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วันที่เดินทาง

27 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
เทศกาลปใหม

หนา 1 จาก 8

ราคา

พักเดี่ยว

52,900.-

5,500.-

เซี่ยงไฮ ผูโถวซาน หังโจว อูเจิ้น 6 วัน 4 คืน TG 27 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 ปใหม

หนา 2 จาก 8

จุดเดนของทัวร
-

บินสายการบินไทย สายการบินแหงชาติ ทั้งไปและกลับ
พัก โรงแรม ระดับ 5 ดาว
นั่งรถลอดใตอุโมงคเลเซอร หาดไวทาน ชอปปงถนนนานกิง
ชมวิวหอไขมุก
นมัสการ เจาแมกวนอิมไมยอมไป วัดไผสีมวง หนานไหกวนอิม วัดผูจี้
ลองเรือทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศนอันสวยงามของทะเลสาบ
ชมหมูบานโบราณอูเจิ้น พรอมลองเรือ
ชมการแสดง ขึ้นชื่อ กายกรรม ERA
ชอปปง ยาน ตลาด 100 ป เฉินหวังเมี่ยว
อาหารพิเศษ ติ่มซําเลิศรส สุกี้หมอไฟ

วันแรก

สุวรรณภูมิ

22.00 น.

พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 (เกาะ D) เคาทเตอรสายการบินไทย โดยมี
เจาหนาที่ อํานวยความสะดวกดานเอกสารใหทาน
เซี่ยงไฮ – อุโมงคเลเซอร – หาดไวทาน – หอไขมุก(ชมวิวจากดานนอก) – ถนนนานกิง – หนิงปอ

วันที่สอง
00.30 น.
05.45 น.

เชา

เดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG662
เดินทางถึงทาอากาศยาน นานาชาติเซี่ยงไฮ ผูตง หรือทีเ่ รียกสั้นๆวา “สนามบินเซี่ยงไฮ ผูตง” เปนสนามบินหลัก
1 ใน 2 สนามบินของมหานครเซี่ยงไฮ (Shanghai) แหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of
China) เปดใหบริการในป พ.ศ. 2542 เพื่อขยายศักยภาพในการขนสงทางอากาศ โดยสนามบินสนามบินเซี่ยงไฮ
ผูตงสามารถรองรับเที่ยวบินจากทั่วโลก ทําใหเปนศูนยกลางดานการคมนาคมทางอากาศของภูมิภาคอยางรวดเร็ว
และติดอันดับที่ 9 ของสนามบินที่มีผูใชบริการมากที่สุดในโลกในป นําทานผานพิธกี ารตรวจคนเขาเมืองแลว นํา
ทานออกจากสนามบิน เพื่อขึ้นรถที่จอดรออยูดานนอก
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานนั่ง ลอดอุโมงเลเซอร อุโมงคใตแมนา้ํ หวังผู ซึ่งเปนอุโมงคสรางลึกลงไปจากพืน้ แมน้ํา 9 เมตร
ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแตงดวยไฟเลเซอรเปนรูปตางๆ นําทานไปยัง หาดไวทาน(หาดเจาพอเซี่ยงไฮ)
ชมบรรยากาศ โดยรอบ ซึ่งสามาถมองเห็นหอไขมุกไดชัดเจน ตั้งอยูริมฝงตะวันตกของแมน้ําหวงผู ชมบรรยากาศ
วิวและถายรูประหวางเมืองเกาและเมืองใหม ซึ่งถือเปนสัญลักษณทโี่ ดดเดนของนครเซี่ยงไฮ ที่ไดรวมการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก จากนั้นนําทานชอปปงยาน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5
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กม. และยังเปนแหลงศูนยกลางสําหรับการชอปปงทีค่ ึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ รวมทั้งหางสรรพสินคาใหญ
ชื่อดังกวา 10 หาง รานคาตาง ๆ, รานอาหารและศูนยกลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสรางสีสันและความบันเทิง
ใหกับผูที่มาจับจายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครืน้ ที่สุดของนครเซี่ยงไฮ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร
หลังอาหารไดเวลา นําทานออกเดินทางสู เมืองหนิงปอ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พกั Haichongzhou International Hotel หรือใกลเคียง
วันที่สาม
06.00 น.

กลางวัน

เกาะผูโถวซาน – วัดผูจี้ – วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป – วัดไผมวง – หนานไหกวนอิม – หังโจว
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ทาเรือจูเจียเจียน เพื่อโดยสารเรือขามฟากสู เกาะผูโ ถวซาน (ใชเวลาในการนั่งเรือประมาณ 15
นาที) เปนเกาะ 1 ในจํานวน 670 เกาะ นอยใหญของหมูเกาะตานซาน มณฑลเจอเจียง ซึ่งถือเปนเกาะพุทธคีรี 1
ใน 4 แหงของเมืองจีน นอกเหนือจาก จิ่วหัวซาน มณฑลอันฮุย งอไบ มณฑลเสฉวน และอูไถซาน มณฑลซานซี
เปนเกาะขนาดเล็กมีเนื้อที่ประมาณ 11.82 ตารางกิโลเมตร มีสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่สักการบูชาเจาแม
กวนอิมหลายวัด และวิหารที่สรางขึ้นตั้งแตราชวงศถัง
และซงรวมอยูดวย นําทานเดินทางสู วัดผูจี้ ซึ่งวัดแหงแรกมี
ชื่อเสียงมากที่สุดในเกาะผูโถวซานสักการะเจาแมกวนอิม
ปางนั่งสมาธิที่ใหญที่สุดกินเนื้อที่ประมาณ 37,019 ตาราง
เมตร วิหารตาเยวียนทงเปนวิหารที่ใหญที่สุดของวัดมีความ
ยาว 47 เมตรลึก 29 เมตร และสูง 21 เมตร จะแตกตางจากวัด
พุทธทั่วไป เนื่องจากมีองคเจาแมกวนอิมเปนพระประธาน
สูง 8.8 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป เปนวัดขนาดเล็กที่ตงั้ อยูบนโขดหินริมทะเล ผานสวนไผมวง สู วัดไผ
มวง ประมาณ 200 เมตรเปนที่ประดิษฐาน องคเจาแมกวนอิมที่แกะสลักจากไม ทาทับดวยสีทอง เปนองคเจา
แมกวนอิมองคแรกของเกาะผูโถวซาน สรางขึน้ ในป ค.ศ. 916 ตรงกับสมัยราชวงศถัง เปนยุคเจริญรุงเรืองของ
พุทธศาสนาในประเทศจีน เลากันวาหลวงพอฮุย เออซึ่งเปนพระภิกษุจากประเทศญีป่ นุ ที่เดินทางมาศึกษาธรรม
ในจีนเปนครั้งที่สาม ไดอัญเชิญองคเจาแมกวนอิมจากอูไถซาน มณฑลซานซี เพื่อนํากลับไปยังประเทศญี่ปนุ
ขณะที่ผานเกาะผูโถวซานไดเกิดพายุฝน ไดอาศัยบริเวณสวนไผมวงนี้ เปนที่หลบฝนอยูเปนเวลานานเขาใจวา
องคเจาแมกวนอิมไมรับเชิญไปญี่ปุนดังนั้นจึงรวมกับชาวพื้นเมืองสรางศาลเล็กๆ ไวในบริเวณดังกลาว พรอม
ตั้งชื่อศาลแหงนี้วา “วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป” บริเวณนีส้ ามารถชมถ้ําเฉาหยินตง ซึ่งเปนสถานที่ปรากฏตัว
ของเจาแมกวนอิมและหลักศิลาจารึก เตือนวา “หามตามไปและหามจุดตะเกียงนิ้ว”พรอมทั้งสามารถชมพระ
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ค่ํา
วันที่สี่
06.00

หนา 4 จาก 8

นอนในทะเล จากนัน้ นําทานสักการะ พระโพธิ์สัตวกวนอิม (หนานไหกวนอิม) องคใหญและงดงามที่สุดใน
เกาะ สูงถึง 28 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยูทตี่ ําหนักริมทะเล อันเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผูถอซานใหความ
เคารพนับถือมากกวา 2,000 ป
จากนัน้ ไดเวลานําทานตอไปยัง เมืองหังโจว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พกั New Century Grand Hotel หรือใกลเคียง (พักหังโจว)
วัดหลิงอินซื่อ – ลองเรือทะเลสาบซีหู – หมูบานใบชา – คฤหาสนเกาของเศรษฐีหูเซี่ยเหยียน – ถนนเหอฝงเจีย
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําทานออกเดินทางสู วัดหลิงอิ่นซื่อ หรือ “วัดซอนใจ” (Temple of the Soul's Retreat) ตั้งอยูทางตอน
เหนือในเมืองหังโจว ตัววัดสรางขึ้นเมื่อป 326 ในสมัยราชวงศจินตะวันออกโดยพระฮุยลี่ (Huili) ภิกษุชาวอินเดีย
ที่ธุดงคผานมาแลวเห็นวาภูมิทัศนแถบนี้งดงามคลายกับเขาศักดิ์สิทธิ์จึงไดมกี ารสรางวัดขึ้นมา

กลางวัน
บาย

ค่ํา

นําทุกทาน ลองทะเลสาบซีหู ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจ
วทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียงกับวงรี มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาว
โดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามดานถูก
ลอมรอบดวยภูเขาและอีกหนึ่งดานเปนเมืองรอบซีหู ประกอบไปดวย
สถานที่สําคัญมากกวา 30 แหงและสถานที่ชมทิวทัศนมากกวา 40
แหง โดยจุดสําคัญก็ไดแก หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ หาทะเลสาบ
และสิบทิวทัศน นําทานลองเรือผานชม สะพานขาดซึ่งเปนที่มาของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3
ดวง ทับแสงจันทรน้ําลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแหงนี้ที่ไดรับสมญานามจาก
นักทองเที่ยววา “พฤกษชาติในนครินทร” จากนัน้ นําทานสู หมูบานเหมยเจียอู (ไรชาหลงจิ่ง) แหลงผลิตใบชาเขียว
ที่ขึ้นชื่อขอ งจีน ใหทานไดชิมชาขึ้นชื่อ โดยกลาวกันวา “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”
รับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม คฤหาสนเศรษฐีหูเซี่ยเหยียน คหบดีผูมีอิทธิพลตอรัฐบาลจีน สมัยปลายราชวงศชิง เด็กยากจนถือ
กําเนิดเมื่อป ค.ศ.18223 จากเมืองจี้ซี มณฑลอันฮุย ที่ตอสูชีวิตจนประสบความสําเร็จกาวหนาเปนเศรษฐีอยูที่
หังโจว จากนั้นนนําทาน ชออปปง ถนนโบราณเหอฝงเจีย เปนถนนสายหนึ่งที่สะทอนใหเห็นประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมอันเกาแกของหังโจวไดอยางดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กวาง120เมตร ในปจจุบันยังคงไวซึ่ง
สภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสรางโบราณสวนหนึ่งแลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางขึ้นใหมลว นสรางจากไม
และมุงหลังคาสีคราม อิสระชอปปงตามอัธยาศัยกับสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกและของเลนมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พกั New Century Grand Hotel หรือใกลเคียง
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วันที่หา หมูบ านโบราณอูเจิ้น + ลองเรือแจว – กลับเซี่ยงไฮ – กายกรรม ERA
06.00 น.

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําทาน ลองเรือเขาสู เมืองโบราณอูเจิ้น เมือง
โบราณที่มีชอื่ เสียงมากของมณฑลเจอเจียง ตั้งอยูริม
ทะเลสาบไทหูทะเลสาบขนาดใหญที่ครอบคลุมพื้นทีข่ อง
มณฑลเจอเจียง และมณฑลเจียงซูเปนเมืองโบราณที่อนุรกั ษ
และคงสภาพบานเรือนตามแบบสมัยราชวงคชิง ไมวาจะเปน
ลวดลายการแกะสลกัไมตามหนาตาง หรือการแกะสลักหินที่
มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ไดชื่อวา "นครเวนิส แหงมณฑลเจอ เจียง"
มีประวัติศาสตรกวา 1,000 ป ชมชีวิตความเปนอยูของชาวบานริมน้ํา สถานที่บงบอกความเปนเจียงหนันซึ่งเปน
บานเกิด "เหมาตุน"ชมสิ่งกอสรางโบราณสมัยราชวงศหมิงและราชวงศแมนจูสภาพแวดลอมภายในเมืองโบราณอู
เจิ้นยังคงความสวยงามนาอยูมีคูคลองไหลผานกลางหมูบาน สะพานขามคูคลอง โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่
นาสนใจอีกมากมาย ที่แหงนี้ทานจะไดสัมผัสถึงบรรยากาศความเปนเมืองโบราณและความเปนโมเดิรนที่
ผสมผสานไดอยางลงตัว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไดเวลานําทานเดินทางกลับเซี่ยงไฮ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เปนกายกรรมที่ดีที่สุดในปจจุบันงบประมาณกวา 100
ลานหยวน ทุกฉากตื่นเตนเราใจ นําทานชมบรรยากาศฉลองตอนรับปใหม
นําทานเขาสูที่พกั Four Points By Sheraton Daning Hotel หรือใกลเคียง
วันที่หก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – กรุงเทพ
06.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กลางวัน
17.20 น.

นําทานเดินทางสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ตลาดรอยป ซึ่งเปนตลาดเกา
ของคนเซี่ยงไฮ บานเกากวารอยปที่ยังคงความสวยงามดวยเอกลักษณ
และวัฒนธรรมและกลายเปนศูนยรวมสินคาและอาหารพื้นเมืองที่
แสดงถึงเอกลักษณของชาวเซี่ยงไฮมีการผสมผสานระหวางอดีตและ
ปจจุบันไดอยางลงตัวซึ่งเปนยานสินคาราคาถูกที่มชี ื่ออีกยานหนึ่งของ
นครเซี่ยงไฮใหทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
ไดเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพ ทําการเช็คอิน โหลดกระเปา
อําลา เซี่ยงไฮ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665
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เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
************************************************************************************

รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสมโดยอยู ในดุลยพินิจของ
หัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิน่ ในครั้งนั้น ๆโดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ
และขึ้นอยูก ับสภาพการณปจจุบัน
Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 5 กรกฏาคม 2561
อัตรานี้รวม
- คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ – กรุงเทพ (ตั๋วกรุป)
- คาที่พัก 2 ทานตอ 1 หองคู 4 คืน
- คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
- คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
- น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม
- คาวีซาจีน
- คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ (หัวหนาทัวรไทย แลวแตความพอใจในการบริการ)
- คาภาษีสนามบินไทย-จีน
- ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)
อัตรานี้ไมรวม
- ไมรวมคาใชจายสวนตัวตางๆ เชน คาโทรศัพท คาอาหาร คาเครื่องดื่มนอกรายการ เปนตน
- คาทําเอกสารของผูถือพาสปอรตตางดาว
- คาวีซาที่มีคาธรรมเนียมแพงกวาหนังสือเดินทางไทย
- คาน้ําหนักที่เกินพิกัด
- คาบริการไมรวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จาย 3%
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม / การไมรับประทานอาหารบาง
มื้อ ไมเที่ยวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร เปนไปในลักษณะเหมาจาย
สํารองที่นงั่ มัดจํา ทานละ 10,000 บาท พรอมแจงชื่อเปนภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง สวนที่เหลือ ชําระทั้งหมดกอน
การเดินทาง 20 วัน
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เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน - หักคาใชจายไว สําหรับกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุปที่ตองวางมัดจํา
กับสายการบินหรือกรุปที่มกี ารการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 20,000 บาท
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-19 วัน -เก็บคาใชจาย 75 % ของราคาทัวร
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความ
เสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทั้งทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญ
หาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ ตอการตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออก
เมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
การเบิกคาใชจาย ทุกกรณีตองมีใบเสร็จและมีเอกสารรับรองทางการแพทยหรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
คารักษาพยาบาล รับผิดชอบคารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในระหวางระยะเวลา
การเดินทาง
การประกันไมคุมครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการ
ที่เกี่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม
หมายเหตุ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
- บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย,
ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ
- หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่
- ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และ โรงแรม
ที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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ราคานีค้ ิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกีย่ วของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย การ
บินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานทีใ่ หบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอนื่ ทดแทนให แต
จะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานัน้
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก ทาง
สายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา

