
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
จดุเดน่ของทัวร ์

-  เซีย่งไฮ ้ชมหอไขม่กุ/ สญัลกัษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮ ้/ หาดวา่ยทาน              

-  น ัง่รถไฟแมเ่หล็ก ความเร็วทีส่ดุในโลก  

-  หงัโจว  ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพอนังดงามและวจิติรตระการตาของ        
    ทะเลสาบซหี ู/ วดัพระจีก้ง (วดัจ ิง้ฉอื ) / เมอืงจ าลองซง่ + โชวซ์ง่ 

-  อูซ๋ ิ/ วดัพระใหญห่ลงิซาน + รถราง + ศาลาฝานกง 

-  ซูโจว / รงันกซูโจว + TIME SQUARE + LED 

    เมอืงโบราณโจวจวง + ลอ่งเรอืเมอืงเวนสิอนัดบัหนึง่ของจนี 

-  เซีย่งไฮ ้/ วดัหลงหวั / ตลาดเฉงิหวงเมีย่ว / รถไฟแมเ่หล็ก 

-  กายกรรม ERA INTERSECTION TIME อนัดบั 1 ของเซีย่งไฮ ้
 

ก ำหนดกำรเดินทำง                                ปีใหม่  2018            
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    13 – 17  เมษำยน  2559             รำคำ  39,900    บำท                        
08. 00 น. พร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 
  เคำน์เตอร์ D 8-12  สำยกำรบินไทยโดยเจา้หนา้ท่ีจากทางห้างฯ คอยบริการตอ้นรับท่าน 
10. 35 น.  เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่ TG 664  สู่นครเซ่ียงไฮ้ บริการอาหารกลางวนับนเคร่ือง 
15. 50 น. ถึงสนำมบินผู่ตง นครเซ่ียงไฮ้  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ตวัเมืองเซ่ียงไฮ้ ผา่นชมเมืองเซ่ียงไฮ ้ซ่ึงเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ท่ีสุดในจีนมี 

 

วนัแรก    กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้ – ขึน้หอไข่มุก – อุโมงค์เลเซอร์ - หำดว่ำยทำน    
 

http://www.abroad-tour.com/china/shanghai/maglev_train_shanghai.html
http://www.abroad-tour.com/china/shanghai/


พื้นท่ี 5,800 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง 12 เขต ประชากร 12 ลา้นคน พื้นท่ีในเมือง 150 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรในเมือง 6 ลา้นคนเศษ น าท่านนัง่รถลอดอุโมงคเ์ลเซอร์ท่ีประดบัประดาดว้ย 
แสง สี จากเลเซอร์ เป็นอุโมงคข์า้มสู่ฝ่ังผูต่งและผูซี่โดยอุโมงคแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนส าหรับนกัท่องเท่ียวโดย 
เฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่งแรกของจีนดว้ยน าท่านข้ึนชมหอไข่มุกเป็นจุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในเอเชียและ
สูงเป็นอนัดบั 3 รองจาก แคนนาดาและรัสเซียหอไข่มุกสูง 468 เมตร หนกั 120,000 ตนัภายในหอไข่มุก 
เป็นเสาปล่องกลวงมีลิฟทค์วามเร็ว 7 เมตร/ 1 วนิาที  จากนั้นน าท่านชมหาดวา่ยทาน ริมฝ่ังแม่น ้า หวงผู่
เจียงซ่ึง ชาว เซ่ียงไฮเ้รียกวา่หาดเซ่ียงไฮอ้นัเป็นจุดชมทศันียภ์าพท่ีโดดเด่นของนคร เซ่ียงไฮ ้

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ท่ีพกั CHARMS HOTEL SHANGHAI / หรือเทียบเท่า 
มควรแก่เวลาน าท่านสู่ท่ีพกั  โรงแรม NEW CENTURY PUXI หรือ เทยีบเท่ำ 

