


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนานาชาติผูตง	-	มหานครเซี่ยงไฮ	-	หาดไวทาน	หรือ	หาดวาย
ทาน	-	อุโมงคเลเซอร	-	รานใบชาจีน	-	ถนนนานกิง	-	ตึกเซี่ยงไฮ	เวิลด
ไฟแนนเชียล	เซ็นเตอร

พักที่
BAOLONG
HOTEL	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว	-	มหานครเซี่ยงไฮ	-	รานหยก	-	ตลาดกอปป้ีเถาเป า
เฉิง	-	ยานซินเทียนตี้

พักที่
BAOLONG
HOTEL	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

4 เซี่ยงไฮดิสนียแลนด

พักที่
WANXIN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

5 สนามบินนานาชาติผูตง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

24	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿20,799 ฿20,799 ฿20,799 ฿4,000



21.30	น.	คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)
ชัน้	4	ประตู	3	บริเวณ	ISLAND-D	สายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	(TG)	โดยมีเจาหนาที่จาก
ทางบริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแดทานกอนออกเดินทาง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงคํ่า	-	ชวงเชา
01.10	น.	เหินฟาสู	เมืองเซีย่งไฮ	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONAL	เทีย่วบินที	่TG662
06.25	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานผูตง	มหานครเซีย่งไฮ	“	นครปารีสแหงตะวันออก	”	ปัจจุบันเซี่ยงไฮ

เป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน	แบงออกเป็น	2	เขต	คือ	เขตผูตงใหม	และเขตผูซีเมืองเกากั้นโดย
แมน้ําหวงผู	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสูบริเวณ	หาดไวทาน	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือจรดใตถึง	4

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดชื่อวา	“พิพิธภัณฑสิ่งกอสรางหมื่นปีแหงชาติจีน”	ถือ	เป็นสัญลักษณที่โดด
เดนของนครเซี่ยงไฮ

นําทาน	ลอดอุโมงคเลเซอร	ใตแมน้ําหวงผู	ลงไป	50	เมตร	ในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ
ตื่นตาตื่นใจ

จากน้ันนําทานแวะ	รานใบชา	ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน	ใหทานไดชิมชา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชอปป้ิงยาน	ถนนนานกิง	ศูนยกลางสําหรับการชอปป้ิงที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ	รวมทั้งหาง

สรรพสินคาใหญชื่อดังกวา	10	หาง
นําทาน	ขึ้นตึก	SWFC	(ชัน้	100)	เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนดวยความสูงถึง492	เมตร	มี101ชั้นบนพื้นที่

381,600	ตารางเมตร	ในเขตผูตงของมหานครเซี่ยงไฮเพื่อชมวิวทิวทัศนของเมืองเซี่ยงไฮที่เต็มไปดวยตึกรูปราง
สวยงามแปลกตานานาชนิด

จากน้ันนําทานเดินทางสู	รานนวดเทา	เพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อยลา	กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียว
ไมซํ้าใคร	พรอมชมครีมเป าซูถัง	หรือที่รูจักกันดีในชื่อ	“บัวหิมะ”	สรรพคุณเป็นเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม	ผุ
พอง	และแมลงกัดตอย	เป็นยาสามัญประจําบาน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไกแดง	โตะละ	2	ตัว
พักที	่BAOLONG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



	รับประทานอาหารเชา	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี	มีทาเรือที่มี
จํานวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก	ในปัจจุบันเซี่ยงไฮกลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู
อยางหนาแนนมากที่สุดในจีน	เต็มไปดวยรานคา	สิ่งกอสราง	ถนนเต็มไปดวย
รถ	จักรยาน	และผูคน

หาดไวทัน	หรือหาดเจาพอเซี่ยงไฮ	เป็นยานเมืองเกาของมหานคร	ที่มี
สถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก	เพราะครั้ง	หน่ึงแถบน้ีเคยเป็นเขตเชาของ
ชาวตางชาติ	ปัจจุบันเป็นที่ที่ผูคนนิยมเดินเลน	ทอดนอง	แวะชมความงามแบบ
คลาสสิก	ถนนเรียบแมน้ํา	แตเดิมน้ันบริเวณแหงน้ี	เคยเป็นทาเรือขนสงสินคา
และเป็นเขตเชาของประเทศตางๆ	ในสมัยอาณานิคม

