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เดนิทาง  12 -16  เมษายน  2566  (ไมเ่ขา้รา้นรฐับาลจนี) 

 

วนัที ่ ก าหนดการ B L D โรงแรม 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศ

ยานนานาชาตผิตูง – ถนนนานกงิ TG 

664 (10.45-16.00น.) 

X   Redisson Collection Hotel Hyland 

Shanghaiเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

2 เซีย่งไฮ ้– ดสีนยีแ์ลนดร์วมคา่บตัรเขา้

แลว้ (ท ัง้วนั) 

  X X Redisson Collection Hotel Hyland 

Shanghaiเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

3 หมูบ่า้นโบราณจเูจยีเจีย่ว + ลอ่งเรอื – 

Sinan Mansion - เทยีนชือ่ฟาง 

   Redisson Collection Hotel Hyland 

Shanghaiเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

4 เซีย่งไฮ ้– วดัหลงหวั – รา้นหนงัสอืกอ้น

เมฆ  Duoyun – อาคาร SWFC 101 ช ัน้ 

– หาดไวท่าน  

   Redisson Collection Hotel Hyland 

Shanghaiเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

5 เซีย่งไฮ ้- สตารบ์คัส ์- ตลาดเถาเป่าเฉงิ – 

ทา่อากาศยานนานาชาต ิ

ผตูง – กรงุเทพฯ  TG 665 (17.25-

21.00  น.) 

   Sweet home 

 

****คณะเดนิทาง   15 - 20  ทา่น ใชร้ถบสั VIP**** 

 พรอ้มเสรฟิเมนพูเิศษ กุง้มงักร,ไกแ่ดง,เสีย่วหลงเปา 

 

วนัแรก  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตผิตูง (TG664) – ถนนนานกงิ 
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07.45 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้ 2-3 

เคานเ์ตอร ์D  สายการบนิ Thai Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

10.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG664 (บรกิารอาหารและเครือ่งดมืบน

เครือ่ง) 

16.00น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตผิตูง (เวลาทีเ่ร็วกวา่ทีไ่ทย 1 ชัว่โมง) 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนนานกงิ ซึง่เป็นยา่นชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ีส่ดุของเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดซือ้ขายของกนั

คกึคักตัง้แต่ท่ศวรรษ 1920 ตัง้อยูฝ่ั่งผูซ่ ีกนิพืน้ทีย่าวตัง้แตฝ่ั่งตะวันตกของ “เดอะ บนัด”์ ถงึ “พเีพลิส ์

สแควร”์ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมจากทัว่โลก และยงัเป็นศนูยร์ว้มรา้นคา้และรา้นอาหารอกี

มากมาย 

 

ทีพ่กั Redisson Collection Hotel Hyland Shanghai หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

 

วนัที ่2 เซีย่งไฮ ้– ดสีนยีแ์ลนดร์วมคา่บตัรเขา้เรยีบรอ้ยแลว้ (ท ัง้วนั) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

   

  น าทา่นเขา้สู ่ดนิแดนแหง่ความฝนั SHANGHAI DISNEYLAND  

  เซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์แหง่นีเ้ป็นสวนสนุกแหง่ที ่6 ของดสินยีแ์ลนดท์ั่วโลก มขีนาดใหญอ่นัดับ 2 ของ

โลก รองจากดสินยีแ์ลนดใ์นออรแ์ลนโด รัฐฟลอรดิา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดสินยีแ์ลนดแ์หง่ที ่3 ใน
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เอเชยี ตัง้อยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแมน่ ้าหวงผู ่และสนามบนิผูต่ง สวนสนุกเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนดม์ขีนาด

ใหญก่วา่ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนดถ์งึ 3 เทา่เลย ในสวนสนุกจะไฮไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle 

ปราสาทดสินยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และมทีัง้หมด 6 ธมีพารค์ดว้ยกนั ทัง้ Adventure Isle, Mickey 

Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มสีารพัด

เครือ่งเลน่หวาดเสยีว และแหลง่รวมความบนัเทงิทีน่่าสนใจ  ในสว่นของโรงแรมจะม ีThe Shanghai 

Disneyland Hotel เป็นโรงแรมทีไ่ดรั้บแรงบนัดาลใจจากศลิปะสมยัใหมท่ีม่กีลิน่อายของมนตรข์ลัง 

ดสินยี ์และอกีโรงแรมชือ่ Toy Story Hotel ตกแตง่ดว้ยของเลน่จากการต์นูดสินยีเ์รือ่ง Toy Story ดู

น่ารักไมแ่พก้นั ที ่Disneytown ก็จะรวมแหลง่ชอ้ปป้ิง แหลง่ทานอาหาร และความบนัเทงิตา่งๆ อาท ิ

Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวยแ์หง่แรกของจนีทีเ่คยฉายเรือ่ง Lion King ดา้นโซน 

Wishing Star Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชาตสิวยงามขนาด 40 เอเคอร ์มทีางเดนิเลยีบทะเลสาบทีส่อ่ง

ไฟกะพรบิอยา่งเวอ่รว์ัง เหมาะกบัคนรักธรรมชาต ิ

  

   อาหารเทีย่งและอาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วและเลน่เครือ่งเลน่

ของทา่น 

ทีพ่กั Redisson Collection Hotel Hyland Shanghai หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

 

วนัที ่3 หมูบ่า้นโบราณจเูจยีเจีย่ว + ลอ่งเรอื – Sinan Mansion – ถนนเทยีนชือ่ฟาง 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว  

  มฉีายาวา่ เวนซิตะวันออกแหง่เมอืงเซีย่งไฮ ้มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1700 ปี จดุเดน่ขอเมอืงโบราณ

แหง่นีค้อืพืน้ทีด่า้นในนัน้มแีมน่ ้าหลากหลายสายเชือ่มโยงไปยงัพืน้ทีต่า่งๆ โดยรอบ ท าใหม้บีรรยากาศที่

สวยงามและรม่รืน่  

 

  ใหท้กุทา่นได ้ลอ่งเรอื เพือ่ชมความงามววิบา้นเรอืนเกา่แกร่มิน ้า 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

  จากนัน้น าทา่นเชค็อนิ Sinan Mansion 

  อาคารทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดแีละมขีนาดใหญท่ีส่ดุ บงักะโลทีส่รา้งขึน้ในชว่งตน้ศตวรรษทีผ่า่น

มามสีไตลท์ีแ่ตกตา่งกนั สรา้งขึน้อยา่ง เป็นสถานทีท่ีค่วรคา่แกก่ารเยีย่มชมและคณุสามารถเรยีนรู ้

เกีย่วกบัประวัตศิาสตรข์องชายหาดเซีย่งไฮใ้นอดตี ปัจจบุนัยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงอกีดว้ย 

 

  น าทา่นเดนิทางไปยงั Tianzifang  

  ดัดแปลงมาจากอาคาร Shikumen เพยีงแหง่เดยีวในเซีย่งไฮ ้เป็นฐานการท างานสรา้งสรรคข์องศลิปิน

วรรณกรรมมากมาย มรีา้นเล็กๆ ขายแวน่ตายอ้นยคุและกลอ่งเสยีงแบบโบราณ ทีน่ีย่งัมรีา้นอาหาร

สรา้งสรรคท์ีน่่าสนใจและแปลกใหมม่ากมาย และยงัสามารถหาศลิปินรมิถนนเพือ่วาด 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Redisson Collection Hotel Hyland Shanghai หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

 

วนัที ่4 เซีย่งไฮ ้- วดัหลงหวั- รา้นหนงัสอืกอ้นเมฆ  Duoyun – อาคาร SWFC 101 ช ัน้ – หาดไวท่าน 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

  น าทา่นไปยงั วดัหลงหวั  

  วัดทีเ่กา่แกแ่ละใหญท่ีส่ดุของเซีย่งไฮ ้สรา้งขึน้ในยคุสมยัสามกก๊ แตไ่ดรั้บความเสยีหายหลายครัง้จาก

สงคราม ภายในวัดมวีหิารทัง้หมด 7 หลัง รายลอ้มดว้ยพระพทุธรปูสทีองถงึ 500 องค ์อยา่งเชน่ พระศรี

ศากยมนุ ีองคเ์จา้แมก่วนอมิพันมอืพันตา เป็นตน้ และยงัมหีอระฆงัสงู 2 เมตร หนัก 6,500 กโิลกรัม เมือ่

ตเีสยีงจะดังกงัวานไปไกลถงึ 5 กโิลเมตร 

  

  น าทา่นไปยงั รา้นหนงัสอืกอ้นเมฆ  Duoyun  

  ตัง้อยูบ่นตกึสงูชัน้ 52 ของตกึเซีย่งไฮ ้ทาวเวอรเ์ป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในเมอืงผูต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้รา้นกอ้น

เมฆเป็นรา้นหนังสอืทีส่งูทีส่ดุในโลก บวกกบัรปูแบบการตกแตง่ทีใ่ชก้ระจกสงูเต็มบานจากพืน้จรดเพดาน 

ท าใหล้กูคา้ทีม่าใชบ้รกิารรูส้กึราวกบัวา่ก าลังน่ังอยูบ่นกอ้นเมฆสมชือ่กนัเลยทเีดยีว 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

  น าทา่นเดนิทางไปยงั อาคาร Shanghai World Financial Center (SWFC ) 101 ช ัน้ (หอ้งชม

ววิอยูช่ัน้ที ่100)  

  ลักษณะเดน่ของตกึนีค้อืมยีอดตกึเป็นชอ่งเปิดรปูสีเ่หลีย่ม ท าใหค้นทัว่ไปเรยีกกนัวา่เป็น “ตกึทีเ่ปิดขวด” 

ก็เพราะไอเ้จา้ชอ่งเปิดบนยอดทีเ่หมอืนกบัทีเ่ปิดขวดนีเ่อง 

  

  น าทา่นไปยงั หาดไวท่าน หรอื เดอะบนัด ์The Bund   

  ยา่นถนนเลยีบแมน่ ้าหวงผู ่เต็มไปดว้ยตกึอาคารสถาปัตยกรรมสไตลต์ะวันตกโบราณ อายเุกา่แกก่วา่ 100 

ปี ถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตส์ดุโดง่ดังอยา่ง "เจา้พอ่เซีย่งไฮ"้ จงึท าใหท้ีน่ีม่อีกีชือ่หนึง่วา่ "หาด

เจา้พอ่เซีย่งไฮ"้ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Redisson Collection Hotel Hyland Shanghai เทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 
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วนัที ่5 เซีย่งไฮ ้- สตารบ์คัส ์– ตลาดเถาเป่าเฉงิ – ทา่อากาศยานนานาชาตผิตูง – กรงุเทพฯ (TG665) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  

  น าทา่นเดนิทางสู ่ตกึ STARBUCKS สาขาใหมท่ีน่ครเซีย่งไฮ ้ 

  มาพรอ้มกบัความยิง่ใหญอ่ลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท์ีส่วยทีส่ดุ ประดับประดาดว้ยแผน่ตราประทบั

แบบจนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผน่ ซึง่บอกเลา่เรือ่งราวความเป็นมาของสตารบ์คัส ์มเีครือ่งดืม่

หลากหลายมากกวา่ 100 ชนดิ รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีเ้พยีงแหง่เดยีว 

  

  น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเถาเป่าเฉงิ  

  ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ทีน่ีเ่ป็นตลาดทีข่ายของบนอาคาร 5 ชัน้ ขายสนิคา้กอ็ปเกรด A,B มทีัง้กระเป๋า 

เสือ้ผา้ กางเกง สนิคา้แฟชัน่ แมก้ระทั่งสนิคา้อเิล็คทรอนคิตา่งๆมากมาย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  

  เมือ่สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางไปยงั ทา่อากาศยานนานาชาตผิตูง 

17.25 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ Thai Airway เทีย่วบนิที ่TG665 (บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

21.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

********ขอบคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร******** 
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วนัเดนิทาง 
ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่/ เด็ก 

ไมเ่ขา้รา้นรฐับาลจนี 
พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ 

12 – 16  เมษายน 2566 51,900 บาท / ทา่น 8,500 บาท / ทา่น 

           ****คณะเดนิทาง   15 - 20  ทา่น  พรอ้มเสรฟิเมนพูเิศษ กุง้มงักร,ไกแ่ดง,เสีย่วหลงเปา**** 

                “คุม้คา่ รูจ้รงิ เราดทีีส่ดุ ส าหรบัคณุ” 

 

เงือ่นไข    รายการและราคาทัวรน์ีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีจ่ะตอ้งไดรั้บการยนืยนั จากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากทีบ่รษัิทฯ 

ไดรั้บการส ารอง ทีน่ั่งจากสายการบนิและโรงแรมทีพั่กเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ปรับเปลีย่นราคาตั๋วเครือ่งบนิ หากราคาตั๋วเครือ่งบนิมกีารปรับสูงขึน้จากราคาปัจจุบัน และในกรณีทีไ่ม่

สามารถไปเทีย่วตามสถานทีท่ีร่ะบใุนรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

ของทางสายการบนิ  ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ รายการและราคาทัวรข์า้งตน้นี้อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับเทีย่วบนิตามรายการ  

 คา่อาหาร-โรงแรมตามทีร่ายการก าหนด  

 คา่วซีา่จนี และภาษีสนามบนิไทย-จนี  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 คา่รถรับสง่ตามสถานทอ่งเทีย่วทีร่ะบตุามรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการ  

 น ้าดืม่วันละ1 ขวด/ทา่น   

 ไมเ่ขา้รา้นรฐับาลจนี  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิ 20 กโิลกรัม   

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ   

 คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)  

 ทปิไกดท์อ้งถิน่ วนัละ 10 หยวน / คน / วนั 

 ทปิไกดค์นขบัรถ  วนัละ 10 หยวน / คน / วนั 

 ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยตามความพงึพอใจของทา่น 
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เงือ่นไขการจอง  วางเงนิมดัจ าทา่นละ 26,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี 

 

เงือ่นไขยกเลกิ  

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน     

คนืคา่ทวัรห์ลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 – 29 วัน    

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัวรใ์นทกุกรณี 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วัน   

คดิคา่ใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัร+์คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาทในทกุกรณี  

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วัน    

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
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12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


