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เลขที โครงการ เดอะจังท์ชนั กาญจนาภิเษก / แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
Tel : 023477445 ,023477446 ,023477430 ,023477431 Fax : 023477430

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่11/07146 email : pop.worldtraveller@gmail.com www.worldtravelleragency.com

 เยือน 2 สวนสนุกระดับโลกที่ เซี่ยงไฮดิสนียแ ลนด และ โตเกียวดิสนียซี ในทริปเดียว
 เที่ยว เซี่ยงไฮ มหานครที่ทันสมัยและยิ่งใหญของจีน อัพเดทเทรนดสุดชิคกันที่

ยาน ซินเทียนตี้ ชมความเปนยุโรป ที่ หาดเจาพอเซี่ยงไฮ
 ยอนอดีตอันแสนมีเสนหที่เมือง คาวาโกเอะ เดินเลนตรอกขนมหวาน แสนนารัก
 ชอปปงสินคาที่ นานกิง ฮาราจุกุ โอไดบะ ไดครบทุกสไตลรวมไวในโปรแกรมเดียว
 อรอยกับหลากเมนู ที่ตองไมพลาด สุกี้หมอไฟ บุฟเฟตอาหารญี่ปุน บาบีคิวปงยาง
 หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเที่ยวครบทุกวัน

กําหนดการเดินทาง
ตุลาคม
ธันวาคม

12 – 17 ตุลาคม 2562
5 – 10 ธันวาคม 2562

Page2.
วันแรกของการเดินทาง
(1) สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ประเทศไทย- สนามบิ น เซี่ ย งไฮ ผู ต ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน-ถนนนานกิง -เซี่ยงไฮ
07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารชัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 Row C สายการบิน ไทย แอร์เวย์
10.45 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เทียวบินที TG 662
16.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซี่ยงไฮ ผูตง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้ อมตรวจเช็ค
สัมภาระกระเป๋ าเรี ยบร้อยแล้วนําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศชันเยียม จากนันนําท่านสู่ ถนนนานกิง อิสระให้ ท่านเพลิน
เพลินไปกับการช้ อปปิ งบนถนนทีมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ทีเต็มไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ ามากมายเป็ นย่านทีคึกคักและทันสมัย
ทีสุดอีกด้ วย

ค่ํา

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู “หมอไฟทานละ 1 หมอ” (น้ําซุปเห็ด) เนื้อหมู
เนื้อปลา เนื้อกุงบด เนื้อปลาบด ลูกชิ้นปลาหมึก ทองมวนหมู เห็ดรวม ผักรวม รากบัว ฟองเตาหู วุน
เสน บะหมี่ เกี๊ยวไสหมู ผักกาดขาว

พักที่ :

FOUR POINTS BY SHERATON BY SHERATON DANING หรือเทียบเทา
โรงแรมระดับ 4 ดาว ที่ตั้งอยูในยานชอปปง สะดวกสบาย

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
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(2) เซี่ยงไฮ-เซี่ยงไฮดิสนียแลนด เต็มวัน-ยานซินเทียนตี้-เซี่ยงไฮ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ มหานครทีเต็มไปด้ วยความเจริญรุ่งเรือง จนได้ รับการขนานนามให้ เป็ นมหานครแห่งมหาอํานาจ จากนัน
ขอนําท่านเดินทางย้ อนวัยเด็กกับ สวนสนุกเซี่ยงไฮ ดิสนีย แลนด SHANGHAI DISNEY LAND เป็ นดิสนีย์แลนด์ที
มีขนาดใหญ่ลาํ ดับ ของโลกและมีขนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดิสนีย์ แลนด์ ถึง เท่าเลย สนุ กกับไฮไลท์ Enchanted Storybook Castle
ปราสาทดิสนี ย์ทีใหญ่ ทีสุดในโลก โดยแบ่ งออกเป็ น ธีมด้ วยกันเป็ น Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination,
Tomorrow Land, Treasure Cove และ Fantasy Land หลากหลายเครืองเล่นให้ ทา่ นได้ ร่วมสนุก...

 อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกแกทุกทานในการเลนเครื่องเลนอยางไมขาดตอน
สนุ กกับ เมนสตรีท ยูเอสเอ ที Mickey’s Philhar Magic โดยโดนัล ดัก จะพาท่านไปร่วมระลึกถึงภาพยนตร์แอนนิเมชันของดิสนีย์ใน
รูปแบบ 3 มิติ และที The Golden Mickeys จะเป็ นโชว์ในรูปแบบบรอดเวย์ นําโดยมิกกี และพ้ องเพือน และใน Fantasy Gardens ท่าน
จะพบกับ มิกกี มินนีและกูฟฟี จะมาเซอร์ไพรซ์ทุกท่าน สําหรับท่านทีต้ องการพบกับความตืนเต้ นพร้ อมกับหัวเราะไปในอวกาศ ไปนัง
Space Mountain ให้ อารมณ์เบิกบาน นอกจากนันท่านยังสามารถล่องเรือเทียวรอบโลกใน ‘it’s a small world’ ท่านจะพบกับเหล่า
ตุ๊กตาน่ารักสดใสแต่งตัวแบบพืนเมืองของประเทศต่างๆทัวโลก พร้ อมชมพาเหรดอันตระการตานี ได้ รวบรวมมาจากเทพนิยายสุด
คลาสสิคของดิสนีย์..
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จากนันนําท่านเดินทางสู่ ยานซินเทียนตี้ ย่านช้ อปปิ งทีทันสมัยอีกแห่ งหนึงของเซียงไฮ้ ทเต็
ี มไปด้ วยสิงก่อสร้ างทีแปลกตาสไตล์
ยุโรปทีล้อมรอบไปด้ วยร้ านค้ ามากมาย อิสระให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินในการเลือกซือสินค้ าและเก็บภาพได้ ตามอัธยาศัย…

ค่ํา

 ขอบริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Ooding Top Quality Seafood บริการทานดวย “เมนู
ซีฟูดบุฟเฟต”
 ชื่อดัง

\

พักที่ :

FOUR POINTS BY SHERATON BY SHERATON DANING หรือเทียบเทา
โรงแรมระดับ 4 ดาว ที่ตั้งอยูในยานชอปปง สะดวกสบาย

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เซี่ยงไฮทาวเวอร-อุโมงคเลเซอร-หาดไวธานสนามบินเซี่ยงไฮ-สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านขึนชมวิวทิวทัศน์ของมหานครแห่งความเจริญรุ่งเรือง ณ เซี่ยงไฮทาวเวอร ตึกทีถูกสร้ างขึนเคียงคู่กบั ตึกระฟ้ าทีเคย
สูงทีสุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซียงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึงปัจจุบันครองตําแหน่ง
ตึกทีสูงทีสุดในจีน จากนันนําท่านสู่ อุโมงคเลเซอร อุโมงค์ลอดแม่นาสายแรกในประเทศจี
ํ
น นําท่านตืนตาไปกับ เทคโนโลยีแสง
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สี เสียงทีสวยแปลกตา พร้ อมชม หาดไวธาน สถานทีถ่ายทําภาพยนตร์เรืองเจ้ าพ่อเซียงไฮ้ นอกจากนันท่านยังสามารถมองเห็นวิว
ของหอไข่มุก ซึงเป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองเซียงไฮ้อกี ด้ วย

เที่ยง

16.55 น.
20.55 น.
ที่พัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ๊ว ไกสับแตจิ๋ว กุงแมน้ําอบซีอิ๊ว หมอดิน
หมูตุนน้ําแดง หมอไฟปลาหมึก เห็ดหลินจือผัดเอ็นหอย ซีฟูดอบวุนเสน หมอไฟดอกกระหล่ําปลี ซี่โครง
หมูตุนขาวโพด
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูญ
่ ปุ่ี น โดยสายาการบิน China Eastern เทียวบินที MU271
เดินทางถึงสนามบินนาริตะ จ. ชิบะ ประเทศญี่ปุน ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง และด่านศุลกากรเป็ นทีเรียบร้ อย
แล้ ว นําท่านเดินทางสู่ โรงแรมทีพัก
ANA CROWNE PLAZA NARITA หรือเทียบเทา

วันทีส
่ ี่ของการเดินทาง
เชา

(4) นาริตะ - โตเกียวดิสนีย ซี - ฮาราจุกุ - ชอปปง - โตเกียว

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านเดินสู่สวนสนุกระดับโลก และมีเพียงแห่งเดียวในโลก “โตเกียว ดิสนียซี” สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว อยู่
ติดกับโตเกียวดิสนีย์แลนด์ โตเกียวดิสนีย์ซี (Tokyo Disney Sea) เป็ นโครงการทีเกิดขึนครังแรก ในส่วนต่อขยายของโตเกียวดิสนีย์
แลนด์รีสอร์ต ตังอยู่ในเขตชิบะ ประเทศญีปุ่ น เปิ ดเมือวันที 4 กันยายน พ.ศ. 2544 มีแนวคิดหลักของพืนทีเกียวกับนํา เช่ น เมือง
เวนีส ลําธารนํา ทะเล เรือไททานิก ถําใต้ นาในปล่
ํ
องภูเขาไฟ เมืองในป่ าดิบชืนแถบอเมริกากลาง เงือกและเมืองบาดาล เป็ นต้ น
ภายในแบ่งเป็ นโซนต่างๆ ประกอบด้ วย โซนเครืองเล่น การแสดง โรงละคร ร้ านอาหารและร้ านของฝาก การเดินทางสะดวกสบาย
นอกจากนียังมีทพัี กคือ โตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท ทีอยู่ติดกับตัวสวนสนุกอีกด้ วย…
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เที่ยง

 อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกแกทุกทานในการเลนเครื่องเลนอยางไมขาดตอน
ทุกท่านจะได้ สนุ กกับเครืองเล่นต่างๆ ตามโซนต่างๆทีน่าสนใจ คือ เมืองลับแลสามเหลียมปากแม่นาํ (Lost river delta) ชายทะเลฝัง
อาหรั บ (Arabian Coast) ทะเลสาบนางเงื อก (Mermaid Lagoon) เกาะลึก ลับ (Mysterious Island) ริ มนําฝังอเมริ ก า (American
Waterfront) เมืองเรือแห่ งการค้ นพบ (Port Discovery) ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Harbor) ไม่พลาดเล่น เครืองเล่น
ยอมนิยมของเหล่านักท่องเทียว เช่น Journey to the center of the Earth / Tower of Terror / Temple of the Crystal Skull / Raging
Spirits ส่วนโซนทีเหมาะสําหรับเด็กหรือผู้ทไม่
ี รักความตืนเต้ นมากนัก เช่น 20,000 Leagues Under the Sea / Aquatopia / Storm
Rider นอกจากนียังมี ส่วนการแสดง เช่ น BraviSEAmo / Mermaid Lagoon Theater และโรงหนั ง 3 มิติทีขึนชื ออย่ าง The Magic
Lamp Theater… อิสระให้ ทา่ นได้ สนุกกับเครืองเล่นต่างๆ อย่างเต็มอิม
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จนได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ย่านช้ อปปิ งชือดังอย่าง ฮาราจุกุ คือแหล่งช้ อปปิ งและสถานทีท่องเทียวสุดชิคแห่ งหนึงของ
วัยรุ่น ชาวญีปุ่ นในโตเกีย ว ทีเต็มไปด้ วยสีสันและความหลากหลายของ
แฟชันหลากสไตล์ทดูี แล้ วรับรองว่าแปลกตา จากนันนําท่านสู่ย่านฮาราจุ กุ
มีร้านค้ าสุดฮิปมากมายทีวัยรุ่นญีปุ่ นนิยมมาซือของเพือแต่งตัว เนืองจาก
ทุกวันอาทิตย์จะมีวัยรุ่นญีปุ่ นแต่งตัวแปลก สุดฮิป มารวมตัวกันทีนี ซึงถือ
ได้ ว่าเป็ นย่ านทีมีชือเสีย งและเป็ นทีคุ้ น หู กันดีสาํ หรับคนไทย ให้ ท่านได้
อิสระช้ อปปิ งอย่ างจุ ใจ อาทิ ร้ านซานริโอ (คิตตี), ร้ านร้ อยเยน, เสือผ้ า,
ร้ าน LOFT ตลอดจนห้ างสรรพสินค้ าอันทันสมัย ให้ ท่านได้ ช้อปปิ งกันต่อ
ทีย่ านโอโมเทะซัน โดเป็ นย่านทีอยู่ ติดกับย่ านฮาราจู กุ ของทีเป็ นแบรนด์
ราคาแพงของวั ย รุ่น ทีใฝ่ ฝั น มากมายเช่ น GUCCI, LOUISVUITTON,
GAP, SHU AMURA, RALPH LAUREN,DOLCE&GABBANA, MORGAN, BLUEBERRYใครทีเป็ นแฟนพันธุ์แท้ อย่าให้ พลาด
เดินลึกเข้ าไปใน OMOTESANDO HILL… อิสระให้ ทา่ นเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ งสินค้ ามากมาย…

ค่ํา

ที่พัก

 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู บารบีคิวสไตลญี่ปุน ใหทานเลือกสรรอยางเต็มที่
ไมวาจะเปนเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อไก ขาปูทาราบะ ปลาหมึก หอยเชลล และผักสดนานาชนิด ใหทา น
เลือกตามชอบเพื่อมายางบนกะทะพรอมทั้งน้ําจิ้มสูตรพิเศษ...

SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา

วันทีห
่ าของการเดินทาง
(5) โตเกียว – ไซตามะ – คาวาโกเอะ - ยานเมืองเกา – ตรอกขนม
หวาน - โอไดบะ - ชอปปง – สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนันนําท่านออกเดินทางสู่ทางเหนือของโตเกียว สู่ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ ซึงมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
แบบเก่าในสมัยเอโดะเอาไว้ จนถึงปั จจุบัน ไม่ว่าจะเป็ นอาคารโกดังเก่าทีมีอายุมากกว่าร้ อยปี รวมทังบ้ านเรือน หรือร้ านค้ าต่างๆ ซึง
ยังให้ บรรยากาศและกลินอายคล้ ายย้ อนกลับไปในสมัยอดีตของญีปุ่ น จนทําให้ เมืองแห่ งนีได้ รับสมญาว่าเป็ นลิตเติลเอโดะ และมี
ชือเสียงโด่งดังไปทัวโลก นําท่านชม ยาน Kurazukuri ทีมีโกดังเก่าแก่ซงถู
ึ กสร้ างขึนมาตังแต่ในสมัยเอโดะเรียงรายอยู่ ให้
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ความรู้สกึ เหมือนเรากําลังหลงยุคมาเดินเล่นอยู่ในเมืองเก่าไม่มีผิด โกดังทีเรียงรายกันยาวตลอดระยะทาง 700 เมตรนีแม้ ในสมัยก่อน
จะเป็ นสถานทีเก็บกักเสบียงอาหารเพือส่งไปให้ เมืองเอโดะ (โตเกียวในปั จจุ บัน) แต่ในปั จจุ บันได้ ถูกเปลียนเป็ นร้ านค้ า ร้ านอาหาร
ร้ านขายของทีระลึกและสถานทีท่องเทียวอันมีชือเสียงของเมืองคาวาโกเอะ ร้ านรวงต่าง ๆ ภายในย่านนีนอกจากจะให้ บรรยากาศเก่าแก่
ร้ านขนมทีทําจากมันหวานสีเหลืองและสีม่วงอันเป็ น ผลิตภัณฑ์ขึนชือประหนึง OTOP ของเมืองนี หรือขนมและอาหารแห้ งแบบฉบับ
พืนบ้ านต้ นตํารับญีปุ่ นแท้ ๆ ก็ยังมีให้ ได้ ซอเก็
ื บไปเป็ นของฝากหรือลองชิมเผือลิมลองรสชาติอันแปลกใหม่ของขนมสไตล์ญปุ่ี น จากนัน
พาท่านสู่ ตรอกลูกกวาดสุดหวาน Kashiya Yokocho ทีเต็มไปด้ วยร้ านจําหน่ายลูกกวาดและขนมน่าอร่อยมากมาย เสมือน
เป็ นแหล่งรวมขนมในย่านนี เพราะในตรอกนีจะมีร้านขนมตังเรียงรายไปตามถนนระยะทาง 80 เมตรเลยทีเดียว ซึงร้ านต่าง ๆ ทีตัง
เรียงรายอยู่กม็ ีขนมญีปุ่ นแบบต่าง ๆ วางจําหน่ายให้ ลองซือขิมหรือซือกลับเป็ นของฝากสุดเก๋ ไม่ว่าจะเป็ นขนมเซมเบ้ ข้าวทอดสไตล์
ญีปุ่ น และขนมบางอย่างยังหากินได้ เฉพาะทีนี เอกลักษณ์อีกอย่างของซอยนีก็คือทีนีมีลูกอมหลากสีสันและมีลวดลายน่ารักอยู่บริเวณ
ตรงกลางของลูกอม ซึงร้ าน Tamariki Seika ทีเป็ นต้ นตํารับของลูกอมชนิดนีก็ตังอยู่ในตรอกแห่งนีด้ วย ดังนันเราจึงสามารถหาซือลูก
อมสีสวยหวานอร่อยในรูปแบบดังเดิมจากร้ านนีได้ เลย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อนี้เสิรฟทานดวยเมนู ขาวหนาปลาไหล เมนูขึ้นชื่อ
จากนันนําท่านเดินทางสู่ คณะเดินทางถึงเกาะโอไดบะ เป็ นเมืองทีตังอยู่บนเกาะทีเกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็ น
เกาะจําลองขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว (Tokyo Bay) ในเขตโคโต และเขตชินะงะวะ เขตปกครองพิเศษของกรุงโตเกียว (Tokyo)
ประเทศญีปุ่ น (Japan) ปัจจุบันเมืองโอไดบะได้ กลายเป็ นสถานที
ท่อ งเทียวสุด ฮิตของหนุ่ ม สาวชาวญีปุ่ น รวมไปถึงยั ง เป็ นแหล่ ง
เศรษฐกิจแห่ งใหม่ข องญีปุ่ น เมืองโอไดบะ ถูกสร้ างขึนใน ค.ศ.
1853 เ พื อ ป ร ะ โย ช น์ ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น ป ร ะ เท ศ เ มื อ เข้ า สู่
คริสต์ศตวรรษที 20 เมืองโอะไดบะได้ เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะ
เขตท่าเรือ จนกระทังช่วงทศวรรษที 1990 โอะไดบะได้ กลายเป็ น
ย่านการค้ า ย่านพักอาศัย และนันทนาการทีใหญ่โตแห่งหนึงญีปุ่ น
นําคณะถ่ายภาพคู่กับ สะพานสายรุง Rainbow Bridge
สะพานทีถู กสร้ างขึนเพื อเชื อมระหว่ างเมื อ งโอไดบะกับ โตเกี ย ว
เป็ นสะพาน ชันทีกลายเป็ นสัญลักษณ์ทโดดเด่
ี
นเหนืออ่าวโตเกียว
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ค่ํา