ลอดอุโมงคเลเซอร	ใตแมน้ําหวงผู	ลงไป	50	เมตร	ในอุโมงคตกแตงดวยเเสง
เลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ	เป็น	1	ใน	5	อยางที่นักทองเที่ยวที่ไปเยือน
เซี่ยงไฮตองไมพลาดชม	อุโมงคเลเซอรเป็นอุโมงคลอดแมน้ําสายแรกใน
ประเทศจีนภายในอุโมงคตกแตงดวยเเสงเลเซอร	เป็นรูปตาง	ๆ	ตื่นตาตื่นใจ
แสง	สี	เสียง	ภายในอุโมงคเปลี่ยนแปลงตลอดระยะทาง	บางชวงทําใหรูสึก
เหมือนเดินทางอยูในหวงอวกาศเลยทีเดียว	อุโมงคเลเซอรมีความลึกลงไปจาก
พื้นแมน้ํา	9	เมตร	ความยาว	646.70	เมตร	สรางเสร็จ	เมื่อปี	ค.ศ.	2000	รถ
อุโมงคน้ีสามารถ	รับ–สงนักทองเที่ยวไดชั่วโมงละ	5,280	คน	อุโมงคเลเซอรมี
คาบริการคือ	ถาลอดไปอยางเดียว	45	หยวน	(ประมาณ	225	บาท)	ถาไปกลับ
55	หยวน	(ประมาณ	275	บาท)	รถรางสามารถจุคนไดถึง	30	คน	ทุกคนตองยืน
ไป	เพราะใชเวลาสั้น	ๆ	มีบานหนาตางและประตูเป็นกระจกรอบคัน	ทําใหมอง
เห็นแสงสีในอุโมงคไดชัดเจน

ชาจีน	เป็น	เครื่องดื่มที่ทํามาจากใบไมจากแหลงปลูกชา	(คาเมลเลีย	ไซเนน
ซิส)	และผานน้ํารอน.	ใบชาใชกรรมวิธีดั้งเดิมของจีน	ชาจีนมักจะใชดื่ม
สมํ่าเสมอตลอดวัน	รวมถึงระหวางมื้ออาหาร	บางครั้งใชดื่มแทนน้ําเปลาเพื่อ
สุขภาพ	หรือเพื่อความพอใจแบบเรียบงาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ถนนนานจิง	หรือ	นานจิงลู	เป็นยานช็อปป้ิงเกาแกที่สุดของเซี่ยงไฮ	เป็นตลาด
ซื้อขายของกันคึกคักตั้งแตทศวรรษ	1920	ตั้งอยูฝ่ังผูซี	กินพื้นที่ยาวตั้งแตฝ่ัง
ตะวันตกของ	“เดอะ	บันด”	ถึง	“พีเพิลส	สแควร”	เป็นแหลงช็อปป้ิงสินคาแบ
รนดเนมจากทั่วโลก	ชวงเทศกาล	ตรุษจีน	ปีใหม	และคริสตมาส	ชาวเซี่ยงไฮ
และนักทองเที่ยวจะมารวมตัวกันฉลองความสุขสันตบนถนนสายน้ี	พื้นที่ดาน
ตะวันออกของนานจิงอนุรักษเป็นถนนคนเดิน	ถือเป็นอีกยานที่นาเดินนาช็อป
ที่สุดในเซี่ยงไฮ	เพราะมีรานจีนๆซุกซอนอยูสลับกับหางหรูตลอดสองขางทาง

ตึกเซี่ยงไฮ	เวิลด	ไฟแนนเชียล	เซ็นเตอร	(SWFC)	เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศ
จีน	ดวยความสูงถึง492	เมตร	มี101ชั้นบนพื้นที่	381,600	ตารางเมตร	ในเขตผู
ตงของมหานครเซี่ยงไฮ	เพื่อชมวิวทิวทัศนของเมืองเซี่ยงไฮที่เต็มไปดวยตึกรูป
รางสวยงามแปลกตานานาชนิด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไกแดง	โตะละ	2	ตัว
	พักที่	BAOLONG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองโบราณจูเจียเจีย่ว	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ	ริมฝ่ังทะเลสาบดื้นซาน	และ

อยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู	เป็นตําบลน้ําแหงวัฒนธรรมโบราณ	ติดอันดับหน่ึงในสี่ที่มีชื่อเสียง
โดงดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันน้ี

ทานจะได	ลองเรือชมเมืองจูเจียเจีย่ว	ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศหมิง
และราชวงศซิงอยูมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางกลับสู	เมืองเซีย่งไฮ	เมืองที่เต็มไปดวยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบ

ฉบับยุโรป	จนไดรับขนานนามวาเป็น	“	นครปารีสแหงตะวันออก	”
นําทานแวะ	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา
นําทานชอปป้ิงจุใจกับ	ตลาดกอปป้ีเถาเป าเฉิง	มีสินคาใหเลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่หอในราคายอมเยา

ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	ใหทานเลือกชอปอยางเต็มอิ่ม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสีย่วหลงเปา
นําทานเดินทางสู	ยานซินเทียนตี้	ถือเป็นแหลงฮิปลาสุดของคนอินเทรนดเซี่ยงไฮ	ตั้งอยูฝ่ังเมืองเกา	ที่น่ีมี

รานอาหาร	เครื่องดื่มที่แตงรานอยางมีระดับ	ซึ่งใชตึกอาคารหลังเกามาแตงเติมใหมใหเป็นรานอาหารที่ดูหรู
หรา	คลาสิค	นับเป็นสวรรคพักผอนของหนุมสาวและนักทองเที่ยวในเซี่ยงไฮยามคํ่าคืน
พักที	่BAOLONG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ	ริมฝ่ังทะเลสา
บดื้นซาน	และอยูระหวางมณฑลเจอเจียงกับมณฑลเจียงซู	เป็นตําบลน้ําแหง
วัฒนธรรมโบราณ	ติดอันดับหน่ึงในสี่ที่มีชื่อเสียงโดงดังในบรรดาตําบลน้ําของ
เมืองเซี่ยงไฮ	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นไขมุกใตแมน้ําแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันน้ี	ทาน
จะไดลองเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว	ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งกอสรางทางวัฒนธรรม
โบราณของราชวงศหมิง	และราชวงศซิงอยูมากมาย	นําทานแวะชมโรงงานผา
ไหมจีนและผาแพร	ที่เป็นสินคาที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณของเมืองซูโจว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศจีน	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําแยงซี	มีทาเรือที่มี
จํานวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก	ในปัจจุบันเซี่ยงไฮกลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู
อยางหนาแนนมากที่สุดในจีน	เต็มไปดวยรานคา	สิ่งกอสราง	ถนนเต็มไปดวย
รถ	จักรยาน	และผูคน

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

ชอปป้ิงจุใจกับ	ตลาดกอปป้ี	TAOBAOCHENG	มีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย
หลากหลายยี่หอในราคายอมเยา	ไมวาจะเป็นเสื้อผา	กระเปา	ใหทานเลือกชอ
ปอยางเต็มอิ่ม

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
	พักที่	BAOLONG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ยานซินเทียนตี้เป็นหน่ึงในยานการคาและแหลงทองเี่ที่ยวที่คึกคักที่สุดในนคร
เซี่ยงไฮ	อดีตเคยเป็นเขตบานกออิฐสีเทาสไตลสือคูเหมิน	ซึ่งเป็น
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณพิเศษของเซี่ยงไฮ	ตอนหลังไดรับการปรับปรุงให
เป็นยานถนนคนเดิน	มีสถาปัตยกรรมทั้งเกาแกและทันสมัยผสมผสานกัน	มี
รานอาหาร	รานคา	และสถานบันเทิงสไตลตะวันออกและตะวันตกหลอมรวม
กัน	อีกทั้งไดรักษาบรรยากาศดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเี่ซี่ยงไฮไว
อยางลงตัว	ทุกวันน้ี	ซินเทียนตี้ไดกลายเป็นสัญลักษณวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



อาหารเทีย่งและอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการเทีย่วเครื่องเลนของทาน
เพื่อผลประโยชนของลูกทัวรเป็นสําคัญ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเที่ยว

ดิสนียแลนด	กรณีที่ตรงวันเสารหรืออาทิตย	เน่ืองจากจะมีนักทองเที่ยวคอนขางมาก	อาจทําใหไมสามารถเลน
เครื่องเลนไดตามที่หวังไว