 
เช้ำ  อำหำรเช้ำในโรงแรม 

หลงัอาหารเดินทางต่อโดยรถโคช้สู่“เมืองหงัโจว”ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียงซ่ึงมีความมัง่คัง่ 
มากท่ีสุดแห่งหน่ึงเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของประเทศจีนซ่ึง
ในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจวและซูโจววา่“บนฟ้ามีสวรรคบ์นดินมีซู(โจว) 
หงั(โจว)”เพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่าย เดินทาง สู่ “วดัพระจ้ีกงหรือวดัจ้ิงฉือ”ตั้งอยูบ่นภูเขาน่านผงิทางทิศใตข้องทะเลสาบซีหูเป็นวดัเก่าแก่ 

สร้างข้ึนในสมยัราชวงศโ์จวถูกบูรณะซ่อมแซมในสมยัราชวงศซ่์งเน่ืองจากไฟไหมแ้ละไดเ้ปล่ียนช่ือมา 
เป็นวดัจ้ิงฉือในปัจจุบนัภายในมีพระโพธ์ิสัตยก์วนอิมพนักรรูปป้ันพระจ้ีกงและมีหอระฆงัท่ีบรรจุระฆงั 

                           ทองแดงหนกั 40 ตนั ท่ีชาวญ่ีปุ่นมอบให้ในปี1986 วดัจ้ีกงมีระฆงัท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงในสิบของดี 
                            แห่งซีหูระฆงัเทพเกา้มงักรของวดัจะถูกเคาะวนัละ108 คร้ัง จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบซีหู น าท่าน 
                           ล่องเรือชมทศันียภำพอนังดงำมและวจิิตรตระกำรตำล ชมทิวทศัน์สวยงามบริเวณทะเลสาบซีหู อาทิ ซาน

ถานอ้ินเยีย่ะ–สามโคมทบัแสงจนัทร์ในบึงน ้าลึกสะพานซ่ึงเป็นสะพานท่ีเกิดนวนิยายเร่ืองนางพญา งูขาว
แลว้ แวะชมหมู่บ้ำนใบชำหลงจ่ิง เพื่อชิม ชาหลงจ่ิง ชาท่ีมีช่ือเสียงอนัดบั 1 แห่งใตห้ลา้ของเมือง หงัโจว 
ท่านสามารถเลือกซ้ือใบชาอยา่งดีไวเ้ป็นของฝาก   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
หลงัอาหารน าท่าน ”ชมโชว์เมืองจ ำลองซ่ง” สัมผสักบัการแสดง แสง สี เสียง อลงัการ ท่ีมาเล่าบอกเร่ือง 
ราวต่างๆท่ีเก่ียวกบัเมืองหงัโจว นครแสนงามและต านานการก าเนิดทะเลสาบซีหู  

วนัทีส่อง     เซ่ียงไฮ้ –หังโจว - วดัจีก้ง - ล่องเรือทะเลสำบซีหู – หมู่บ้ำนใบชำ – โชว์เมืองจ ำลองซ่ง  
         

http://www.abroad-tour.com/canada/
http://www.abroad-tour.com/russia/


สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ท่ีพกั  MEIZIQING HOTEL HANGZHOU หรือ เทยีบเท่ำ 

 

 
 

เช้ำ  อำหำรเช้ำในโรงแรม 
                 หลงัอาหารเชา้ เดินทางโดยรถโคช้ สู่ " เมืองอู๋ซี หรือนามว่า "เซ่ียงไฮ้ น้อย” เมืองโบราณท่ีสร้างข้ึน 
  เม่ือประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมช่ือ“โหยว่ซี” มีความหมายวา่ “มีดีบุก” ต่อมาเม่ือราชวงศฮ์ัน่ขดุใชดี้บุก          
                           จนหมดแลว้ ช่ือเมืองจึงเปล่ียนมาเป็น “อู๋ซี” แปลวา่ “ไม่มีดีบ 
 น าท่านนมสัการ พระใหญ่หลนิซานต้าฝอ ณ วดัหลงิซาน ซ่ึงเป็น 

พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางหา้มญาติ 
ขนาดใหญ่ ลกัษณะพระพกัตร์สง่างาม เชิญท่านไหวพ้ระขอพรตาม 
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านชม ศาลาฝานกง (รวมรถ)วดัหลงิซาน ตั้ง 
อยูริ่มทะเลสาบไท่หูท่ีกวา้งใหญ่ อยูเ่ชิงเขาหลิงซานท่ีสวยงาม เป็น 
กลุ่มสถาปัตยกรรมท่ียิง่ใหญ่อลงัการ ดา้นขา้ง ๆของศาลาฯเป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ปางหา้มญาติทอง 
ส าริดท่ีเขาหลิงซาน จากนั้นน าท่านชมศูนย์แสดงไข่มุกน ้ำจืด ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอู๋ชิ   

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย  เดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามไม่นอ้ยกวา่เมืองหงัโจวดว้ยสวนและคลองสายนอ้ยใหญ่ 
  ทีมีความงดงามอยา่งมีเอกลกัษณ์แห่งหน่ึงท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานกวา่ 2,500 ปี และไดรั้บ 
  สมญานามวา่ “เมืองแห่งสาวงาม” จากนั้นน าท่านชมสนามกีฬารังนกของซูโจวหรือศูนยเ์ทคโนโลยแีละ 
  ศิลปวฒันธรรมซูโจวสนามรังนกท่ีปักก่ิงและซูโจวเรียกไดว้า่เป็นฝาแฝดกนัเน่ืองจากออกแบบเดียวกนั 
ค ่ำ               รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

หลงัอาหาร น าท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็นแหล่งรวมความทนัสมยัแห่งใหม่ 
ของซูโจว มีJIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผลไม ้เคร่ืองด่ืม จากทุก 
มุมโลก นอกจากน้ีท่านจะไดช้ม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นบัเป็น LED SCREEN จอยกัษบ์น 
เพดานแบบชั้นเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดสมควรแก่เวลาน าท่านสู่ท่ีพกั SU YUAN  HOTEL หรือ เทยีบเท่ำ 

 
                         

                                                
 

เชา้  อาหารเชา้ในโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทาง สู่เมืองโจวจวงซ่ึงตั้งอยูท่างตอนใตข้องมณฑลเจียงซูในเขตเมืองคุนซานอยู ่ 
ห่างจากเมืองซูโจวประมาณ 30 กวา่กิโลเมตรเป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ีไดรั้บฉายาวา่ยอดหมู่บา้นกลางน ้าแห่ง 
เจียงหนานซ่ึงเดิมช่ือวา่เจินเฟิงหล่ี จากนั้นน าท่านล่องเรือชมหมู่บา้นริมน ้าโจวจวงเป็นหมู่บา้นโบราณ 

วนัทีส่ำม                หังโจว – อู๋ซิ – พระใหญ่หลงิซำน- ฝำนกง (รวมรถ)  - ซูโจว – รังนกซูโจว+TIMESQUARE 

                                     
   ถนนนานกงิ -  กายกรรม ERA 
         

วนัทีส่ี่            ซูโจว – เมืองโบรำณโจวจวง + ล่องเรือ – เซ่ียงไฮ้ – วดัหลงหัว - โชว์กำยกรรม ERA 

  
                                       
        

http://www.plazathai.com/tag-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%87.html


ท่ีมีความเก่าแก่และมีประวติักวา่ 900 ปี หมู่บา้นน้ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวชนบท 
และยงัสามารถคงเอกลกัษณ์ความเป็นธรรมชาติและยงัหลงเหลือส่ิงก่อสร้างและบา้นเรือนแบบโบราณ 
ในสมยัราชวงศห์ยวน,หมิง,ชิง นอกจากน้ียงัมีคลองไหลผา่นตามบา้นเรือนซ่ึงเป็นเส้นทางการสัญจรไป 
มา โดยใชเ้รือเป็นหลกัของหมู่บา้นและยงัมีสะพานหินโบราณ 14 แห่งท่ีเช่ือมทางในหมู่บา้นรวมทั้ง 
สะพานแฝดท่ีมีช่ือเสียงของโจวจวงจึงท าให้หมู่บา้นน้ียงัไดรั้บสมญษนามวา่เมืองเวนิชของประเทศจีน 

                           สมควรแก่เวลาเดินทำงกลบัสู่เซ่ียงไฮ้ระหวา่งทางน าท่านชอ้ปป้ิง ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามญั
ประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีน ท่ีมีช่ือเสียงมากวา่พนัปี   

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร น าท่านกลบั สู่ เซ่ียงไฮ้ 
บ่าย น าท่านชม"วดัหลงหวั"วดัคู่บา้นคู่เมืองของเซ่ียงไฮ ้เป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ี 

สุดตั้งอยูท่างตอนใตข้องมหานครเซ่ียงไฮ ้สมยัสามก๊กเม่ือปี 242  
ซุนกวนตอ้งการสร้างวดัแห่งน้ีข้ึนเพื่ออุทิศใหก้บัมารดาผูล่้วงลบัจึงเกิด 
ข้ึนเป็นวดัคร้ังแรกโดยตอนนั้นใชช่ื้อวดัวา่ “วดัเซียนซ่ือ” แต่ต่อมาจึง 
เปล่ียนเป็นหลงหวัภายในวดัมีวหิารเจด็หลงัตั้งอยูบ่นพื้นท่ีกวา้งขวางท่ีสุด 
ในบรรดาวดัของนครเซ่ียงไฮว้หิารแต่ละหลงัมีรูปป้ันพระพุทธรูปและเทพผูพ้ิทกัษป์ระดิษฐานอยูใ่หค้น 
ไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาทิในวหิารใหญ่มีพระศรีศากยมุณีวหิารพระเมตไตรยหรือวหิารเจา้แม่กวนอิม 

 ท่ีมีองคเ์จา้แม่กวนอิมพนักรรายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปสรทอง500องค ์จากนั้นน าท่านสู่ร้านนวดฝ่าเทา้ 
ค ่ำ  อำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

หลงัอำหำร น าท่านชม “ กำยกรรม ERA ” Era intersection of  
Time ซ่ึงผสมผสานระหวา่งกายกรรมจีนและความทนัสมยัไดด้ว้ย 
กนัอยา่งลงตวั เป็นศิลปะการแสดงใหมล่่าสุด ท่ีทุ่มทุนสร้างกวา่ 
ร้อยลา้นหยวนปัจจุบนัน้ีถือวา่เป็นโชวท่ี์สุดของมหานครเซ่ียงไฮ ้ 
ชมความงดงามอ่อนชอ้ยผสมผสาน ความต่ืนเตน้เร้าใจตลอดการแสดงประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผน 
เร้าใจชมการแสดงชุดวงลอ้มิเลเน่ียมมอเตอร์ไซดไ์ต่ลูกโลก(8คนั)ไมก้ระดกเด็กแนวปุ้มปุ้ยโอ่งมงักรฯลฯ 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั HOLIDAY IN EXPRESS JINQIAO HOTEL SHANGHAI  หรือ เทยีบเท่ำ 
 

 

เช้า  อาหารเช้าในโรงแรม 

หลงัอาหาร เชิญท่านชมอญัมณีล ้าค่า หยกเป็นเคร่ืองประดับทีนิ่ยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือ วา่ใส่
แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง“ตลาด เฉินหวงัเมี่ยว ตลาดร้อยปี”ซ่ึงเป็น ตลาดเก่าของคน

วนัที่ห้ำ                       เซ่ียงไฮ้ –  ตลำดเฉิงหวงเมี่ยว – น่ังรถไฟแม่เหลก็ – กรุงเทพฯ                                         
 
                                       
        



เซ่ียงไฮถ่้ายภาพกบับา้นเก่ากวา่ร้อยปีท่ียงัความงดงามและชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง เส้ือผา้ หรือจะลองชิม
เส่ียวหลงเปา 

12.30 น. อำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร    
บ่าย  เดินทางสู่ สนามบินผู่ตงโดยน าท่านนัง่รถไฟเหล็กความเร็วสูง 

(รถไฟแม่เหลก็บูเร็ตเทรน) การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซ่ียงไฮซ่ึ้ง 
สามารถท าความเร็วไดถึ้ง 430 กิโลเมตรต่อชัว่โมง(ใชเ้วลา 7 นาที ) 
เพลิดเพลินกบัจอมอนิเตอร์และสัมผสัความทนัสมยัภายในรถไฟ 

17.20 น.         ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 665  กลบักรุงเทพฯ 
21.15 น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพทุกๆ ท่าน…….   
                                                          
 

อตัรำค่ำบริกำร                      ปีใหม่ 2018     จ ำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึน้ไป               
ผู้ใหญ่ท่านละ 29,900    บาท  ( พกัห้องละ 2 ท่าน ) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ท่านละ   4,500               บาท 
 

  เอกสำรประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำจีน   

   ส ำหรับพำสปอร์ตไทย 
- พาสปอร์ตอายใุชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือนข้ึนไป (นบัจากวนัเดินทาง) 
- รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป (รูปสี)  ฉากหลงัสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



อัตรำนีร้วม 
   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นทศันาจร ( Economy class )          ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
   ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ( พกั 2 ท่านต่อห้อง )           ค่าธรรมเนียมสนามบิน  คา่บริการ และค่าวซ่ีา 
    ค่าพาหนะบริการน าเท่ียว และค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีรายการระบุ     
   ค่าสมัภาระเดินทาง น ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20  กก.               
    ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินประกนัไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ( ตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์) 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
   ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารส าหรับผูถื้อหนงัสือส าคญัต่างดา้ว      
   ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
    ค่าพาหนะ รายการท่องเท่ียว และ อาหาร พิเศษท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%   (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)    และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3  % 

กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่ำนละ 100 หยวน / คน ตลอดกำรเดินทำง 
ส่วนของหัวหน้ำทวัร์ทดูีแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร 

กำรช ำระเงิน ส ำหรับกำรส ำรองโปรแกรมท่องเที่ยว 
ทำงห้ำงฯขอรับเงนิมัดจ ำท่ำนละ   10,000 บำท   ณ วนัจอง  และช ำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 14  วนั ) 

กำรยกเลิกทวัร์  
  กรณียกเลกิก่อนวนัเดนิทาง ภายใน 30 วนัท าการ  ทางหา้งฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
  กรณียกเลกิก่อนวนัเดนิทำง ภำยใน 14 วนัท ำกำร    ทางหา้งฯขอหกัเงิน   50% ของราคาทวัร์ 
  กรณียกเลกิกำรเดนิทำงกะทนัหัน   (อย่ำงน้อย 6  วนัท ำกำร )   ทางหา้งฯของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด  
     ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
    หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวิซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระเงินค่ามดัจ าท่ีนัง่สายการบิน   5,000 บาท 
       และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตนั้น ๆ เรียกเกบ็ 
หมำยเหตุ 

 บริษทั ๆ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทั ๆ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย
ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวส้ินสุดลง ทางบริษทั ๆ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบ
ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 



 บริษทั ๆ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มอออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทั  ๆ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บั องคก์ารท่องเท่ียว, สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งน้ีจะ 
  ยึดถือผลประโยชนข์องท่านเป็นหลกั 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบิน  ค่าภาษีน ้ามนั  ค่าประกนัวินาศภยั ในปัจจุบนั หากราคาดงักล่าวปรับ 
        สูงข้ึน  บริษทั ๆ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามความเป็นจริง   ท่ีทางสายการบินนั้น ๆ ไดเ้รียกเกบ็   


