☺

ซูโจว เมืองมรดกโลก วัดฉงหยวน (หอเจ้าแม่กวนอิมหมื่นองค์)

☺

อู๋ซี เมืองเซี่ยงไฮ้นอ
้ ย ไหว้พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง พุทธสถานที่ยิ่งใหญ่

☺

หังโจว ล่องชมความงามทะเลสาบซีหู

☺

เซี่ยงไฮ้ ตามรอยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไหว่ธาน ช้อปปิง
้ ถนนนานกิง ตึกสตาร์บัค
ใหญ่ทส
ี่ ุดในโลก

กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 10-15 , 11-16 , 12-17 เมษำยน 2562
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( 6 วัน 4 คืน )

วันแรก
21.00 น.
วันที่สอง

ท่าอากาศยานดอนเมือง
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย
เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ – ซูโจว – วัดฉงหยวน - อู๋ซี – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว

00.15 น.

ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 760
*สายการบินแอร์เอเซียเอ็ กซ์ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องแต่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อทานบน
เครื่องได้*
05.30 น. ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
 บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อ ย
กว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง
ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “ เจียงหนาน ” อุดมไปด้วยพืชพรรณ
ธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียง
หนานนี้ นําท่านชม วัดฉงหยวน โดยนั่งรถกอล์ฟ เป็นวัดที่มีสร้างขึ้นใหม่ อยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่
กว้างใหญ่มาก มีตําหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ให้ท่านได้นมัสการ
องค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูในตําหนักที่สูงทีสุดในจีน
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที่สร้างขึ้น
เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว
ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก” นําท่าน แวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบํารุงผิว ที่ทําจากไข่มุก
น้ําจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ นําท่านสู่ ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว ถนนโบราณอายุกว่ า 3พันปี เริ่ มสร้างสมัย
ราชวงศ์หมิง ถนนโบราณแห่งนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของเมืองอู๋ซี ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ตลอดจน
ขนบประเพณี วิถีชีวิตและบ้านเรือน รวมไปถึงสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งท่านจะ
ได้เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือของที่ระลึกอีกด้วย
ค่ํา
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักเมืองอู๋ซี
 WISDOM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*
วันที่สาม
พระใหญ่หลิงซาน ศาลาฝานกง (รถกอล์ฟ) – อู๋ซี – หังโจว – สวนใบชา
เช้า
 บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านไปชมพระพุทธรูปปางประทานพร ทองสําริดองค์ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศจีน ที่เขาหลิงซาน “หลิงซานต้าฝอ” ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน และมีพระพักตร์สง่างาม วัดหลิง
ซาน เป็นวัดที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้อง
หน้า พุทธสถานสร้างเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆตามพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่งนิยมไปกราบไหว้ขอพรและ
ทําบุญ ชมภายในศาลาฝานกง ที่เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีสําคัญทางพุทธศาสนา ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม และ
แฝงไว้ด้วยแง่คิดพุทธปรัชญาต่างๆ
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เที่ยง

ค่ํา
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

ค่ํา
วันที่ห้า
เช้า

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง
1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง จากนั้นนําท่านชม หมู่บ้าน
ชาหลงจิ่ง แหล่งผลิตใบชาที่ขึ้นชื่อของหังโจว ใบชา "หลงจิ่ง" ซึ่งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหูนั้น เป็นใบชา
ที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน" นอกจากจะมีไร่
ชาอันกว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยังจะได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและชิมชาด้วย
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักเมืองหังโจว  JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
ล่องเรือทะเลสาบซีหู – โรงงานผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หาดไหว่ธาน – ถนนนานกิง – ตึกสตาร์บัค
 บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า
“ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว
โดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า
ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้ดื่มด่ํากับ
บรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย (เรือล่องทะเลสาบซีหูเป็นเรือแบบเหมาลา ขอ
สงวนสิทธิ์ใช้เรือแบบจอยกรณีลูกค้าไม่ครบกรุ๊ป 16 ท่านขึ้นไป)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม
และผลิตภัณฑ์ทที่ ําจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ชมเซี่ย
งไฮ้มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวันออก” เป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมือง
ท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ นําท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ่งเป็นต้นกําเนิดอันลือชื่อของ
ตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัย
อาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่น
สง่า อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้า
จําหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. จากนั้นนําท่านสู่ ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก
อาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็นร้านสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่
มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กับลูกค้าไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่เซี่ยงไฮ้ โรงแรม  VIENA HOTEL หรือเทียบเท่า
ศูนย์สมุนไพรบัวหิมะ – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า
 บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มี
ชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความ
เมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดร้อยปี หรือตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ ที่ชาวเซี่ยง
ไฮ้นิยมมาจับจ่ายซื้อของกันที่นี่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของฝาก นอกจากมีสินค้าพื้นเมืองแล้วที่นี่ยังอนุรักษ์
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บ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิงไว้เป็นอย่างดี ท่านสามารถไปต่อแถวรอซื้อเสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาชื่อดังที่
ร้านต้นตําหรับได้ที่นี่ด้วย
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ โรงงานหยกจีน ฟังคําบรรยายคุณค่าของ
หยกจีนในรูปแบบเครื่องประดับนําโชคที่คนจีนนิยมมีไว้ครอบครอง จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังมากมายที่
ตลาดเถาเป่า ให้ท่านต่อรองราคาได้เท่าที่ท่านพอใจ
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่เซี่ยงไฮ้ โรงแรม  VIENA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก
เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
03.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง
06.50 น. นําท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ 671 *** บริการอาหารบนเครื่อง
10.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
อัตราค่าบริการ *** อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 10-15 เมษายน 2562
วันที่ 11-16 , 12-17 เมษายน 2562

ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก
19,999.20,999.-

พักเดีย่ ว
3,900

ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครั้ง หาก
ไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบ
ไม่ว่ากรณีใดๆ
รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว ร้านไข่มุก , ร้านชาเขียวหลงจิ่ง
ร้านผ้าไหม ร้านบัวหิมะ ร้านหยก และหมอนยางพารา แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 60 - 90 นาที
หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านต่อท่าน**
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ - ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
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- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเฉพาะหนังสือเดินทางประเทศไทย **ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าวีซ่ากรณีที่
ลูกค้ามีวีซ่าเดี่ยวในเล่มแล้ว* **ส่งเอกสารก่อนการเดินทาง 15 วันทําการ**
*** ค่าน้ําหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนน้ําหนักที่เกินเอง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 1,000 บาท กรณีที่ส่งวีซ่ากรุ๊ปไม่ทันเวลา***
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
@ @ เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ส่งเอกสารไปทําที่เมืองจีน @ @
- สําเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบเต็ม 2 หน้าให้ชัดเจน
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@ @ เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีนเดี่ยว กรณียื่นที่สถานฑูตจีนทีเ่ มืองไทย @ @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- รูปถ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบใหม่ของการขอวีซ่าจีน
2. ที่อยู่ปัจจุบัน+ทีอ่ ยู่ทาํ งาน+เบอร์โทรศัพท์ผู้เดินทาง
สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ขอสูติบัตรตัวจริง )
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา
4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาด้วย
5. หากเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรือแม่
กรุณาขอหนังสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออําเภอ พร้อมระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร
สําหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจั ดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่ ้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท

1.
2.
3.
4.

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซา่ ในกรณีดังนีค้ อื
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
นํารูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
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เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจํา
แล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอ
เลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า
ยังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่าย
อื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบ
ชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด
และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจํานวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตั๋วเต็มใบ
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่
อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจ
ของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยว
บางรายการ
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