และใกล้ ๆกันกับสะพานสายรุ้งยังเป็ นทีตังของ อนุสาวรียเทพีเสรีภาพ จําลอง (Replica Statue of Liberty) ทีเหมือนกันกั บ
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ หรือ เทพีเสรีภาพ ณ เกาะลิเบอร์ตี อ่าวนิวยอร์ก ทีนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเมืองโอไดบะยัง
มีชิงชาสวรรคสูง 115 เมตร ซึงเป็ นหนึงในทีใหญ่ทสุี ดของโลก จากนันอิสระกับการช้ อปปิ งทีศูนย์การค้ า วีนัสฟอรต เอาใจ
นักช้ อปปิ งซึงมีร้านค้ ากว่า 150 ร้ าน จําลองบรรยากาศของยุโรปในช่วงศตวรรษที 18 ซึงภายในมีคล้ายท้องฟ้ าจําลองทีสามารถเปลียนสี
เป็ นสว่างจ้ าหรือมืดครึมคล้ ายฝนตกได้ ตามแต่จะตังโปรแกรม นําท่านช้ อปปิ งยัง Aquacity ตื่นตากับหุนกันดั้มยัก ษทีรอ
ต้ อนรับท่านหน้ าตัวห้ าง และ Decks แหล่ง ช้ อปปิ งชือดังริมอ่าวโตเกียว อีกทังยังมีโซนอาหารทีทอดยาวถึง 15,000 ตารางเมตร
 อิสระอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกแกทุกทาน ไมขาดตอนในการชอปปง
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันทีห
่ กของการเดินทาง

(6) สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

00.20 น. ออกเดินทางสูก่ รุงเทพ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG661
04.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

เทียวกับเรามันใจได้
World Traveller Agency Co.,ltd
ปัจจุบันเป็ นสมาชิกสมาคมด้ านท่องเทียวระดับประเทศ

No.11/01746

No.1192

No.03504

เทีย
่ วทัง
้ ที...เทีย
่ วกับทัวรดีดี พักดี ทานดี มีความสุขทัง
้ ครอบครัว
ทัวรฮอ
 งกงเราจัดเอง ทําเอง พิถพ
ี ิถันสิง
่ ดีดีมาใหทุกทาน
เราไมขายทัวรแบบสงตอบริษัทอืน
่ อยางแนนอน
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อัตราคาบริการ
ชวงการเดินทาง

ผูใหญ
ราคาทานละ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

พักหองละ2ทาน

1เด็ก+1ผูใหญ

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

เด็กอายุ
ต่ํากวา12ป

1เด็ก(มีเตียง)
+2ผูใหญ

1เด็ก(ไมมีเตียง)
+2ผูใหญ

พักทานเดียว
ตอ1หอง
จายเพิ่ม

เดือนตุลาคม
72,900.71,900.70,900.69,900
15,000.12 – 17 ต.ค. 62
เดือนธันวาคม
72,900.71,900.70,900.69,900
15,000.5 – 10 ธ.ค.62
 สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย scb สามารถผอนชําระผานบัตรเครดิต
โดยไมมีดอกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถามเจาหนาที)่ มัดจําเงินสด 20,000 บาท (ชวงปกติ)
สวนที่เหลือชําระผานบัตรเครดิตได
มัดจําเงินสด 30,000 บาท (ชวงวันหยุด)
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินเดินทางไป-กลับโดยการบินไทย Thai Airways International (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
 ค่าทีพักตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองาน
ประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีทําให ้ต ้องมีการปรับเปลียนทีพัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสําหรับนําเทียว ตามทีระบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนําเทียวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมนํามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันทีทําการจอง
 ค่าวีซา่ เข ้าประเทศจีน สําหรับผู ้ถือหนังสือเดินทางไทย
ิ กรณีอบ
ุ ต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบ
ุ ัตเิ หตุในวงเงินไม่เกิน
 ค่าประกันชีวต
ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงือนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่ รวมภาษีมลู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าเครืองดืมและค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครืองดืมสังพิเศษนอก
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว (เป็ นหน ้าทีของผู ้เดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าทิปสําหรับหัวหน ้าทัวร์ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 600เยน ต่อ1วัน ต่อ1คน
 ค่าธรรมเนียมนํามันทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับ สําหรับนํ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากทีทางสายการบินกําหนดไว ้

เงือนไขการชําระเงินกรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชําระงวดแรก 20,000 บาท หรือ30,000บาท ก่อนการเดินทาง พร ้อมแฟกซ์สําเนาหน ้าหนังสือเดินทาง
Passport มายังบริษัท และค่าใช ้จ่ายส่วนทีเหลือกรุณาชําระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
่ เมือไม่สามารถทํากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึงจะเกิดขึนได ้ก็ตอ
ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนให
ื
้ ถ ้าท่านต ้องการ
ี ดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ิ สูญหายตามสถานทีต่างๆ และอืนๆ ทีอยูน
จลาจล การปฏิวต
ั ิ ทรัพย์สน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใด
 เนืองจากรายการทัวร์นเป็
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
 เมือท่านได ้ชําระเงินมัด จํ าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่า นตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถือว่าท่ า น
รับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัทฯ ทีได ้ระบุไว ้โดยทังหมด
 ทางบริษัทเริมต ้น และจบการบริการ ทีสนามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท ่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสํารองตัวเครืองบิน หรือพาหนะ
อย่างหนึงอย่างใดทีใช ้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
ของบริษัท ฉะนันท่านควรจะให ้กรุป
๊ FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามารสํารองยานพาหนะได ้
 ตัวเครืองบินทีใช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือนวัน กลับ หรือเปลียนแปลงการเดินทางได ้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลือนวันเดินทางกลั บ
กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนการเดินทาง มิฉะนันท่านจะต ้องซือตัวใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่านซือจากทางบริษัท
เนืองจากเป็ นคุณสมบัตรของตัวทีออกมาจากทางสายการบิน

เงือนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือ กรุ๊ปทีมีการการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึนไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ *ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %

