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CZ53: เซีย่งไฮ ้หงัโจว ดสินีย่แ์ลนด ์5วนั3คนื 

💚 เซีย่งไฮ ้มหานครสดุยิง่ใหญส่วยงาม “นครปารสีแหง่ตะวนัออก” 

💚 เมอืงหงัโจว สวรรคบ์นดนิ ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีตูามรอยนางพญางขูาว 

💚 สวนสนกุเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์ขนาดใหญอ่นัดบั 2 ของโลก  

💚 ชมววิเมอืงเซีย่งไฮ ้หาดไวท่าน สถานทีส่ดุโรแมนตดิ  

💚 Outlet Mall Florentia Village  สวยและอลงัทีส่ดุในมหานครเซีย่งไฮ ้

💚 เมอืงเกา่เซีย่งไฮ ้1192 ซอย ยา่นทีฮ่อตฮติส าหรบัคนชอบถา่ยรปู 

💚 บนิตรงเขา้เซีย่งไฮโ้ดยสายการบนิ China Southern 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว หงัโจว 1 คนื, เซีย่งไฮ ้2 คนื >คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่< 

เมนพูเิศษ: ไกข่อทาน+หมตูงพอ, ไกแ่ดง, เสีย่วหลงเปา     
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

อาย ุ2-18 ปี 

Infant 
อาย ุ0-2 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

10-14 ก.พ.63 11,888 
 

14,888 Infant 

5,000฿ 
ไมร่วมคา่วซีา่ 

 

3,500 
 

20 

23-27 ม.ีค.63 11,888 
 

14,888 
 

3,500 
 

20 

 

วนัแรก: ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  

22.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 ประต ู 

 เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ China Southern (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจาก

เจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบายรักษา

ความปลอดภยัของสายการบนิ 

 

วนัทีส่อง: ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิเซีย่งไฮ-้เมอืงหงัโจว-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู

   ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี                 อาหารเทีย่ง,เย็น      

01.55 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ8464 

  **บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

07.20 น. ถงึ ท่าอากาศยานผู่ตง เมอืงเซีย่งไฮ ้ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รียบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงหงัโจว (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง อยู่

หา่งจากเซีย่งไฮไ้ปทางตะวันตกเฉียงใตร้าว 180 กโิลเมตร หังโจวเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุ

ของจนี (อกี 6 เมอืง ไดแ้ก ่ซอีาน โล่วหยาง เจอ้โจว ปักกิง่ หนานจงิ และเสฉวน) หังโจวเป็นเมอืงซึง่มี

ความมั่งคั่งมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ เป็นแหล่งเภสัชอตุสาหกรรม และสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของ

ประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์

บนดนิม ีซู (โจว) หงั(โจว)” (สวรรคบ์นดนิ) 

เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นังดงามสองฟากถนน  

น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู ชมทัศนียภาพอัน

งดงามและวจิติรตระการตาของทะเลสาบซหีู ชม

ทิวทัศน์ส ิบ แห่งของทะเลสาบซีหู  พรอ้มฟัง

เรื่องราวซึง่เป็นที่มาของต านานรัก “นางพญางู

ขาว” กบัชายคนรักชือ่ “โขว้เซยีน” ชมธรรมชาติ

อนังดงามรอบๆทะเลสาบ จนไดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทีย่ววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษไกข่อทาน+หมตูงพอ 

น าทา่นสู ่หมูบ่า้นชาหลงจิง่ แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจนี  “หลงจิง่ฉา” กลา่วกนัวา่ “ดืม่ชาหลง

จิง่ เพยีง 1 จบิปากจะหอมตลอดวัน” เนือ่งจากวา่ชาหลงจิง่นัน้มรีสชาตทิีอ่อ่นละมนุ จากยอดของใบชาที่
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มกีรรมวธิที าดว้ยการคั่ว ในขณะทีใ่บชายังสดชาหลงจิง่จงึไดรั้บการยอมรับจากนักดืม่ชาทั่วทุกมมุโลก 

เหมาะแกผู่ท้ีก่ าลังเริม่หัดดืม่ชา เพราะชาจะมรีสออ่นๆสสีวย รสหวานไมฝ่าด กลิน่หอมจางๆ ทีส่ าคัญยงัมี

 ประโยชนม์ากมาย เชน่ บ ารงุสายตา ลดไขมนัในเสน้เลอืด ลดน ้าหนัก น าทา่นชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอ

ฝั่งเจยี เป็นถนนสายหนึง่ที ่สะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวไดอ้ยา่งดี 

ถนนสายนี้มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลูกสรา้ง

โบราณส่วนหนึ่งแลว้ บา้นเรือนทัง้สองขา้งทางที่สรา้งขึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม 

อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยกบัสนิคา้มากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั KAIYUANMANJU HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่าม: หงัโจว-เซีย่งไฮ-้ตลาดรอ้ยปีเซีย่งไฮ-้หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น      

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 แวะชม รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ทีน่อน กระเป๋า

รองเทา้ ฯลฯ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่เซีย่งไฮ ้(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 

เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทีม่ลีวดลาย สวยงามตามแบบฉบับยโุรป จนไดรั้บขนานนามว่า

เป็น “นครปารสีแหง่ตะวนัออก”  แวะชม โรงงานผลติผา้ไหม อันลอืชือ่ของจนี วธิกีารน าเสน้ไหม

ออกมาผลติเป็นสนิคา้เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว หรอื ตลาดรอ้ยปีเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเกา่อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนี้เป็น

สถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ตกแต่งสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณจนี ทีย่ังคงความ

งดงาม ทัง้รา้นขายอาหาร รา้นขนมพืน้เมอืงอาหารขึน้ชือ่ของทีน่ี่

คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆ

มากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย น าทา่นเทีย่วชม หาด

เจา้พ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ตน้ก าเนิดอันลือชือ่

ของต านานเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้เป็น  ถนนทีส่วยงามอันดับหนึง่ของ

เมอืงเซีย่งไฮ ้ระหว่างทางผ่านเขตเชา่ของประเทศต่างๆ ในสมัย

อาณานคิม พรอ้มชมอาคารสูงตระหง่าน ซึง่เป็นศลิปกรรมสไตล์

ยโุรป น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิทีม่ชี ือ่เสยีง

ของเมอืงเซีย่งไฮ ้สองขา้งทางจะมรีา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ต่างๆมากมาย มคีวามยาวประมาณ 1.5 ก.ม. 

อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษไกแ่ดง 

เขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่ ี:่   ตลาดเถาเป่า-ยา่นเมอืงเกา่เซีย่งไฮ ้1192 ซอย- Outlet Mall Florentia Village 

    อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น      

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการ นวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผ่อน

คลายที ่ ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทยโ์บราณ  ตัง้แต่อดตีถงึ

ปัจจุบัน การส่งเสรมิการใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญ น าท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจที ่ตลาดเถาเป่า ตลาดจ าหน่ายสนิคา้ราคาถูก มสีนิคา้ใหท้่าน

เลอืกมากมาย อาทเิชน่ เสือ้ผา้ ผา้ไหม รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

  แวะชมอัญฃมณีทีป่ระเทศจนียกยอ่งว่ามคี่าอยา่งล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมี

  ความเชือ่วา่หยกเป็นอัญมณีล ้าค่าเป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืง สง่เสรมิ

  ใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้มัง่คั่ง โชคด ีอายยุนืยาวใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก ฯลฯ 

  น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงเกา่เซีย่งไฮ ้1192 ซอย เป็นยา่นทีฮ่อตฮติส าหรับคนชอบถา่ยรปู จะมี

  ลักษณะเป็นศลิปะยอ้นยุคหรอืทีปั่จจุบันเรยีกว่าแนวสตรทีอารต์ ภายในเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ 

  และรา้นรา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงและถ่ายรูปตามอัธยาศัย น าท่านชอ้ปป้ิง Outlet 

  Mall Florentia Village  Super Band Mall Outlet ทีส่วยและอลังทีส่ดุในมหานครเซีย่งไฮ ้สถานที่

  รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าจากทั่วมมุโลกน ามาไวท้ีน่ี ่เพือ่ความสะดวกสบายในการชอ้ปป้ิง 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษเสีย่วหลงเปา 

เขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

   

วนัทีห่า้: อสิระท ัง้วนัเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่บตัร)                 อาหารเชา้      

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(SHANGHAI DISNEYLAND) เป็นสวนสนุกแห่งที ่6 ของ

อาณาจักรดสินยีแ์ลนด ์ซึง่มขีนาดใหญอ่นัดับ 2 ของโลก รองจากดสินีย่แ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา 

สหรัฐอเมรกิา และเป็นสวนดสินียแ์ลนดแ์ห่งที่ 3 ในเอเชยี ซึง่ถอืว่าเป็นดสินียแ์ลนดท์ีม่ขีนาดใหญ่กว่า 

ฮอ่งกงดสินีย่แ์ลนด ์ถงึ 3 เทา่ เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่16 ม.ิย.2016 ใชเ้วลาสรา้งรว่ม 5 ปี ใชง้บประมาณ

สรา้งราว 5.5 พันลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืราว 180,000 ลา้นบาท แบง่พืน้ทีอ่อกเป็น 7 โซน ดงันี ้

1. โซนDISNEY TOWN โซนแรกกอ่นเขา้สวนสนุก ประกอบไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่

ระลกึมากมาย ทัง้ยงัม ีLEGO LAND ในโซนนีอ้กีดว้ย 

2.โซนMickey Avenue โซนขายของทีร่ะลกึและรา้นอาหาร และจะมสีว่นทีฉ่ายหนังการต์ูนสัน้ของมกิ

กีเ้มาส ์อกีทัง้ยังมตีัวละครแสนน่ารัก ซึง่จะผลัดเปลีย่นหมุนเวยีนกัน

มาใหท้า่นไดถ้า่ยรปู 

3.โซน ADVENTURE ISLE ดนิแดนการผจญภัยทีต่ืน่ตาตืน่ใจกับ

บรรยากาศหุบเขาลกึลับในยคุดกึด าบรรพ์ CASMP DISCOVERY 

พรอ้มเชญิชวนใหร้ว่มกนัเดนิส ารวจดนิแดนทีแ่ฝงไวด้ว้ยความปรศินา

และลกึลับ ลงเรอืเขา้สู ่ROARING RAPIDS อโุมงคถ์ ้าปรศินาเป็น

ทีอ่ยู่ของจระเขย้ักษ์ เป็นเครือ่งเล่นแนว 4D บนิชมธรรมชาตแิละ

สิง่กอ่สรา้งตา่งๆทั่วโลก  

4.โซน TOMORROW LAND ไฮไลทเ์ด่นของสวนสนุก ทีม่ักจะ

สรา้งโลกแหง่อนาคตเพือ่สรา้งจนิตนาการใหก้บัเด็กๆพรอ้มกับดไีซน์

เครื่องเล่นที่มีจากวีดีโอเกมและภาพยนตตร์ไซไฟชื่อดัง 

TRON รถไฟเหาะรปูทรงจักรยานยนตไ์ฮเทค ซึง่ถูกขนานนาม

ว่า LIGHTCYCLE POWER RUN สดุยอดรถไฟตลีังกาที่

หา้มพลาด หรอื สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ทีจ่ะ

ไดถ้า่ยรปูกบั DARTH VADER ตัวเป็นๆ 

5.โซน GARDENS OF IMAGINATION มจีุดเด่นเรือ่ง

วัฒนธรรมจนี สง่เสรมิเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก 
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ทัง้ยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฎิทินจีน 

สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่ FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT 

6.โซน TREASURE COVE ธมีโจรสลัด โดยเนรมติฉากจากภาพยนตรช์ือ่ดังอย่าง PIRATES OF 

THE CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เครือ่งเลน่แนว 4D  

  7.โซน FANTASY LAND สนุกสนานกับเมอืงเทพนิยาย โซนที่ตัง้ของปราสาทดสินี่ย์ ที่มชี ือ่ว่า 

ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE พบกับโชวอ์ันยิง่ใหญ่ตระการตาจากตัวการต์ูนชือ่ดัง อาท ิ

สโนไวท์ ซนิเดอเรล่า มกิกีเ้มาส ์หมพีูห์ และโซนกจิกรรมอย่างเช่น ONCE UPON A TIME 

ADVANTURE เรือ่งราวการผจญภยัในปราสาทดสินีย่ ์พบเรือ่งราวของสโนไวท ์ผา่นอแบบสามมติ ิหรอื 

ALICE IN WONDERLAND MAZZ และเครือ่งเลน่ไฮไลทค์อื SEVEN DWARFS MINE TRAIN 

  อสิระอาหารเทีย่งและเย็นตามอธัยาศัย   

18.30 น. ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิผูต่ง 

21.10 น. เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ China Southern เทีย่วบนิที ่CZ8463 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

00.55  น.+1 ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

 

 

 

 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจนี ทุก

เมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, 

หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีน

ใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับ

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบไุว ้

ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์

ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่ับดุลยพนิจิและการพจิารณาในการตัดสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็นความเต็มใจของผู ้

ซือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหว่างลูกคา้กับรา้นคา้ ดังนัน้ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 

และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 
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-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก 

 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่เดนิทาง

มาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรุณาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการ

บนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีาร

เปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบและ

ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้

รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด (หมายเหต ุ: หนังสอื

เดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอก

ประเทศของทา่นได)้ 
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2.รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ สามารถใชม้อืถอืในการถา่ยไดเ้ลย *หา้มใสเ่สือ้สขีาวและเครือ่งประดับในการถา่ยรปู* 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่

สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!! 

 

 ส าคัญมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบกรณีทีท่า่นลมื หรอื น า

หนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว ช าระเพิม่ 2,200 บาท)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลับ มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้ซจ์าก 

คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  

 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
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*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ กรงุเทพฯ(BKK) – เซีย่งไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(BKK)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่าตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศัพท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

2.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

3.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊  ทา่นละ 1,500 บาท 

กรณีใหท้างบรษิทัฯยืน่วซีา่เดีย่วให ้        ทา่นละ 2,200 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 4 วนัท าการ** 

วซีา่จนีแบบเดีย่วดว่นทางบรษิทัฯยืน่ให ้       ทา่นละ 3,500 บาท **ยืน่แบบเดีย่ว 2 วนัท าการ** 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

6. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

    (6.2) คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่  

7.คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ

 

เงือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 10,500 บาท และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัด

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบบุนหนา้

ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื 
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เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไมส่ามารถเดนิทาง

พรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

 

หมายเหต ุ:  

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการท่องเทีย่วสามารถสลับปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของแต่ละ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกันภัย ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข

กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่าน
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สามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 

14. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง วนรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ปขึน้อยูก่บัความครบถ)้

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 
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10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  จ านวนบรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็ม ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


