💚 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกใหญ่ อนั ดับ 2 ของโลก
💚 ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกจินเม่ า หาดไว่ ทาน สถานทีส่ ุ ดโรแมนติด
💚 ท่ องโลกไซเบอร์ อุโมงเลเซอร์ ล่องเรื อชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
💚 ถ่ ายรู ปเช็คอินสุ ดฮิป ตึกสตาร์ บัคสาขาใหญ่ ที่สุดในโลก
💚 ช้ อปปิ้ งย่ านซินเทียนตี้ แหล่ งสุ ดฮิปของคนอินเทรนด์
เมนูพเิ ศษ: กุ้งมังกร+เสี่ ยวหลงเปา+ขาหมูร่ารวย
พักหรูโรงแรมระดับ 4 ดาว บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าวีซ่ากรุ๊ป ท่ านละ 1,500 บาท

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
15-19 มิ.ย.62
22-26 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-3 ก.ค.62
6-10 ก.ค.62
13-17 ก.ค.62
20-24 ก.ค.62
27-31 ก.ค.62
3-7 ส.ค.62
10-14 ส.ค.62
17-21 ส.ค.62
24-28 ส.ค.62
31 ส.ค.-4 ก.ย.62
7-11 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
21-25 ก.ย.62
28 ก.ย.-2 ต.ค.62
12-16 ต.ค.62
19-23 ต.ค.62

วันแรก
17.30 น.

21.05 น.
วันทีส่ อง
02.20 น.

ราคาผู้ใหญ่
11,888
11,888
11,888
11,888
14,888
11,888
11,888
11,888
12,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
14,888
14,888

ราคาเด็กอายุ 1-18 ปี พักเดี่ยวเพิม่ ทีน่ ั่ง
14,888
3,500
25
14,888
3,500
25
14,888
3,500
25
14,888
3,500
25
17,888
3,500
25
14,888
3,500
25
14,888
3,500
25
14,888
3,500
25
15,888
3,500
25
14,888
3,500
25
14,888
3,500
25
14,888
3,500
25
14,888
3,500
25
14,888
3,500
25
14,888
3,500
25
14,888
3,500
25
17,888
3,500
25
17,888
3,500
25

สนามบินดอนเมือง
คณะเดินทาง พร้อมกันที่ช้ นั 3 ผูโ้ ดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์ เช็คอิน
หมายเลข 7 โดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่ าง ๆ พร้ อมข้ อแนะนาขั้นตอนจากเจ้ าหน้ าที่)
กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ
สายการบิน
เดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน
เที่ยวบินที่ XW858
*ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื่ อง* ( สายการบินมีบริการจาหน่ ายอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง )
เมืองเซี่ยงไฮ้ -ล่องเรื อเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์ บัค  อาหารเช้ า,เทีย่ ง,เย็น
ถึง ท่ าอากาศยานผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อย จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ทีพ่ กั
เข้าสู่ ทีพ่ กั SHANGHAI DONGFANG HOTEL (4*) หรื อระดับใกล้เคียงกัน

เช้ า

เที่ยง

ค่า
ทีพ่ กั
วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่าน ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้ วยการ นวดฝ่ าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่
ศูนย์วจิ ยั ทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณ ตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการ
ใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ติดอันดับหนึ่งในสี่ ที่มีชื่อเสี ยง
โด่งดังในบรรดาตาบลน้ าของเมืองเซี่ ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็ นไข่มุกใต้
แม่น้ าแยงซี เกียงจนถึงปั จจุบนั นี้ นาท่านล่องเรื อ ชม เมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่ง
เป็ นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และ
ราชวงศ์ซิงอยูม่ ากมาย
บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุง้ มังกร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิงถนนคนเดิน ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองเซี่ ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจาหน่าย
สิ นค้าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านสู่ ตึกสตาร์ บคั สาขาใหญ่ที่สุดในโลก อาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า
2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็ นร้านสตาร์บคั สาขาแรกและ
สาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้กบั ลูกค้าไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟ
พัฒนาแอปลิเคชัน่ โดยอาลีบาบา
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษเสี่ ยวหลงเปา
โรงแรม SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรื อระดับใกล้เคียงกัน
หาดไว่ทาน-อุโมงค์ เลเซอร์ -ขึน้ ตึกจินเม่ าชั้น 88 -ย่านซินเทียนตี้  อาหารเช้ า,เทีย่ ง,เย็น
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนาเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าเพื่อมาทา
ไส้นวมผ้าห่มไหม นาท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้นกาเนิ ดอันลือชื่ อของตานานเจ้า
พ่อเซี่ ยงไฮ้ เป็ น ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัย
อาณานิคม พร้อมชมอาคารสู งตระหง่าน ซึ่ งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยโุ รป จากนั้น
จากนั้นนาท่าน ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรู ปต่างๆ
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร ( เมนูพเิ ศษขาหมูร่ารวย )
นาท่าน ขึน้ ตึกจินเม่ า (JIN MAO TOWER) ชั้นที่ 88 ถ้านับรวมส่ วนยอดแหลมของตึก มี 93 ชั้น โดยห้องชมวิว
เมืองจะอยูช่ ้ นั ที่ 87 ในปัจจุบนั สู งเป็ นอันดับที่ 11 ของโลก ตัวอาคารมีลกั ษณะคล้ายเจ ดียจ์ ีน 8 เหลี่ยม ที่เรี ยงต่อ
กันเป็ นชั้นๆในรู ปแบบโมเดิร์น แวะชมอัญมณี ที่ประเทศจีนยกย่องว่า
มีค่าอย่างล้ าเลิศยิง่ กว่าทองและเพชรนัน่ ก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความ
เชื่อว่าหยกเป็ นอัญมณี ล้ าค่า เป็ นสิ ริมงคลแก่ ผูท้ ี่ได้มาครอบครอง ทา
ให้ชีวติ เจริ ญรุ่ งเรื อง ส่ งเสริ มให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้า มัง่ คัง่ โชคดี
อายุยนื ยาว ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กาไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่าเย้า ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องประดับนาโชค

ค่า
ทีพ่ กั
วันทีส่ ี่
เช้ า

จากนั้นนาท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ ถือเป็ นแหล่งฮิปล่าสุ ดของคนอินเทรนด์เซี่ ยงไฮ้ ตั้งอยูฝ่ ั่งเมืองเก่า ออกแบบโดย
เบนจามิน วูด สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน ได้รับเสี ยงชมว่ามีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่ อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้านช่อง
เก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้าน ก่ออิฐสี เทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จาลองขึ้นใหม่จากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่นี่มี
ความรื่ นรมย์ให้เอนจอยครบครันทั้งร้านกาแฟและคาเฟ่ สไตล์โมเดิร์น,เรสเตอรองต์ของคนดัง,บูติกเก๋ ๆของดีไซ
เนอร์ชื่อดัง, แกลเลอรี่ และช้อปปิ้ งมอลล์ระดับอัพสเกลถือเป็ นสวรรค์ของคนรวยแต่ไม่พร่ องรสนิยม
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรื อระดับใกล้เคียงกัน
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ าบัตร) – สนามบินผู่ตง  อาหารเช้ า,---,--บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (SHANGHAI DISNEYLAND) เป็ นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของ
อาณาจักรดิสนียแ์ ลนด์ ซึ่ งมีขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รองจากดิสนี่ยแ์ ลนด์ในออร์ แลนโด รัฐฟลอริ ดา
สหรัฐอเมริ กา และเป็ นสวนดิสนียแ์ ลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ซึ่ งถือว่าเป็ นดิสนียแ์ ลนด์ที่มี
ขนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดิสนี่ยแ์ ลนด์ ถึง 3 เท่า เปิ ดให้บริ การเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2016 ใช้เวลา
สร้างร่ วม 5 ปี ใช้งบประมาณสร้างราว 5.5 พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อราว 180,000 ล้าน
บาท
แบ่ งพืน้ ทีอ่ อกเป็ น 7 โซน ดังนี้
1. โซนDISNEY TOWN
โซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของที่ระลึกมากมาย
ทั้งยังมี LEGO LAND ในโซนนี้อีกด้วย
2.โซนMickey Avenue
โซนขายของที่ระลึกและร้านอาหาร และจะมีส่วนที่ฉายหนังการ์ ตูนสั้นของมิกกี้เมาส์ อีก
ทั้งยังมีตวั ละครแสนน่ารัก ซึ่ งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ท่านได้ถ่านรู ป
3.โซน ADVENTURE ISLE
ดินแดนการผจญภัยที่ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุ บเขาลึกลับในยุคดึกดาบรรพ์ CASMP
DISCOVERY พร้อมเชิ ญชวนให้ร่วมกันเดินสารวจดินแดนที่แฝงไว้ดว้ ยความปริ ศนาและ
ลึกลับ ลงเรื อเข้าสู่ ROARING RAPIDS อุโมงค์ถ้ าปริ ศนาเป็ นที่อยูข่ องจระเข้ยกั ษ์ เป็ น
เครื่ องเล่นแนว 4D บินชมธรรมชาติและสิ่ งก่อสร้างต่างๆทัว่ โลก
4.โซน TOMORROW LAND
ไฮไลท์เด่นของสวนสนุก ที่มกั จะสร้างโลกแห่งอนาคตเพื่อสร้างจินตนาการให้กบั เด็กๆพร้อมกับดีไซน์เครื่ องเล่น
ที่มีจากวีดีโอเกมและภาพยนตตร์ไซไฟชื่อดัง TRON รถไฟเหาะรู ปทรงจักรยานยนต์
ไฮเทค ซึ่ งถูกขนานนามว่า LIGHTCYCLE POWER RUN สุ ดยอดรถไฟตีลงั กาที่หา้ ม
พลาด หรื อ สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ที่จะได้ถ่ายรู ปกับ DARTH
VADER ตัวเป็ นๆ
5.โซน GARDENS OF IMAGINATION
มีจุดเด่นเรื่ องวัฒนธรรมจีน ส่ งเสริ มเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก ทั้งยังมี

เทีย่ ง

วันที่ห้า
03.35 น.
07.10 น.

สวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย ์ ดัดแปลงเป็ นเหล่า 12 นักกษัตริ ย ์ ตามแบบปฎิทินจีน สนุกสนานกับเครื่ องเล่น
FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT
6.โซน TREASURE COVE
ธี มโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตร์ ชื่อดังอย่าง PIRATES OF THE CARIBBEAN-BATTLE FOR THE
SUNKEN TREASURE เครื่ องเล่นแนว 4D
7.โซน FANTASY LAND
สนุกสนานกับเมืองเทพนิยาย โซนที่ต้ งั ของปราสาทดิสนี่ย ์ ที่มีชื่อว่า ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE
พบกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาจากตัวการ์ ตูนชื่ อดัง อาทิ สโนไวท์ ซิ นเดอเรล่า มิกกี้เมาส์ หมีพูห์ และโซน
กิจกรรมอย่างเช่น ONCE UPON A TIME ADVANTURE เรื่ องราวการผจญภัยในปราสาทดิสนี่ย ์ พบเรื่ องราว
ของสโนไวท์ ผ่านอแบบสามมิติ หรื อ ALICE IN WONDERLAND MAZZ และเครื่ องเล่นไฮไลท์คือ SEVEN
DWARFS MINE TRAIN
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานผู่ตง

สนามบินดอนเมือง
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ …………………..

เทีย่ วบินที่ TG66 เที่ยวบินที่ XW857

***************************
**กรณีลูกค้าต้ องการซื้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่ อคอนเฟิ ร์ มเวลากับเจ้ าหน้ าที่อกี ครั้ง**
อัตราค่ าบริการรวม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ กรุ งเทพฯ(DMK) – เซี่ยงไฮ้(PVG) – กรุ งเทพฯ(DMK)
3.ค่าโรงแรมที่พกั (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็ นห้องแบบเตียงคู่และเสริ มเตียงสปริ ง)
4.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรื อค่าตามที่ระบุไว้ในรายการ)
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
6.ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกาหนด
7.ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริ ษทั ฯประกันภัยที่บริ ษทั ทาไว้(ไม่

ครอบคลุมถึงสุ ขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ
และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จรับเงิน / ใบกากับภาษี)
2.ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่นอกเหนื อจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวชี ่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3.ค่าทาหนังสื อเดินทาง (Passport)
4.ค่าทาหนังสื อเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
5.ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) กรณี น้ าหนักกระเป๋ าเกินท่านต้องชาระค่าน้ าหนัก
กระเป๋ ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรี ยกเก็บ
6.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ ป 1,500 บาทสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทย ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น
7.(7.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริ ป/ลูกค้า 1 ท่าน
(7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริ ป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสี ยค่าทิปเท่าผูใ้ หญ่)

เงื่อนไขในการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน และชาระส่ วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจาหรื อชาระไม่ครบหรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการ
เดินทาง)
การยกเลิกการจอง เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น
เมื่อท่านตกลงจองทัวร์ โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้

หมายเหตุ :
กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั ฯ และ
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางหรื อปรับราคาค่าบริ การขึ้นในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ู บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่เข้าพัก ทั้งนี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมให้บริ การของแต่ละโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง และ
อาจมีค่าบริ การเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าบริ การต่างๆไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
12. บริ การน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13. การประกันภัย ที่บริ ษทั ฯได้ทาไว้สาหรับความคุม้ ครองผูเ้ ดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึงสุ ขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษทั ฯได้
และทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้ อประกันสุ ขภาพ ในระหว่าง
การเดินทางได้ จากบริ ษทั ประกันทัว่ ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ ครองให้ละเอียด)
14. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมด

