกัท่องเที�ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่ง
แรกของจีนดว้ย 

 จากนั2นนาํท่านเยี�ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามญัประจาํบ้านที�มีชื�อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยาย
สรรพคุณสมุนไพรจีนที�มีชื�อเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเมื�อยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย 

เที7ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชอ้ปปิ2 งสินคา้ยี�ห้อดงัมากมายที� ตลาดเถาเป่า ให้ท่าน
ต่อรองราคาได้เท่าที�ท่านพอใจ  จากนั2 นนําท่านแวะชม โรงงานหยกจีน เครื� องประดับนําโชคที�คนจีนนิยม  
จากนั2นนําท่านสู่ศูนย์การค้า GLOBAL HARBOR เป็นศูนย์การค้าใหญ่โตและสวยงามมาก ท่านจะได้ทั2 ง
บรรยากาศการชอ้ปปิ2 งสินคา้ แบรนดเ์นมและถ่ายรูปววิสวยๆไดที้�นี�   

คํ7า � บริการอาหารคํ7า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  



พกัที7เซี7ยงไฮ้  � SHANGHAI NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที7ห้า เซี7ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ   
v�.vv น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินผูต่ง 
6J.w6 น. นาํท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� XJ 671  
 *สายการบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มีบริการอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7องแต่ลูกค้าสามารถสั7งซื,อทานบนเครื7องได้* 
B6.w6 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการ *** อาจมีการเปลี7ยนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็   พกัเดี7ยว 
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ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั}วภายในประเทศ (เครื7องบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที7เจ้าหน้าที7ก่อนทุกครั,ง หากไม่มีการ
สอบถามเจ้าหน้าที7บริษัทก่อนทาํการซื,อบัตรโดยสารภายในประเทศที7กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆ 

 

รายการนี,จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที7ยวจีน เพื7อโปรโมทการท่องเที7ยว ร้านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้าไหม 
โรงงานหยก , ร้านยางพารา แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 0� นาท ี– 1 ชั7วโมง 
 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ �,vvv บาทต่อร้านต่อท่าน** 

 

อตัราค่าบริการนี,รวม 

- ค่าตัzวเครื�องบินระหวา่งประเทศ ชั2นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที�พกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ,าหนักกระเป๋า ท่านละ �v กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี7นํ,าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ,าหนักที7เกนิเอง  
อตัราค่าบริการนี,ไม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม {% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย }%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ w หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ปหรือเดี7ยว ท่านละ �,�vv บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ 



-ค่าทิปไกด์ท้องถิ7น , คนขบัรถ และหัวหน้าทัวร์ �,�vv บาท/ท่าน ตลอดการเดนิทาง  
เงื7อนไขการสารองที7นั7ง 

- การจอง มัดจําท่านละ z,vvv บาท พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย Bw วนั  

@ @  เอกสารสําหรับยื7นวซ่ีาจีน @ @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 4 นิ2ว 4 ใบ  

- รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับปริญญา, เสื,อแขนกุด โดยเด็ดขาด 
2. กรอกขอ้มูลเบื2องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 

สําหรับผู้เดินทางที7เป็นเด็กอายุตํ7ากว่า �z ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 4 นิ2ว 4 ใบ  
2. สาํเนาสูติบตัร (เด็กอายตุ ํ�ากวา่ J ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเด็กอายุต ํ�ากวา่ B� ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนงัสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออาํเภอ พร้อม

ระบุชื�อของท่านที�พาเด็กเดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งสาํเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

สําหรับผู้เดินทางที7เกดิที7ประเทศจีน 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 4 นิ2ว 4 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบื2องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที�เคยมีวซ่ีาจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื7นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ7มเติมหรือ
เปลี7ยนระเบียบการยื7นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�ของสถานทูต และบางครั,งบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                     

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที7ต้องจ่ายเพิ7มให้สถานฑูตจีน เมื7อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
- ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ B,w00 บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดงันี2 คือ 
1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื�อยื�นวซ่ีา 
4. นาํรูปที�เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที�ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

เงื7อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 



เนื7องจากราคานี,เป็นราคาโปรโมชั7น ตั}วเครื7องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม �vv% ซึ7งเมื7อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั,งสิ,น และในกรณทีี7ออกตั}วเครื7องบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเลื7อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถทาํเรื7องขอคืนค่าตั}วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั,งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัzวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั2งสิ2น ถา้ยงัไม่มีการยื�นวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัzวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั2น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัzวเครื�องบินได้ออกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัzว / ตัzว B ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ2ามนัเชื2อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ที�สายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีที�ท่านซื2อตัzวเพิ�ม เกินจากจาํนวนตัzวที�มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัzวผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทาง หรือเปลี�ยนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัzวเตม็ใบ  

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ขึ2นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ� งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆที�อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ2น ทั2งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธิ�  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง Bw ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่งการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ2นอยูก่บัดุลย
พินิจของสายการบินที�จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั2นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียื�นวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั2งสิ2น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ� ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ�  ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที�ยวบางรายการ 

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ �,vvv,vvv บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ �vv,vvv บาท 



 


