
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ หงัโจว เหมาเรอืสว่นตวั ลอ่งชมทะเลสาบซหีใูหม ่และ ซหีเูกา่ 

☺ ตลาดคา้สง่อี อ ู“ศนูยร์วมสนิคา้เบ็ดเตล็ดราคาสง่ที'ใหญท่ี'สดุในโลก” 

☺ เซี'ยงไฮ ้ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ชอ้บปิ งซนิเทยีนตี  ตลาดเถาเป่า Global Harbor   

กาํหนดการเดนิทาง -�� , �-�� , �� มี.ค. – � เม.ย. , �-� , �-�� ,  ��-�� เม.ย. �� 
   ��-�� , ��-�� , ��-�� , �-�� , ��-� พ.ค. ��   ( � วนั � คนื ) 

วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมอืง  

21.00 น. พร้อมกนัที� สนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออกชั1น � ประตู � เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)  โดย
มีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

วนัที:สอง   กรุงเทพฯ - เซี:ยงไฮ้ - หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) – หมู่บ้านใบชา – อี1อู  

00.15 น. ออกเดนิทางสู่ เซี:ยงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์  เที:ยวบินที:  XJ 760    
 *สายการบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มบีริการอาหารและเครื:องดื:มบนเครื:องแต่ลูกค้าสามารถสั:งซื1อทานบนเครื:องได้* 
05.30 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี�ยงไฮ ้หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   
เช้า � บริการอาหารเช้า ที: โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 นคร

โบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม มาตั:งแต่สมยัราชวงศซ่์ง   นาํท่านชม หมู่บ้านชาหลงจิ:ง   แหล่งผลิตใบ
ชาที�ขึ:นชื�อของหงัโจว ใบชา "หลงจิ�ง" ซึ� งแปลว่า ชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซีหูนั:น เป็นใบชาที�มีชื�อเสียงที�สุดชนิดหนึ�ง
ของประเทศจีน กล่าวกนัว่า "ดื�มชาหลงจิ�ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั" นอกจากจะมีไร่ชาอนักวา้งใหญ่ใหช้มแลว้ 
ยงัจะไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และชิมชาดว้ย   

เที:ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารพาท่าน ล่องเรือ (เหมา) ชมทะเลสาบซีหู ซึ� งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรย
ว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื:อที� 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว
โดยรอบวดัได ้15 กม. นํ: าลึกเฉลี�ย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด D สะพานดงัเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า 
ชมทิวทศันสิ์บแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ� งไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อิ:นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ใหท่้านไดดื้�มดํ�ากบั
บรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที�ผ่อนคลาย    สมควรแก่เวลานาํท่านสู่ เมืองอี1อู ตั:งอยู่ตอนกลางของ



มณฑลเจอ้เจียง มีเนื:อที� E,EGH ตร.กม. มีประชากรประมาณ หนึ�งลา้นหา้แสนคน เป็นเมืองคา้ส่งที�ใหญ่ที�สุดในโลก ภายใน
บริเวณมีเนื:อที� สองลา้นหกแสนตารางเมตร มีร้านคา้กว่า H หมื�นร้านคา้ มีสินคา้กว่า สามแสนสองหมื�นชนิด  ใหท่้านได้
เลือกซื:อสินคา้ต่างๆ มากมาย    

คํ:า �บริการอาหารคํ:า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  
พกัที:อี1อู โรงแรม � JIAHUA HOTEL4* หรือเทียบเท่า 

วนัที:สาม  ศูนย์การค้าอี1อู – เซี:ยงไฮ้ – ถนนซินเทยีนตี1   

เช้า � บริการอาหารเช้า ที: โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านสู่ศูนย์การค้านานาชาติอี1อู โดยเริ�มเปิดดาํเนินการตั:งแต่เดือน ต.ค. 
2549 ปัจจุบนัตลาดคา้ส่งมีพื:นที�รวมกว่า 4 ลา้นตร.ม. มีจาํนวนร้านคา้กว่า 62,000 ร้าน ครอบคลุมสินคา้ทั�วไป 16 หมวด
ใหญ่ (แบ่งเป็น 4,202 หมวดย่อย) คิดเป็นสินคา้กว่า 170 ลา้นชนิด ตวัเลขดงักล่าวทาํใหต้ลาดคา้ส่งแห่งนี:กลายเป็นตลาด
คา้ส่งที�ใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยขนาดพื:นที�และจาํนวนร้านคา้ ในปี 2553 ที�ผ่านมา ตลาดแห่งนี: มีมูลค่าการคา้สูงถึง 62,120 
ลา้นหยวน ซึ� งนบัเป็นความสาํเร็จสูงสุดตั:งแต่เริ�มก่อตั:งตลาดคา้ส่งเป็นตน้มา โดยไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น “ตลาดคา้ส่งที�
ประสบความสาํเร็จสูงสุดแห่งหนึ�งในโลก” และไดรั้บการยอมรับจากสหประชาชาติ ธนาคารโลก และสถาบนัจดัอนัดบั
ชั:นนาํ Morgan Stanley ว่าเป็น “ตลาดคา้ส่งสินคา้เบ็ดเตลด็ที�ใหญ่ที�สุดในโลก” อีกทั:งยงัไดรั้บการยอมรับโดยทั�วไปว่า
เป็นตลาดที�ผูค้า้มีความน่าเชื�อถือแห่งหนึ�งอีกดว้ย โดยในแต่ละวนัจะมีพ่อคา้กว่า 200,000 รายจากทั�วทุกที�เขา้มาเลือกซื:อ
สินคา้ในตลาดแห่งนี:   

เที:ยง �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครเซี:ยงไฮ้ ชมเซี�ยงไฮม้หานครที�ใหญ่
ที�สุดของประเทศจีน ที�ไดรั้บการพฒันาจนถกูขนานนามวา่ “ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจ
ทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื:นที� \,]GG ตร.กม. มีประชากรประมาณ  E^  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่ง
ทะเลจีนใต ้นาํท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และผลิตภณัฑที์�ทาํจากผา้ไหม ไม่วา่จะเป็นเสื:อผา้ ผา้พนัคอ 
ฯลฯ  จากนั:นนาํท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี1 ยา่นไฮโซไซตี:ของเซี�ยงไฮ ้เป็นแหล่งพบปะสงัสรรคข์องหนุ่มสาวรุ่นใหม่เซี�ยงไฮ ้
รูปทรงตึกผสมผสานระหว่างวฒันธรรมจีนโบราณกบัยุโรปไดอ้ย่างลงตวั ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป หรือชอ้ปปิ: งสินคา้ไดต้าม
อธัยาศยั  สมควรแก่เวลานาํท่านสู่ ร้านยางพาราเพื:อสุขภาพ สินคา้นวตักรรมใหม่เพื�อสุขภาพอีกหนึ�งอยา่งที�กาํลงัเป็นที�นิยมมี
ทั:งที�นอน หมอน ผา้ห่ม ใหท่้านเลือกสรร   

คํ:า �บริการอาหารคํ:า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  
พกัที:เซี:ยงไฮ้  โรงแรม � BAOLONG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที:สี:  หาดไหว่ธาน–ลอดอโุมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor   

เช้า � บริการอาหารเช้า ที: โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี:ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ� งเป็นตน้กาํเนิดอนัลือชื�อของ
ตาํนานเจา้พ่อเซี�ยงไฮ ้เป็นถนนที�สวยงามอนัดบัหนึ�งของเมืองเซี�ยงไฮ ้ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมยั
อาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ� งเป็นศิลปกรรมสไตลย์ุโรปรวมทั:งตึกธนาคาร กรุงเทพที�ปักธงไทยปลิวไสว
เด่นสง่า จากนั:นนาํท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที�ประดบัประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ เป็นอุโมงคข์า้มสู่ฝั�งผู่ตงและผู่ซี โดย
อุโมงคแ์ห่งนี:สร้างขึ:นสาํหรับนกัท่องเที�ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่งแรกของจีนดว้ย 

 จากนั:นนาํท่านเยี�ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นที�มีชื�อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณ
สมุนไพรจีนที�มีชื�อเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเมื�อยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย 

เที:ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชอ้ปปิ: งสินคา้ยี�หอ้ดงัมากมายที� ตลาดเถาเป่า ใหท่้านต่อรอง
ราคาไดเ้ท่าที�ท่านพอใจ  จากนั:นนาํท่านแวะชม โรงงานหยกจีน เครื�องประดบันาํโชคที�คนจีนนิยม  จากนั:นนาํท่านสู่
ศูนย์การค้า GLOBAL HARBOR เป็นศูนยก์ารคา้ใหญ่โตและสวยงามมาก ท่านจะไดท้ั:งบรรยากาศการชอ้ปปิ: งสินคา้ 
แบรนดเ์นมและถ่ายรูปวิวสวยๆไดที้�นี�   

คํ:า � บริการอาหารคํ:า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั  
พกัที:เซี:ยงไฮ้  โรงแรม � SHANGHAI NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT  HOTEL หรือเทียบเท่า 



วนัที:ห้า  เซี:ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ   

��.�� น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินผูต่ง 
G\.HG น. นาํท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� XJ 671  
 *สายการบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มบีริการอาหารและเครื:องดื:มบนเครื:องแต่ลูกค้าสามารถสั:งซื1อทานบนเครื:องได้* 
EG.HG น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

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

อตัราค่าบริการ *** อาจมีการเปลี:ยนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็   พกัเดี:ยว 
-�� , �-�� , �� มี.ค. – � เม.ย. �� 
��-�� , ��-�� , ��-�� , �-�� , ��-� พ.ค. ��  

�,���.- 
�,��� 

�-� , �-�� ,  ��-�� เม.ย. �� ��,���.- 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัgวภายในประเทศ (เครื:องบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที:เจ้าหน้าที:ก่อนทุกครั1ง หากไม่มีการ
สอบถามเจ้าหน้าที:บริษัทก่อนทาํการซื1อบัตรโดยสารภายในประเทศที:กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆ 

