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เวลิด์ ทราเวลเลอร์ มีความยนิดีน าท่านเยือนดินแดนแห่งมหาอ านาจ ณ มหานครเซ่ียงไฮ ้

ล่องเรือชมความสวยงามของ “หมู่บา้นน ้ าโบราณถงลี”่  
ชมความยิง่ใหญ่ของเซ่ียงไฮ ้บนตึกท่ีสูงท่ีสดุของเมอืงกบั Shanghai Tower 

พรอ้มไฮไลท ์“สวนหลิวหยวน-ถนนนานกิง-วดัพระหยกขาว-ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว” 
น าท่านยอ้นเวลาเขา้สู่วยัเด็กไปกบัสวนสนุกช่ือกอ้งโลก “SHANGHAI DISNEYLAND” 

พร้อมการบริการอาหารขึ้นชื่อมากมาย เช่น สุกี้ หมอ้ไฟ ซีฟู้ด และอาหารทอ้งถิน่อีกมากมาย 
เดินทางสะดวกสบายโดยการบนิไทย พรอ้มท่ีพกัและบริการสดุประทบัใจเพือ่มอบใหค้นพเิศษเช่นคุณ 

หวัหนา้ทวัรม์ืออาชีพช านาญเสน้ทาง100% / โรงแรมระดบัระดบั4ดาว**3 คืนเต็ม**ไม่ยา้ยโรงแรม 
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บนิตรงไม่ต่อเครือ่ง หรูหรา มีระดบั 

รวมค่าวีซ่า หวัหนา้ทวัร ์ทริปไกดแ์ละคนขบั ค่าตัว๋และภาษีสนามบิน และค่าอาหารทุกม้ือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

http://www.worldtravelleragency.com/
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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-เซ่ียงไฮ ้ 
                                          ทาวเวอร-์อุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไว่ธาน-ถนนนานกิง-วดัพระหยกขาว 

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 าท่านขึ้นชมวิวทิวทศัน์ของมหานครแห่งความเจริญรุ่งเรือง 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 าภาพยนตร์เร่ืองเจ้าพ่อ 
เซี่ยงไฮ้ นอกจากนั้นท่านยังสามารถมองเหน็วิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสญัลักษณอ์นัโดดเด่นของเมอืงเซี่ยงไฮ้อกีด้วย   

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่บริการท่านดว้ยเมนู ปลากระพงอบ

ซอสน ้ าแดง หมูกรอบมาเก๊า เป็ดย่างฮ่องกง หมูแดงกวางตุ้ง ผดัผกัแกว้ ขนมจีบไข่ปู ฮะเก๋า ซาลาเปาไสค้รีม 
กว๋ยเต๋ียวหลอดไสกุ้ง้ เก๊ียวซ่า ไชเทา้กวยผดักุย้ฉ่าย ขา้วผดั 

  จากนั้นน าท่านสู่ ถนนนานกิง อสิระให้ท่านเพลินเพลินไปกบัการช้อปป้ิงบนถนนที่มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร ที่   
เตม็ไปด้วยห้างสรรพสนิค้ามากมายเป็นย่านที่คกึคกัและทนัสมยัที่สดุอกีด้วย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วดัพระหยกขาว 
ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ น าท่านตื่นตากบัหยกทั้งแท่งที่สลักเป็นองคพ์ระพุทธรปู และหุ้มด้วยเพชรพลอย 
หินมโนรา อนัแสนงดงามให้ท่านได้นมสัการเพ่ือความเป็นสริิมงคงในชีวิต 
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ 
 
 
 
 
 
 

 
พักที่ :   FOUR POINTS BY SHERATON BY SHERATON DANING หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (01 ม.ค. 19)  SHANGHAI DISNEYLAND (เต็มวนั)-ซินเทียนต้ี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ  ้มหานครที่ เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง จนได้รับการขนานนามให้เป็นมหานครแห่ง
มหาอ านาจ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ช.ม.) จากนั้นขอน าท่านเดนิทางย้อนวัยเดก็กบั สวนสนุกเซ่ียงไฮ ้ดิสนีย ์แลนด ์
SHANGHAI DISNEY LAND เป็นดิสนีย์แลนด์ที่มีขนาดใหญ่กันดับ 2 ของโลก และมีขนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดิสนีย์ 
แลนด์ ถึง 3 เท่าเลย สนุกกบัไฮไลท ์Enchanted Storybook Castle ปราสาทดสินีย์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยแบ่งออกเป็น 6 
ธีมด้วยกันเป็น Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrow Land, Treasure Cove และ 
Fantasy Land หลากหลายเคร่ืองเล่นให้ท่านได้ร่วมสนุก... 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั เพือ่ความสะดวกแก่ทุกท่านในการเล่นเคร่ืองเล่นอย่างไม่ขาดตอน  
(มอบเป็นเงินสด 100 หยวน) 
สนุกกบั เมนสตรีท ยูเอสเอ ที่ Mickey’s Philhar Magic โดยโดนัล ดั๊ก จะพาท่านไปร่วมระลึกถึงภาพยนตร์แอนนิเมชั้น
ของดิสนีย์ในรูปแบบ 3 มิติ และที่ The Golden Mickeys จะเป็นโชว์ในรูปแบบบรอดเวย์ น าโดยมิกกี้  และพ้องเพ่ือน 
และใน Fantasy Gardens ท่านจะพบกบั มิกกี้  มนินี่และกูฟฟ่ี จะมาเซอร์ไพรซ์ทุกท่าน ส าหรับท่านที่ต้องการพบกบัความ
ตื่นเต้นพร้อมกับหัวเราะไปในอวกาศ ไปนั่ง Space Mountain ให้อารมณ์เบิกบาน นอกจากนั้นท่านยังสามารถล่องเรือ
เที่ยวรอบโลกใน ‘it’s a small world’ ท่านจะพบกบัเหล่าตุก๊ตาน่ารักสดใสแต่งตัวแบบพ้ืนเมอืงของประเทศต่างๆทั่วโลก 
พร้อมชมพาเหรดอนัตระการตานี้ ได้รวบรวมมาจากเทพนิยายสดุคลาสสคิของดสินีย์... 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนต้ี ย่านช้อปป้ิงที่ทนัสมยัอกีแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ที่เตม็ไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่แปลกตา
สไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยร้านค้ามากมาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินในการเลือกซื้ อสินค้าและเกบ็ภาพได้ตาม
อธัยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  ขอบริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Ooding Top Quality Seafood บริการท่านดว้ย “เมนูซีฟู้ดบุฟเฟ่ต”์ ช่ือดงั   
  
