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เวลิด์ ทราเวลเลอร์ มีความยนิดีน าท่านเยือนดินแดนแห่งมหาอ านาจ ณ มหานครเซ่ียงไฮ ้

ล่องเรือชมความสวยงามของ “หมู่บา้นน ้ าโบราณอู่เจ้ิน” 

ชมความยิง่ใหญ่ของเซ่ียงไฮ ้บนตึกท่ีสูงท่ีสดุของเมืองกบั Shanghai Tower  
พรอ้มไฮไลท ์“สวนหลิวหยวน-วดัพระหยกขาว-ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว-กายกรรม ERA”  
พร้อมการบริการอาหารขึ้นชื่อมากมาย เช่น สุกี้ หมอ้ไฟ และอาหารทอ้งถิน่อีกมากมาย 

เดินทางสะดวกสบายโดยการบนิไทย พรอ้มท่ีพกัและบริการสดุประทบัใจเพือ่มอบใหค้นพเิศษเช่นคุณ 
          หวัหนา้ทวัรม์ืออาชีพช านาญเสน้ทาง100% / โรงแรมระดบัระดบั4ดาว*****3 คืนเต็ม* 

โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บนิตรงไม่ต่อเครือ่ง หรูหรา มีระดบั 
รวมค่าวีซ่า หวัหนา้ทวัร ์ทริปไกดแ์ละคนขบั ค่าตัว๋และภาษีสนามบิน และค่าอาหารทุกม้ือ 
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ก าหนดการเดินทางวนัที ่30 ธนัวาคม 2018 – 3 มกราคม 2019   ออกเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านข้ึนไป 
วนัแรกของการเดินทาง (30 ธ.ค. 18)     สนามบนิสุวรรณภูมิ                                                      

21.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 2 Row C สายการบนิ ไทย แอร์เวย์  
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (31 ธ.ค. 18)   สนามบนิเซ่ียงไฮผู้่ตง สาธารณรฐัประชาชนจีน-ล่องเรือ 
                                            เมืองโบราณอู่เจ้ิน-หงัโจว-ทะเลสาบซีหู-ถนนเหอฝังเจีย 

00.30 น. ออกเดนิทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG 662 
05.45 น. เดินทางถึง สนามบินเซ่ียงไฮ ้ผู่ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อม

ตรวจเชค็สมัภาระกระเป๋าเรียบร้อยแล้วน าท่านออกเดนิทางรับประทานอาหารเช้า 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนู 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่เจ้ิน น าท่าน ล่องเรือเมืองโบราณริมน ้ าอู่เจ้ิน  ชมเมืองโบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพ

บ้านเรือน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอู่เจิ้น เมืองที่ได้ชื่อว่า “นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง” ที่มีประวัติศาสตร์
กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน า้บรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดร์ินที่ผสมผสาน
ได้อย่างลงตวั… 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ บริการท่านดว้ยเมนู ขาหมูน ้ าแดงอู่

เจ้ิน ปลาช่อนผดัหน่อไมจี้น กุง้อบกระเทียมกระทะรอ้น ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม หมูย่างเสฉวน พริกยาวสดเจียว 
ผกักาดขาวนึง่กระเทียม ผกักวางตุง้ผดัเห็ดหอม ซ่ีโครงหมูตุ๋นฮุยซวั  
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงัโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เมืองหลวงเก่าของราชวงศ์ซ่งใต้ มักถูกเรียกว่า
สนามหลังบ้านของเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากตั้งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 180 กม.เท่านั้น จากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู 
ดนิแดนแห่งไข่มุกของเมอืงหังโจว ท่านจะได้สมัผสักบัวิวทวิทศัน์อนังดงามที่ล้อมรอบไปด้วยภเูขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิ
เฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก จนได้รับการขนานนามว่า “ตวัอยู่ซีหู เสมอืนนั่งอยู่บนสวรรค์” จากนั้น
น าท่านเยือน ถนนเหอฝังเจีย ถนนที่สะท้อนให้เหน็ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอนัเก่าแก่ของหังโจวและในปัจจุบันยัง
คงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างเอาไว้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเตม็ไปด้วยร้านค้ามากมาย อสิระให้ท่านได้เลือก
ซื้อสนิค้าของฝากตามอธัยาศัย... 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิ่นบริการท่านดว้ยเมนู ออเดิรฟ์ 6 อย่าง 
ปลากุย้หยูนึง่ซอสสายชู ไก่ขอทาน หมูตงโป เนื้ อกุง้ผดัชาหลงจ่ิง เป็ดทอดกรอบหงัโจว เป่าฮือสดอบเผ็ดชา หมอ้ไฟ
เห็ดรวม ทอดฟองเตา้หู ้ทองมว้นผกั ผดัผกัฟองเตา้หู ้น ้ าแกงนางซ่ง 