 

รายการนี1จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที:ยวจีน เพื:อโปรโมทการท่องเที:ยว ร้านสมุนไพรจีน , โรงงานผ้าไหม 
โรงงานหยก , ร้านยางพารา แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ �� นาท ี– 1 ชั:วโมง 
 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ �,��� บาทต่อร้านต่อท่าน** 

 

อตัราค่าบริการนี1รวม 
- ค่าตัcวเครื�องบินระหวา่งประเทศ ชั:นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที�พกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท     

*** ค่านํ1าหนักกระเป๋า ท่านละ �� กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี:นํ1าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ1าหนักที:เกนิเอง  
อตัราค่าบริการนี1ไม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม d% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย D%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ H หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ปหรือเดี:ยว ท่านละ �,��� บาท ชําระพร้อมค่าทัวร์ 
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ:น , คนขบัรถ และหัวหน้าทัวร์ �,��� บาท/ท่าน ตลอดการเดนิทาง  

 

เงื:อนไขการสารองที:นั:ง 

เงื:อนไขการจอง ชําระเต็มจํานวนตามรายการระบุ  



* เนื�องจากราคานี: เป็นราคาโปรโมชั�น ตัcวเครื� องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตัcวเท่านั:น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้หรือ
เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั:งสิ:น ถ้ากรณียกเลกิ หรือเปลี:ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlในการคืนเงิน ทั1งหมด
หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

* เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิh  ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั:งสิ:น 

* กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั:งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิh ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั:งสิ:น 

@ @  เอกสารสําหรับยื:นวซ่ีาจีน @ @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี ] นิ:ว ] ใบ  

- รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับปริญญา, เสื1อแขนกดุ โดยเดด็ขาด 
2. กรอกขอ้มลูเบื:องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 

สําหรับผู้เดนิทางที:เป็นเดก็อายุตํ:ากว่า � ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี ] นิ:ว ] ใบ  
2. สาํเนาสูติบตัร (เดก็อายตุํ�ากวา่ \ ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกลุ กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเด็กอายุตํ�ากว่า Ek ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนงัสือใหค้วามยินยอม จากทางเขตหรืออาํเภอ พร้อมระบุชื�อ

ของท่านที�พาเดก็เดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งสาํเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

สําหรับผู้เดนิทางที:เกดิที:ประเทศจนี 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี ] นิ:ว ] ใบ  
2. กรอกขอ้มลูเบื:องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที�เคยมีวีซ่าจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมายเหตุ : โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื:นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ:มเติมหรือเปลี:ยนระเบียบการยื:น
เอกสาร เป็นเอกสิทธิlของสถานทูต และบางครั1งบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า              
                                                           

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที:ต้องจ่ายเพิ:มให้สถานฑูตจนี เมื:อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
- ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ E,H00 บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดงันี: คือ 
1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื�อยื�นวีซ่า 
4. นาํรูปที�เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที�ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

เงื:อนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 
เนื:องจากราคานี1เป็นราคาโปรโมชั:น ตัgวเครื:องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม ���% ซึ:งเมื:อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั1งสิ1น และในกรณีที:ออกตัgวเครื:องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื:อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่
สามารถทําเรื:องขอคืนค่าตัgวหรือขอคืนค่าทัวร์ทั1งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 



1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัcวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั:งสิ:น ถา้
ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัcวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�น
ใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั:น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัcวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัcว / ตัcว E ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ:ามนัเชื:อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้      

4. กรณีที�ท่านซื:อตัcวเพิ�ม เกินจากจาํนวนตัcวที�มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัcวผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเปลี�ยนชื�อผู ้
เดินทาง หรือเปลี�ยนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัcวเตม็ใบ  

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้:นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ�งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที�
อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ 
หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ:น ทั:งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บรษิทัขอสงวนสทิธิ � เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไม่ถงึ +, ท่าน หรอืเกดิ
ปญัหาทางการเมอืงจนไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง 
กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ:นอยูก่บัดุลยพินิจของสายการ
บินที�จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิh ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั:นๆ    
-กรณีเกดิโรคระบาด, ภยัธรรมชาต,ิ สถานการณ์ทางการเมอืง, สายการบนิยกเลกิเที�ยวบนิหรอืเหตุสุดวสิยัใดๆ ที�ทาํใหม้สิามารถ
เดนิทางได ้รวมถงึกรณียื�นวซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอพจิารณาในการคนืคา่ใชจ้่ายเป็นกรณีตามที�เหน็สมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการ
ถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั:งสิ:น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ� ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิh  ไม่
อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที�ยว
บางรายการ 

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ �,���,��� บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ ���,��� บาท 

 
 
 

 
 


