
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ หงัโจว เหมาเรอืสว่นตวั ลอ่งชมทะเลสาบซหีูใหม ่และ ซหีูเกา่ 

☺ ตลาดคา้สง่อีอ้ ู“ศนูยร์วมสนิคา้เบ็ดเตล็ดราคาสง่ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” 

☺ เซีย่งไฮ ้ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ชอ้บป้ิงซนิเทยีนตี ้ตลาดเถาเป่า Global Harbor   

ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดอืนพฤษภำคม– พฤศจิกำยน  2561   ( 5 วนั 3 คนื )
  

วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง  

21.00 น. พร้อมกนัที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 3 ประตู 4 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ 
(XJ)  โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

วนัทีส่อง   กรุงเทพฯ - เซ่ียงไฮ้ - หังโจว – ล่องทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ) – หมู่บ้ำนใบชำ – อีอ้ ู 

00.15 น. ออกเดินทำงสู่ เซ่ียงไฮ้ โดยสำยกำรบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์  เที่ยวบินที่  XJ 760    
 *สำยกำรบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ ไม่มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองแต่ลูกค้ำสำมำรถส่ังซ้ือทำนบนเคร่ืองได้* 
05.30 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซ่ียงไฮ ้หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 

นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม มาตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง   น าท่านชม หมู่บ้ำนชำหลงจ่ิง   
แหล่งผลิตใบชาที่ขึ้นช่ือของหังโจว ใบชา "หลงจ่ิง" ซ่ึงแปลว่า ชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซีหูนั้น เป็นใบชาที่มี
ช่ือเสียงที่สุดชนิดหน่ึงของประเทศจีน กล่าวกนัวา่ "ด่ืมชาหลงจ่ิง เพยีง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั" นอกจากจะมี
ไร่ชาอนักวา้งใหญ่ใหช้มแลว้ ยงัจะไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และชิมชาดว้ย   

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารพาท่าน ล่องเรือ (เหมำ) ชมทะเลสำบซีหู ซ่ึงกวีจีนบรรยาย
เปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือที่ 5.66 ตาราง
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบวดัได ้15 กม. น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดงั
เขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทศัน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยนิ และ
หนานผิงอ่วนจง ให้ท่านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผอ่นคลาย    สมควรแก่



เวลาน าท่านสู่ เมืองอีอู้ ตั้งอยูต่อนกลางของมณฑลเจอ้เจียง มีเน้ือที่ 1,105 ตร.กม. มีประชากรประมาณ หน่ึงลา้น
หา้แสนคน เป็นเมืองคา้ส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในบริเวณมีเน้ือที่ สองลา้นหกแสนตารางเมตร มีร้านคา้กว่า 5 
หม่ืนร้านคา้ มีสินคา้กวา่ สามแสนสองหม่ืนชนิด  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ มากมาย    

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  
พักที่อีอู้ โรงแรม  JIAHUA HOTEL4* หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ำม  ศูนย์กำรค้ำอีอ้ ู– เซ่ียงไฮ้ – ถนนซินเทยีนตี ้  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม   หลงัอาหารน าท่านสู่ศูนย์กำรค้ำนำนำชำติอีอู้ โดยเร่ิมเปิดด าเนินการตั้งแต่เดือน 
ต.ค. 2549 ปัจจุบนัตลาดคา้ส่งมีพื้นที่รวมกวา่ 4 ลา้นตร.ม. มีจ  านวนร้านคา้กวา่ 62,000 ร้าน ครอบคลุมสินคา้ทัว่ไป 
16 หมวดใหญ่ (แบ่งเป็น 4,202 หมวดยอ่ย) คิดเป็นสินคา้กวา่ 170 ลา้นชนิด ตวัเลขดงักล่าวท าใหต้ลาดคา้ส่งแห่งน้ี
กลายเป็นตลาดคา้ส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยขนาดพื้นที่และจ านวนร้านคา้ ในปี 2553 ที่ผา่นมา ตลาดแห่งน้ีมีมูลค่า
การคา้สูงถึง 62,120 ลา้นหยวน ซ่ึงนบัเป็นความส าเร็จสูงสุดตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งตลาดคา้ส่งเป็นตน้มา โดยไดรั้บการยก
ยอ่งให้เป็น “ตลาดคา้ส่งที่ประสบความส าเร็จสูงสุดแห่งหน่ึงในโลก” และไดรั้บการยอมรับจากสหประชาชาติ 
ธนาคารโลก และสถาบนัจดัอันดับชั้นน า Morgan Stanley ว่าเป็น “ตลาดค้าส่งสินคา้เบ็ดเตล็ดที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก” อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปว่าเป็นตลาดที่ผูค้า้มีความน่าเช่ือถือแห่งหน่ึงอีกดว้ย โดยในแต่ละวนัจะ
มีพอ่คา้กวา่ 200,000 รายจากทัว่ทุกที่เขา้มาเลือกซ้ือสินคา้ในตลาดแห่งน้ี  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ มหำนครเซ่ียงไฮ้ ชมเซ่ียงไฮม้หานครที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม
และเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่า
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้น าท่านสู่ โรงงำนผ้ำไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และผลิตภณัฑท์ี่ท  า
จากผา้ไหม ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่ำนซินเทียนตี้ ยา่นไฮโซไซต้ีของเซ่ียง
ไฮ ้เป็นแหล่งพบปะสงัสรรคข์องหนุ่มสาวรุ่นใหม่เซ่ียงไฮ ้รูปทรงตึกผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมจีนโบราณกบั
ยโุรปได้อยา่งลงตวั ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป หรือช้อปป้ิงสินคา้ได้ตามอัธยาศยั  สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ ร้ำน
ยำงพำรำเพื่อสุขภำพ สินคา้นวตักรรมใหม่เพื่อสุขภาพอีกหน่ึงอยา่งที่ก  าลงัเป็นที่นิยมมีทั้งที่นอน หมอน ผา้ห่ม 
ใหท้่านเลือกสรร   

