เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน NOK SCOOT
หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า
อู๋ซี สมญา “เซี่ยงไฮ้น้อย” สวนพุทธจําลองเหนี่ยวฮวาวาน
เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
เมืองนานกิง 1 ในเมืองหลวงโบราณ ช้อปปิ้งตลาดฟู่จื่อเมี่ยว

ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ไทย 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนางกิง - เมืองนานกิง
วันที่2 เมืองหังโจว - ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ) - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
วันที่3 มหานครเซี่ยงไฮ้ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ - ถนนนานกิง
วันที่4 ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - ร้านหยกจีน - เมืองอู๋ซี - สวนพุทธจําลองเหนี่ยวฮวาวาน
วันที่5 ฟาร์มไข่มุก - ช้อปปิ้งตลาดฟูจื่อเมี่ยว - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
11.30 น.
14.00 น.
18.50 น.

ท่าอากาศยานดอนเมือง - นานกิง
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ 6 สายการ
บิน NOK SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองนานกิง โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 888
ถึงท่าอากาศยานนานกิง เมืองนานกิง หรือ หนานจิง เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู มีพื้นที่ 6,598 ตร. กม.
นานกิงเป็นหนึ่งในเมืองหลวงเก่าของจีน ปัจจุบันหนานจิงเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในภาคตะวันออกของจีนรอง
จากเซี่ยงไฮ้ เคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์ จนได้รับสมญานามว่า เมืองหลวงสิบแผ่นดิน และยังเป็น 1
ใน 6 นครโบราณ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่นานกิง
YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
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วันที่สอง
เช้า

นานกิง - หังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ) - หมู่บ้านใบชา - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1
ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม นําท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจาก
รังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทําจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่าน ล่องเรือ (เหมา) ชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีน
บรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66
ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3
สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเห
ยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้ดื่มด่ํากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
นําท่านชม หมู่บ้านชาหลงจิ่ง แหล่งผลิตใบชาที่ขึ้นชื่อของหังโจว ใบชา "หลงจิ่ง" ซึ่งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของ
ทะเลสาบซีหูนั้น เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปาก
จะหอมตลอดวัน" นอกจากจะมีไร่ชาอันกว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยังจะได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและชิมชาด้วย
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมือง
หังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสาย
นี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็น
ราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้
ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้
และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป สมควรก่
เวลานําท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักทีห่ ังโจว JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4*
วันที่สาม หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - บัวหิมะรวมนวดเท้า - หาดไหว่ธาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ถนนนานกิง
เช้า
 บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ชมเซี่ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวันออก” เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็นเมืองท่า
พาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้
นําท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณ
สมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี
จากเลเซอร์ เป็นอุโมงค์ข้ามสู่ฝั่งผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงค์
เลเซอร์แห่งแรกของจีนด้วย
จากนั้นนําท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ่งเป็นต้นกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็น
ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อม
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ค่ํา
วันที่ส่ี
เช้า
เที่ยง

ค่ํา
วันที่ห้า
เช้า
เที่ยง

ค่ํา
20.10 น.
23.20 น.

ชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า
จากนั้นอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้างทางจะมี
ร้านค้าจําหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านเข้าสู่ที่พัก
พักทีเ่ ซี่ยงไฮ้ VIENNA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - ร้านหยก - อู๋ซี - สวนพุทธจําลองเหนี่ยวฮวาวาน
 บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหาร จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดร้อยปี หรือตลาดเฉินหวังเมี่ยว ซึ่งเป็น
ตลาดเก่าแก่ ที่ชาวเซี่ยงไฮ้นิยมมาจับจ่ายซื้อของกันที่นี่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของฝาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านแวะชมโรงงานหยกจีน เครื่องประดับนําโชคที่คน
จีนนิยมรวมถึงผีเซี่ยะ เทพเจ้านําโชคด้านการเงินและการค้าขาย ให้ท่านเลือกสรร
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่ อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มี
ความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า
“ไม่มีดีบุก”
นําท่านสู่ สวนพุทธเหนี่ยวฮวาวาน ซึ่งเป็นสถานที่จําลองหมู่บ้านสมัยโบราณที่มีพื้นที่ใหญ่อลังการมาก ภายใน
มีจุดให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะมาก ทั้งอารมณ์บ้านเก่า สะพานหิน ทะเลสาบจําลอง รวมถึงการจัดสวนไม้ดอกไม้
ประดับตามฤดูกาลที่งดงาม และมีร้านค้าสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ที่พัก JINHU HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
อู๋ซี - ฟาร์มไข่มุก - นานกิง - ตลาดฟูจื่อเมี่ยว - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่าน แวะเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบํารุงผิว ที่ทําจากไข่มุกน้ํา
จืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองนานกิง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร น้ําท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟู่จื่อเมี่ยว เป็นตลาดย่านการค้าที่
ใหญ่ที่สุดของนานกิง ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมายนานาชนิดอาทิเช่น ....เสื้อผ้า , กระเป๋า , รองเท้า , ขนม
นานาชนิด , ยา สมุนไพรจีน หรือผลไม้สด,แห้งที่มีตามฤดูกาลฯลฯตามอัธยาศัย
 บริการอาหารค่ํา แบบกล่อง KFC
นําท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XW 885
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ.
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*** อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
อัตราค่าบริการ
ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยว
ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
16-20 / 23-27 / 30 พ.ย -4 ธ.ค. 61
7-11 / 14-18 / 21-25 ธ.ค. 61
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 ม.ค. 62
15,999.2,900.15-19 / 22-26 ก.พ.62
1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 มี.ค. 62
ปีใหม่*** 28 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62
19,999.3,900.** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่จัดหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านแต่มีไกด์ท้องถิ่น **
ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
หากไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
คําแนะนํา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่าน
ในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พัก
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ 10 วันทําการ **ส่งสําเนาพาสปอร์ตล่วงหน้าพร้อมชําระค่ามัดจํา**
หมายเหตุ. กรณีส่งหน้าพาสปอร์ต ช้ากว่า 10 วันทําการ ขอเก็บค่าวีซ่าเพิ่มท่านละ 1,000 บาทเพื่อยื่นวีซ่าทางสถานทูต
จีนประจําประเทศไทย
*** ค่าน้าํ หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนน้ําหนักที่เกินเอง ***
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ไทย 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1.
กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่ง
สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ
เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2.
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 25 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตร
โดยสาร (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมี
สิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
@ เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรณีที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ที่บริษัททางอีเมลล์หรือ
ไลน์ เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต
3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าวีซ่า กรณีที่ท่านมีวีซ่าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว ***
เงื่อนไขในการให้บริการสําหรับสายการบินนก สกู๊ต
เนื่องจากสายการบินนกสกู๊ต เป็นการเหมาจ่ายที่นั่งเต็ม 100 % หากท่านจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ มีเงื่อนไขเพิ่มเติม
ดังนี้ :1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่า ใช่จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกําหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น
4. ผู้จองยกเลิกการเดินทางนอกเหนือจาก 3 ข้อข้างต้น ต้องจ่ายค่าตั๋วเต็มใบ 100 % (ราคาตั๋วแล้วแต่ช่วงการเดินทาง) ส่วน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่ามัดจําห้องพักต่างประเทศ เป็นต้น
เงื่อนไขในการให้บริการ
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมี
ค่าใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
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3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกําหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

-

-

-

หมายเหตุ
ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการ
บินกําหนด
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ
ถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
กรุณาอย่านํ าสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสู ญหาย
ระหว่างการเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชย
ต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกค่าบริการ
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทน
รายการท่องเที่ยวบางรายการ
บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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