นําทานเขาสูดินแดนแหงความฝัน	SHANGHAI	DISNEYLAND	เซีย่งไฮดิสนียแลนด	แหงน้ีเป็นสวนสนุก
แหงที่	6	ของดิสนียแลนดทั่วโลก	มีขนาดใหญอันดับ	2	ของโลก	รองจากดิสนียแลนดในออรแลนโด	รัฐฟลอริดา
สหรัฐฯ	และเป็นสวนสนุกดิสนียแลนดแหงที่	3	ในเอเชีย	ตั้งอยูในเขตฉวนซา	ใกลกับแมน้ําหวงผู	และสนามบินผู
ตง

ในสวนสนุกจะไฮไลตดวย	Enchanted	Storybook	Castle	ปราสาทดิสนียที่ใหญที่สุดในโลก	และมีทั้งหมด	6
ธีมพารคดวยกัน	ทั้ง	Adventure	Isle,	Mickey	Avenue,	Gardens	of	Imagination,	Tomorrowland,
Treasure	Cove	และ	Fantasyland	มีสารพัดเครื่องเลนหวาดเสียว	และแหลงรวมความบันเทิงที่นาสนใจ

ในสวนของโรงแรมจะมี	The	Shanghai	Disneyland	Hotel	เป็นโรงแรมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัย
ใหมที่มีกลิ่นอายของมนตรขลัง	ดิสนีย	และอีกโรงแรมชื่อ	Toy	Story	Hotel	ตกแตงดวยของเลนจากการตูน
ดิสนียเรื่อง	Toy	Story	ดูนารักไมแพกัน	ที่	Disneytown	ก็จะรวมแหลงชอปป้ิง	แหลงทานอาหาร	และความ
บันเทิงตางๆ	อาทิ
Walt	Disney	Grand	Theatre	โรงละครบรอดเวยแหงแรกของจีนที่เคยฉายเรื่อง	Lion	King	ดานโซน

Wishing	Star	Park	ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด	40	เอเคอร	มีทางเดินเลียบทะเลสาบที่สองไฟกะพริบ
อยางเวอรวัง	เหมาะกับคนรักธรรมชาติ	สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสูที่พัก
อาหารเทีย่งและอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการเทีย่วเครื่องเลนของทาน
หมายเหตุ	:	เพื่อผลประโยชนของลูกทัวรเป็นสําคัญ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลง

รายการเทีย่วดิสนียแลนด	กรณีทีต่รงวันเสารหรืออาทิตย	เน่ืองจากจะมีนักทองเทีย่วคอนขางมาก
อาจทําใหไมสามารถเลนเครื่องเลนไดตามทีห่วังไว
พักที	่WANXIN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

สวนสนุกเซี่ยงไฮดิสนียแลนดมีขนาดใหญกวาฮองกงดิสนียแลนดถึง	3	เทา	ใน
สวนสนุกจะไฮไลตดวย	Enchanted	Storybook	Castle	ปราสาทดิสนียที่ใหญ
ที่สุดในโลก	และมีทั้งหมด	6	ธีมพารคดวยกัน	ทั้ง	Adventure	Isle,	Mickey
Avenue,	Gardens	of	Imagination,	Tomorrowland,	Treasure	Cove	และ
Fantasyland	มีสารพัดเครื่องเลนหวาดเสียว	และแหลงรวมความบันเทิงที่นา
สนใจ

	พักที่	WANXIN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาแบบกลอง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
08.15	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	THAI	AIRWAYS	INTERNATIONALเทีย่วบินที	่TG663
12.10	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ........

	รับประทานอาหารเชาแบบกลอง



ตั้งอยูทางตะวันออกของผูตง	ในเขตเซี่ยงไฮ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็น
ประตูหลักสูประเทศจีน	รองรับผูโดยสารระหวางประเทศกวา	17	ลานคน	ใน
ปีพ.ศ.	2549	มากกวาทาอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง	และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของไชนาอีสเทิรนแอรไลน	และเซี่ยงไฮแอรไลน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	15	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
14.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
15.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บ
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน
16.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึ้นอยูกับการเปลีย่นแปลงของ
สายการบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน
ของผูเดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคา
เงินบาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาท	หรือทั้งหมด	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ราคา	800	บาท	(ใชแคสําเนาหนังสือเดินทาง)

หมายเหตุ	:
-	กรณีทีไ่มสามารถยื่นวีซากรุปทองเทีย่วได	หรือทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว	บริษทั	ฯ	ขอเก็บ
หนังสือเดินทางตัวจริง	,	รูปถายรูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	จํานวน	2	รุป



และเอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	พรอมชําระคาสวนตางเพิม่	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	ชําระคา
สวนตางเพิม่	700	บาท	/	ยื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,750	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน
สําหรับผูถือหนงัสือเดินทางไทยเทานัน้)
-	ยกเวนเสนทางทีบ่ินลงเทียนสิน	ใชสําเนาหนังสือเดินทาง	และรูปถาย	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป	
-	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางทีบ่ินลงปักกิง่	/	ปักกิง่+เซีย่งไฮ	(เทีย่ว	2
เมือง)	ตองยื่นวีซาเดีย่วเทานัน้
3.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
5.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	30	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	รวม	150	หยวน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)
5.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิม่	1,000	หยวน/ทาน/ทริป
6.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคาภาษี

มูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภาย
หลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)	
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมี

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนาและ

ใบหูทัง้สองขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวม
เครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชัน่	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม

5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ



5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.5	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน
6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได

1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท
หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติทีท่ํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุ
ญาติการทํางานในประเทศไทยเทานัน้	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
7.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
8.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
11.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน

ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา

ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอ
แลนดเอสโทเนีย	ไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

หนา**

พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะน้ันบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการ
เดินทางของทาน

ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให	นักทอง
เที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	รานใบชา,	รานนวดฝ าเทา(บัวหิมะ)	,	รานหยก	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย
เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่ง
จะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้ง
สิ้น
กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ	จํานวน	150	หยวน/คน	ตลอดการเดินทาง	(เด็กชําระ

เทาผูใหญ)
ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก



ครั้ง
กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะ

อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก
ราคาทัวรน้ี	ไมมีราคาเด็ก	/	ไมแจกกระเป า	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลก

ที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

ราคาพิเศษไมรับจอยแลนดและไมมีราคาเด็ก	(ราคาเฉพาะคนไทยเทาน้ัน)
***	กรุปออกเดินทางไดตั้งแต	15	ทานขึน้ไป	***

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป											เก็บคาใชจายตามทีเ่กิดขึ้นจริง
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป											เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	7	–	14	วัน													เก็บคาใชจายตามทีเ่กิดขึ้นจริง
4.		ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	–	6	วัน										เก็บคาใชจายทัง้หมด	100	%	ของราคาทัวร
5.		ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบิน	หรือกรุปทีมี่

การการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรง			หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได		รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน	EXTRA	FLIGHT	และ	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม	100%	ซึง่เม่ือจองและ
จายมัดจําแลว	ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ	ทัง้สิ้น	และในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หาก
มีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง	ผูจองจะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาตัว๋หรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวน
ได	เวนแต
1.		ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	บริษทัฯ	จะไมหักคา

ใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	ถายังไมมีการยื่นวีซา	หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
2.		ผูจองยกเลิกการเดินทาง	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋เครื่องบิน	แตมีการยื่นวีซาไป

แลวหรือมีคาใชจายอื่นใด	บริษทัฯ	จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทาน้ัน
3.		ผูจองยกเลิกการเดินทาง	ตัว๋เครื่องบินไดออกไปแลว	แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม	ผูยกเลิก

ตองรับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋	3,000	บาท	+	คาตัว๋เครื่องบินใหมทั้งหมดในโปรแกรม	และวัน
เดินทางน้ันๆ	+	สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง	/	ตัว๋	1	ใบ	และบริษทัฯ	จะหักคาใชจายอื่นๆ	เฉพาะเทาที่ไดจายไปล
วงหนาตามจริงเชน	คาวีซา	เป็นตน	(คาตัว๋เครื่องบินของผูที่ไมเดินทางที่ออกตัว๋ไปแลว	แตสามารถหาผูเดินทางใหม
มาแทนไดในวันเดิม	ตองรอทางสายการบินทําเงินคืนใหซึ่งอาจจะใชระยะเวลาประมาณ	2-3	เดือน)