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  
พักที่เซ่ียงไฮ้  โรงแรม  BAOLONG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ี่  หำดไหว่ธำน–ลอดอโุมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้ำ–ตลำดเถำเป่ำ–ร้ำนหยก–Global Harbor   

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม   หลงัอาหารน าท่านสู่ หำดเจ้ำพ่อเซ่ียงไฮ้ (หำดไหว้ธำน) ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดอนั
ลือช่ือของต านานเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้เป็นถนนที่สวยงามอนัดับหน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซ่ึงเป็นศิลปกรรมสไตล์ยโุรปรวมทั้งตึกธนาคาร 
กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นน าท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที่ประดบัประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ 
เป็นอุโมงคข์า้มสู่ฝ่ังผูต่งและผูซี่ โดยอุโมงคแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นส าหรับนกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่ง
แรกของจีนดว้ย 



 จากนั้ นน าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจ าบา้นที่มีช่ือเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยาย
สรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีช่ือเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเม่ือยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ยีห่อ้ดงัมากมายที่ ตลำดเถำเป่ำ ให้ท่าน
ต่อรองราคาได้เท่าที่ท่านพอใจ  จากนั้ นน าท่านแวะชม โรงงำนหยกจีน  เคร่ืองประดับน าโชคที่คนจีนนิยม  
จากนั้นน าท่านสู่ศูนย์กำรค้ำ GLOBAL HARBOR  เป็นศูนยก์ารค้าใหญ่โตและสวยงามมาก ท่านจะได้ทั้ ง
บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสินคา้ แบรนดเ์นมและถ่ายรูปววิสวยๆไดท้ี่น่ี   

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  
พักที่เซ่ียงไฮ้  SHANGHAI NEW KNIGHT ROYAL PUDONG AIRPORT  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ  เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ   

03.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินผูต่ง 
06.50 น. น าท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ 671  
 *สำยกำรบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ ไม่มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองแต่ลูกค้ำสำมำรถส่ังซ้ือทำนบนเคร่ืองได้* 
10.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

อตัรำค่ำบริกำร *** อำจมีกำรเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ *** 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ทัวร์รำคำพิเศษไม่มีรำคำเดก็   พกัเดีย่ว 

31 พ.ค.-4 มิ.ย  61  
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. 61 
15-19 , 16-20 พ.ย. 61   

9,999.- 

2,900 

11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 20-24 ต.ค. 61   12,999.- 

25-29 , 26-30 ต.ค. 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 พ.ย. 61  10,999.- 
 

ข้อควรระวัง ท่ำนใดต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง หำกไม่มีกำร
สอบถำมเจ้ำหน้ำที่บริษัทก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณใีดๆ 

 

รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเทีย่วจนี เพือ่โปรโมทกำรท่องเที่ยว ร้ำนสมุนไพรจนี , โรงงำนผ้ำไหม 
โรงงำนหยก , ร้ำนยำงพำรำ แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำที – 1 ช่ัวโมง 
 หำกลกูค้ำท่ำนใดไม่ประสงค์จะเข้ำร้ำน กรุณำช ำระท่ำนละ 2,000 บำทต่อร้ำนต่อท่ำน** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั   
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั         
- ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท     

*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณทีีน่ ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักทีเ่กนิเอง  
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ    
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปหรือเดีย่ว ท่ำนละ 1,500 บำท ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ 
-ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ 1,500 บำท/ท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง  

 

เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

เงือ่นไขกำรจอง ช ำระเต็มจ ำนวนตำมรำยกำรระบุ  
* เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำกรณยีกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืน
เงิน ทั้งหมดหรือบำงส่วนให้กับท่ำน 

* เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

* กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

@ @  เอกสำรส ำหรับยื่นวีซ่ำจีน @ @ 

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

2. กรอกขอ้มูลเบื้องตน้ (ที่แนบทา้ยรายการทวัร์) 



ส ำหรับผู้เดินทำงที่เป็นเด็กอำยุต ่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. หากเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนงัสือให้ความยนิยอม จากทางเขตหรืออ าเภอ พร้อม

ระบุช่ือของท่านที่พาเด็กเดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งส าเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

ส ำหรับผู้เดินทำงที่เกิดที่ประเทศจีน 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบื้องตน้ (ที่แนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวซ่ีาจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ              
                                                           

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณีดงัน้ีคือ 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าที่ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพือ่ยืน่วซ่ีา 
4. น ารูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพวิเตอร์ 

เงื่อนไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเมื่อท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้
จองยกเลิกจะไม่มีกำรคนืค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีี่ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเลื่อนกำรเดนิทำง ผู้
จองจะไม่สำมำรถท ำเร่ืองขอคนืค่ำต๋ัวหรือขอคนืค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท์ี่สายการ
บินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีที่ท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ที่มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

 
 



หมำยเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก  าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบิน
ก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บริษทัฯ อาทิ การนัดหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่น าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่บัดุลย
พนิิจของสายการบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ท  าให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพจิารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ 

บริษทัฯมีประกนัอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

 
 
 

 
 