พักที่ :   SHERATON GRAND HANGZHOU BINJIANG หรือเทยีบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (01 ม.ค. 19)  วดัหลิงอิ่นซ่ือ-พพิธิภณัฑช์า-เซ่ียงไฮ-้ซินเทียนต้ี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัหลิงอ่ินซ่ือ น าท่านตื่นตากบัหินแกะสลักเป็นรปูพระพุทธรปูไม่ซ า้กนัมาถงึ 470 รูป อกีทั้งยัง
เป็นที่ประดษิฐานพระประธานศรีศากยมุณีองคใ์หญ่สงู 20 เมตร แกะสลักจากไม้การบูร 24 ท่อน เลียนแบบพระพุทธรูป
ในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธ ิที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนอีกด้วย  จากนั้นน าท่านเย่ียมชม พิพิธภณัฑช์า 
แหล่งรวบรวมชาทุกประเภทไว้ได้อย่างครบครัน นอกจากนั้นท่านจะได้ชมนิทรรศการวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์ของชา
พร้อมอปุกรณก์ารชงชาต่างๆมากมาย... จากนั้นน าท่านเลือกซื้อ ผา้ไหม สนิค้าขึ้นชื่อของมหานครแห่งนี้  
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนูอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู เป็ด
รมควนัหงัโจว ปลาทอดทรงลูกสน กุง้แม่น ้ าผดัชาหลินจ่ิง หมูสนัในผดัเปร้ียวหวาน ไก่อบใบชา ผดัรวมประจ ารา้น 
หมูสามชั้นบา้นคุณยาย กะหล า่ปลีผดัไฟแดง ซ่ีโครงหมูตุ๋นฮุยซวั 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ ้มหานครแห่งความเจริญรุ่งเร่ืองที่เตม็ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ย่านการค้า 
และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่มชีื่อเสยีงระดบัโลก (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.) จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ 
ย่านซินเทียนต้ี ย่านช้อปป้ิงที่ทนัสมยัอกีแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ที่เตม็ไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่แปลกตาสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไป
ด้วยร้านค้ามากมาย อสิระให้ท่านได้เพลิดเพลินในการเลือกซื้อสนิค้าและเกบ็ภาพได้ตามอธัยาศัย 
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ค า่  ขอบริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูป้ิงย่างเกาหลี 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีพกั FOUR POINTS BY SHERATON BY SHERATON DANING หรือเทียบเท่า  

  
 
 
 
 
 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (02 ม.ค. 19)   วดัพระหยกขาว-เซ่ียงไฮท้าวเวอร-์อุโมงคเ์ลเซอร ์
                                                   หาดไว่ธาน-กายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเลือกซื้อและเลือกชม รา้นบวัหิมะ สนิค้าขึ้นชื่อของเมอืงจีน จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัพระหยกขาว ศูนย์
รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ น าท่านตื่นตากับหยกทั้งแท่งที่สลักเป็นองค์พระพุทธรูป และหุ้มด้วยเพชรพลอย หิน
มโนรา อนัแสนงดงามให้ท่านได้นมสัการเพ่ือความเป็นสริิมงคงในชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ปลากุย้หยูนึง่ซีอ๊ิว ไก่สบัแตจ๋ิ้ว กุง้แม่น ้ าอบซีอ๊ิว  
หมอ้ดิน  หมูตุ๋นน ้ าแดง หมอ้ไฟปลาหมึก เห็ดหลินจือผดัเอ็นหอย ซีฟู้ดอบวุน้เสน้ หมอ้ไฟดอกกะหล า่ปลี ผดัผกั 
ตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋นขา้วโพด 
จากนั้นน าท่านขึ้นชมวิวทิวทศัน์ของมหานครแห่งความเจริญรุ่ งเรือง ณ เซ่ียงไฮท้าวเวอร ์ตึกที่ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กบัตึก
ระฟ้าที่เคยสงูที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซน็เตอร์ (ตึกSWFC) 
ซึ่งปัจจุบนัครองต าแหน่งตกึที่สงูที่สดุในจีน  จากนั้นน าท่านสู่ อุโมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแม่น า้สายแรกในประเทศจีน น า
ท่านตื่นตาไปกบั เทคโนโลยีแสง ส ีเสยีงที่สวยแปลกตา พร้อมชม หาดไว่ธาน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อเซี่ยง
ไฮ้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสญัลักษณอ์นัโดดเด่นของเมอืงเซี่ยงไฮ้อกีด้วย   
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จากนั้นน าท่านชม ERA INTERSECTION OF TIME ชมโชว์อนัตระการตา ตื่นเต้น หวาดเสยีว และสวยงาม ชมการขบั
มอเตอร์ไซด ์4 คนั ในลูกโลกเหลก็และม ีชื่อเสยีงคณะหนึ่งใน ประเทศจีน  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู “หมอ้ไฟเล็กท่านละ 1 หมอ้” (น ้ าซุปเห็ด) เนื้ อหมู เนื้ อปลา 
เนื้ อกุง้บด เนื้ อปลาบด ลูกช้ินปลาหมึก ทองมว้นหมู เห็ดรวม ผกัรวม รากบวั ฟองเตา้หู ้วุน้เสน้ บะหมี่ เก๊ียวไสห้มู 
ผกักาดขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีพกั FOUR POINTS BY SHERATON BY SHERATON DANING หรือเทียบเท่า 
  