 
 
 
 
 

 
ท่ีพกั FOUR POINTS BY SHERATON BY SHERATON DANING หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (02 ม.ค. 19)   เซ่ียงไฮ-้ถงลี-่หมู่บา้นน ้ าโบราณถงลี-่ซูโจว-สวนหลิวหยวน 
                                                  ถนนซานถงัเจีย-เซ่ียงไฮ ้

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองถงหลี่ น าท่านเยือนดินแดน “เวนิสน้อยแห่งตะวันออก” จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชม
หมู่บา้นโบราณถงหลี ่หมู่บ้านโบราณที่ซึ่งยังคงวัฒนธรรมแบบดั้งเดมิให้ท่านเพลิดเพลินไปกบัสถาปัตยกรรมและวิถชีีวิต
ของชาวบ้านที่ยังคงใช้ชีวิตกนัอย่างเรียบง่ายนอกจากนั้นยังมสีนิค้าพ้ืนเมอืงต่างๆ... 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู ขาหมูถงหลี ่ปลากระพงนึง่กวางตุง้ ไก่ย่างถงหลี ่  
หมูสามชั้นอบผกัดอง ปีกไก่ผดัเกาลดั หมอ้ดินมะเขือยาวหมูสบั สี่สหายผดัไฟแดง ไข่เจียวปลาเงิน ผดัผกัตาม
ฤดูกาล ซุปตุ๋นเห็ดรวม 
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)  จากนั้นน าท่าน
เดนิทางสู่ สวนหลิวหยวน ในอดีตมชีื่อว่า “สวนตะวันออก” เป็นสวนศิลปะเจียงหนันขนานแท้ โดดเด่นด้านการจัดวาง มี
การโชว์ลูกเล่นของลักษณะความแตกต่างทางสถาปัตยกรรรมที่สร้างมุมมองระดับต่างๆ ได้อย่างงดงามลงตวั   จากนั้นน า
ท่านเยือน ถนนซานถงัเจีย ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองซูโจวที่ตลอดสองแนวทางเดินที่เต็มไปด้วย
ร้านอาหารพ้ืนเมอืงมากมายนอกจากนั้นท่านจะได้ชมบ้านเรือนอนัเก่าแก่ที่มอีายุมาอย่างยาวนาน...   
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ ้มหานครที่เตม็ไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง จนได้รับการขนานนามให้เป็นมหานครแห่ง
มหาอ านาจ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ช.ม.)  

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 
  

วัน ที่ห้าของการเดินทาง (03 ม.ค . 19)   ตลาดเฉินหวังเมี่ยว  – สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง                                                      
สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเลือกซื้อและเลือกชม รา้นบวัหิมะ สนิค้าขึ้นชื่อของเมอืงจีน จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเฉินหวงัเมีย่ว 
ตลาด 100 ปี ตลาดที่เตม็ไปด้วยความเก่าแก่ของวฒันธรรมดงัเดมิของชาวจนีที่ยังคงเกบ็รักษาไว้เป็นอย่างด ีท่าน
สามารถเดนิเลือกซื้อสนิค้าพ้ืนเมอืง ของที่ระลึก นานาชนิด นอกจากนั้นที่นี่ยังมเีสี่ยวหลงเปาสตูรพ้ืนเมอืงที่มชีื่อเสยีงอกี
ด้วยให้ท่านได้เพลิดเพลนิไปกบับรรยากาศของอาคารการปลูกสร้างบ้านเรือนที่ยังคงความเป็นจนีดั้งเดมิที่ผสมผสานกบั
ความโมเดริ์นแบบสมยัใหม่   

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารมื้ อเท่ียง ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซตเมนูอาหารทอ้งถิน่ บริการท่านดว้ยเมนู ปลาตาเดียวนึ่ง

ซีอ๊ิว ไก่สบัแตจ๋ิ้ว กุง้แม่น ้ าอบซีอ๊ิว หมอ้ดินหมูตุ๋นน ้ าแดง หมอ้ไฟปลาหมึก เห็ดหลินจือผดัเอ็นหอย ซีฟู้ดอบวุน้เสน้ 
หมอ้ไฟดอกกะหล า่ปลี ผดัผกัตามฤดูกาล ซ่ีโครงหมูตุ๋นขา้วโพด 

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

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 46,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 45,900.- 
เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 44,900.- 
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 



Countdown 2019Shanghai Disneyland 5D3N   7 | ห น้ า  

 บริษทั เวิลด ์ทราเวลเลอร ์เอเจนซ่ี จ ากดั 

• 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  

 
 
 
 
 

• เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่า
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 
 

• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ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 % 

 

    
 

 