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (03 ม.ค. 19)   ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว –สนามบนิเซ่ียงไฮ ้
                                                    สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว ตลาด 100 ปี ตลาดที่เตม็ไปด้วยความเก่าแก่ของวฒันธรรมดงัเดมิของชาว
จีนที่ยังคงเกบ็รักษาไว้เป็นอย่างด ีท่านสามารถเดนิเลือกซื้อสนิค้าพ้ืนเมอืง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากนั้นที่นี่ยังมี
เสี่ยวหลงเปาสตูรพ้ืนเมอืงที่มชีื่อเสยีงอกีด้วยให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของอาคารการปลูกสร้างบ้านเรือนที่
ยังคงความเป็นจนีดั้งเดิมที่ผสมผสานกบัความโมเดริ์นแบบสมยัใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ บริการท่านดว้ยเมนูปลาตาเดียวนึ่ง

ซีอ๊ิว กุง้อบน ้ าแดงเซ่ียงไฮ ้เป็ดทอดเซ๊ียะเหมิน เห็ดหอมสดผดัไฟแดง หอยไมไ้ผ่นึ่งกระเทียม กา้มปูผดัหน่อไมจี้น 
ออส่วนแตจ๋ิ้ว ผดัผกัตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋นสมุนไพร 

17.20 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบนิที่ TG665  
21.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 43,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 42,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 41,900.- 
พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ   7,500.- 
มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  12,000.- 

▪ สทิธพิเิศษส าหรบัผูถ้อืบตัรเครดติ ธนาคารไทยพาณชิย ์SCB และธนาคารกสกิรไทย KBANK 

▪ สามารถผ่อนช าระผ่านบตัรเครดติได.้..โดยไม่มดีอกเบีย้ 0% นานถงึ4เดอืน  (กรณุาสอบถามเจา้หน้าที)่ มดัจ าเงนิสด10,000 
บาท (ช่วงปกต)ิ ส่วนทีเ่หลอืช าระผ่านบตัรเครดติได ้มดัจ าเงนิสด 15,000 บาท (ช่วงวนัหยดุ) 

 
 
***กรณีทา่นส ารองทีน่ัง่ล่าชา้ ตัว๋โปรโมชัน่เตม็***ราคาทวัรจ์ะปรบัราคาขึน้ทา่นละ 2,000-4,000 บาทโดยทาง
บรษิทั...จะแจง้ใหท้า่นรบัทราบก่อนตดัสนิใจส ารองทีน่ัง่ (กรุณาส ารองทีน่ัง่ลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง) 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิเดนิทางไป-กลับโดยสายการบนิไทยTG (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์
หรอืงานประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหาร คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนดิส าหรับน าเทีย่ว ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ *ค่ารถน าเทีย่วดังระบใุนโปรแกรม
การเดนิทาง 

• คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  

• คา่ทปิส าหรบัหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์พนกังานขบัรถ 

•  คา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง*คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากที่
ทางสายการบนิก าหนดไว ้ 

• ค่าธรรมเนียมน ้ามันและค่าประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันที่ท าการจองค่าประกันชวีติกรณี
อุบัตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัตเิหตุในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 
500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษ
นอก 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

• กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มช าระงวดแรก 10,000 บาท หรอื 15,000 บาท (ชว่งวันหยุด) ก่อนการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 
Passport  มายังบรษัิท และคา่ใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืกรณุาช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก็้ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดี
คนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน 
การจลาจล การปฏวัิต ิทรัพยส์นิสูญหายตามสถานทีต่่างๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนือ่งจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไมว่า่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
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• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่า
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 
 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด หรอืต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเครือ่งบนิ หรอื
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจาก
โปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางส่งไปถงึท่าน ท่านจงึสามาร
ส ารองยานพาหนะได ้

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีใ่ชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลือ่นวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีทา่นจะกลับกอ่นหรอืเลือ่นวันเดนิทาง
กลับ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ทา่นจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหมเ่องในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จาก
ทางบรษัิท เนือ่งจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ   

เง่ือนไขการยกเลกิ  
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ป

ทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วันขึน้ไป -  เก็บคา่ใชจ้่าย 8,000 บาท   

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วัน  -  เก็บคา่ใชจ้่าย  50 % ของราคาทัวร ์ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

    
 

 
 

 
 

    
 

 


