XW-S22: เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย่ แ์ ลนด์ 5วัน 3คืน

CODE XW-S22: เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย่ แ์ ลนด์ 5วัน3คืน
? เซี่ยงไฮ้ ดิสนียแ์ ลนด์ สวนสนุ กใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก
? ชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตึกจิ นเม่า หาดไว่ทาน สถานทีส่ ุดโรแมนติด
? ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ ล่องเรือชมเมืองโบราณจู เจี ยเจี่ยว
? ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บคั สาขาใหญ่ทสี่ ุดในโลก
? ช้อปปิ้ งย่านซินเทียนตี้ แหล่งสุดฮิปของคนอินเทรนด์
เมนู สุดพิเศษ:กุง้ มังกร+เสีย่ วหลงเปา+ขาหมูรา่ รวย พักหรูโรงแรมระดับ 4 ดาว
บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุป๊ ท่านละ 1,500 บาท
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วันที่ รายละเอียดท่องเทีย่ ว
1

สนามบินดอนเมือง

2

เมืองเซี่ยงไฮ้-ล่องเรือเมืองโบราณจูเจี ยเจี่ยว-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บคั

3

หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ขึ้ นตึกจิ นเม่าชั้น 88 -ย่านซินเทียนตี้

4

เซี่ยงไฮ้ ดิสนียแ์ ลนด์ (รวมค่าบัตร)-สนามบินผู่ตง

5

สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ

กาหนดวันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดีย่ ว

16 - 20 Mar 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

23 - 27 Mar 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

30 Mar - 03 Apr 2019 12,888

15,888

15,888

15,888

3,500

06 - 10 Apr 2019

14,888

17,888

17,888

17,888

3,500

13 - 17 Apr 2019

16,888

19,888

19,888

19,888

3,500

20 - 24 Apr 2019

12,888

15,888

15,888

15,888

3,500

27 Apr - 01 May 2019 12,888

15,888

15,888

15,888

3,500

04 - 08 May 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

11 - 15 May 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

18 - 22 May 2019

13,888

16,888

16,888

16,888

3,500

25 - 29 May 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

01 - 05 Jun 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500
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08 - 12 Jun 2019

11,888

14,888

14,888

0

3,500

15 - 19 Jun 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

22 - 26 Jun 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

29 Jun - 03 Jul 2019 11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

06 - 10 Jul 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

13 - 17 Jul 2019

14,888

17,888

17,888

17,888

3,500

20 - 24 Jul 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

27 - 31 Jul 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

03 - 07 Aug 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

10 - 14 Aug 2019

12,888

15,888

15,888

15,888

3,500

17 - 21 Aug 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

24 - 28 Aug 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

31 Aug - 04 Sep 2019 11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

07 - 11 Sep 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

14 - 18 Sep 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

21 - 25 Sep 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

28 Sep - 02 Oct 2019 11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

12 - 16 Oct 2019

14,888

17,888

17,888

17,888

3,500

19 - 23 Oct 2019

14,888

17,888

17,888

17,888

3,500
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รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง

17.30 น. คณะเดินทาง พร้อมกันทีช่ ้ นั 3 ผูโ้ ดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้า
เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้ อม
ข้ อแนะนาขั้นตอนจากเจ้ าหน้ าที่) กระเป๋ าทุกใบจะต้ องฝากให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่สายการบินด้ วย
ตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
21.05 น. เดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน Nokscoot เที่ยวบินที่ XW858 *ค่าทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารบนเครือ่ ง*(สายการบินมีบริการจาหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครือ่ ง)
วันที่ 2

เมืองเซี่ยงไฮ้-ล่องเรือเมืองโบราณจูเจี ยเจี่ยว-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บคั

02.20 น. ถึง สนามบินผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองให้ เรียบร้ อย นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั
ทีพ่ กั

SHANGHAI DONGFANG HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เทีย่ ง

นาท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้ าด้ วยการ นวดฝ่ าเท้ าโดยการแช่เท้ าด้ วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลาย
ที่ ศูนย์วิจยั ทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การ
ส่งเสริมการใช้ สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้ อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ติดอันดับหนึ่งในสี่ท่มี ีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตาบลนา้ ของเมืองเซี่ยงไฮ้
อีกทั้งได้ ชื่อว่าเป็ นไข่มุกใต้ แม่นา้ แยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้ นาท่านล่องเรือ ชม เมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็ น
เมืองที่มีส่งิ ก่อสร้ างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษกุง้ มังกร

คา่

นาท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ้ สองข้ างทางจะมีร้านค้ าจาหน่าย
สินค้ าต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านสู่ ตึกสตาร์
บัค สาขาใหญ่ทสี่ ุดในโลก อาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้ อมพนักงานกว่า 400 คน เป็ น
ร้ านสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดิจิตอลให้ กบั ลูกค้ าไปพร้ อมๆกับการจิบกาแฟ
พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษเสีย่ วหลงเปา

ทีพ่ กั

SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
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วันที่ 3 หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ขึ้ นตึกจิ นเม่าชั้น 88 -ย่านซินเทียนตี้
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

นาท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธกี ารนาเส้ นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้ า
เพื่อมาทาไส้ นวมผ้ าห่มไหม นาท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้ น
กาเนิดอันลือชื่อของตานานเจ้ าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็ น ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้
ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้ อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่ง
เป็ นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป จากนั้นนาท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่นา้ สายแรกใน
ประเทศจีน เพื่อข้ ามไปยังฝั่งตรงข้ ามใช้ เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้ วยเเสง
เลเซอร์ เป็ นรูปต่างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พเิ ศษขาหมูรา่ รวย

คา่

นาท่าน ขึ้ นตึกจิ นเม่า (JIN MAO TOWER) ชั้นที่ 88 ถ้ านับรวมส่วนยอดแหลมของตึก มี 93
ชั้น โดยห้ องชมวิวเมืองจะอยู่ช้นั ที่ 87 ในปัจจุบันสูงเป็ นอันดับที่ 11 ของโลก ตัวอาคารมี
ลักษณะคล้ ายเจดีย์จีน 8 เหลี่ยม ที่เรียงต่อกันเป็ นชั้นๆในรูปแบบโมเดิร์น แวะชมอัญมณีท่ี
ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างลา้ เลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่า
หยกเป็ นอัญมณีลา้ ค่า เป็ นสิริมงคลแก่ ผู้ท่ไี ด้ มาครอบครอง ทาให้ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้
เกิดความเจริญก้ าวหน้ า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ ท่านได้ เลือกซื้อ กาไลหยก แหวนหยก หรือ
เผ่าเย้ า ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค นาท่านสู่ ย่านซินเทียนตี้ ถือเป็ นแหล่งฮิปล่าสุดของคนอิน
เทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝ่งั เมืองเก่า ออกแบบโดย เบนจามิน วูด สถาปนิกชื่อดังชาวมะกัน ได้ รับ
เสียงชมว่ามีเสน่ห์อย่างเหลือเชื่อ เพราะอนุรักษ์ตึกรามบ้ านช่องเก่าๆไว้ ผสมผสานลงตัวกับบ้ าน
ก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกูเหมิน ที่จาลองขึ้นใหม่จากยุคปลายศตวรรษที่ 19 ที่น่มี ีความรื่นรมย์ให้ เอน
จอยครบครันทั้งร้ านกาแฟและคาเฟ่ สไตล์โมเดิร์น,เรสเตอรองต์ของคนดัง,บูติกเก๋ๆของดีไซ
เนอร์ชื่อดัง, แกลเลอรี่ และช้ อปปิ้ งมอลล์ระดับอัพสเกลถือเป็ นสวรรค์ของคนรวยแต่ไม่พร่อง
รสนิยม
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

SHANGHAI EXPRESS BY HOLIDAY INN (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
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วันที่ 4
เช้า

เซี่ยงไฮ้ ดิสนียแ์ ลนด์ (รวมค่าบัตร)-สนามบินผู่ตง
บริการอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ ดิสนียแ์ ลนด์ (SHANGHAI DISNEYLAND) เป็ นสวนสนุกแห่ง
ที่ 6 ของอาณาจักรดิสนีย์แลนด์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ อนั ดับ 2 ของโลก รองจากดิสนี่ย์แลนด์ในออร์
แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็ นสวนดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ซึ่งถือว่า
เป็ นดิสนีย์แลนด์ท่มี ีขนาดใหญ่กว่า ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ ถึง 3 เท่า เปิ ดให้ บริการเมื่อวันที่ 16
มิ.ย.2016 ใช้ เวลาสร้ างร่วม 5 ปี ใช้ งบประมาณสร้ างราว 5.5 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ราว 180,000 ล้ านบาท
แบ่งพื้ นทีอ่ อกเป็ น 7 โซน ดังนี้
1. โซนDISNEY TOWN
โซนแรกก่อนเข้ าสวนสนุก ประกอบไปด้ วยร้ านอาหาร ร้ านจาหน่ายของที่ระลึกมากมาย ทั้งยัง
มี LEGO LAND ในโซนนี้อกี ด้ วย
2.โซนMickey Avenue
โซนขายของที่ระลึกและร้ านอาหาร และจะมีส่วนที่ฉายหนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้เมาส์ อีกทั้งยัง
มีตัวละครแสนน่ารัก ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ ท่านได้ ถ่านรูป
3.โซน ADVENTURE ISLE
ดินแดนการผจญภัยที่ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดาบรรพ์ CASMP
DISCOVERY พร้ อมเชิญชวนให้ ร่วมกันเดินสารวจดินแดนที่แฝงไว้ ด้วยความปริศนาและ
ลึกลับ ลงเรือเข้ าสู่ ROARING RAPIDS อุโมงค์ถา้ ปริศนาเป็ นที่อยู่ของจระเข้ ยักษ์ เป็ นเครื่อง
เล่นแนว 4D บินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้ างต่างๆทั่วโลก
4.โซน TOMORROW LAND
ไฮไลท์เด่นของสวนสนุก ที่มักจะสร้ างโลกแห่งอนาคตเพื่อสร้ างจินตนาการให้ กบั เด็กๆพร้ อม
กับดีไซน์เครื่องเล่นที่มีจากวีดีโอเกมและภาพยนตตร์ไซไฟชื่อดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรง
จักรยานยนต์ไฮเทค ซึ่งถูกขนานนามว่า LIGHTCYCLE POWER RUN สุดยอดรถไฟ
ตีลั งกาที่ห้ามพลาด หรือ สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ที่จะได้ ถ่ายรูปกับ
DARTH VADER ตัวเป็ นๆ
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5.โซน GARDENS OF IMAGINATION
มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุก ทั้งยังมีสวนที่
เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็ นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฎิทนิ จีน
สนุกสนานกับเครื่องเล่น FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING
ELEPHANT
6.โซน TREASURE COVE
ธีมโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง PIRATES OF THE CARIBBEANBATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เครื่องเล่นแนว 4D
7.โซน FANTASY LAND
สนุกสนานกับเมืองเทพนิยาย โซนที่ต้งั ของปราสาทดิสนี่ย์ ที่มีชื่อว่า ENCHANTED
STOURYBOOK CASTLE พบกับโชว์อนั ยิ่งใหญ่ตระการตาจากตัวการ์ตูนชื่อดัง อาทิ สโน
ไวท์ ซินเดอเรล่า มิกกี้เมาส์ หมีพูห์ และโซนกิจกรรมอย่างเช่น ONCE UPON A TIME
ADVANTURE เรื่องราวการผจญภัยในปราสาทดิสนี่ย์ พบเรื่องราวของสโนไวท์ ผ่านอแบบ
สามมิติ หรือ ALICE IN WONDERLAND MAZZ และเครื่องเล่นไฮไลท์คือ SEVEN
DWARFS MINE TRAIN
อิสระอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานผู่ตง

วันที่ 5

สนามบินดอนเมือง

03.35 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nokscoot เทีย่ วบินที่ XW857
07.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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หมายเหตุ
**กรณีลูกค้าต้องการซื้ อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อคอนเฟิ ร์มเวลากับเจ้าหน้าทีอ่ ีกครั้ง**
สิง่ ทีล่ ูกค้าจาเป็ นต้องรับทราบก่อนเดินทาง
- เนื่องจากเป็ นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้ รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
เมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการ ประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าพื้นเมืองให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ จู ักในนามของร้ าน
รัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่ าเท้ า, ไข่มุก, ผ้ าไหม, ผีชิว,ร้ านยางพารา ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ าน
จาเป็ นต้ องให้ ทุกท่านแวะเข้ าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซ้ ือขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับ
ซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกค้ าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้ าร้ านสินค้ าพื้นเมืองหรือร้ านของรัฐบาลร้ านใดๆก็
ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้ าต้ องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้ านละ 3,500 บาท ต่อ
ลูกค้ า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็ นผู้เก็บเงินจากลูกค้ าโดยตรง ***
- ลูกค้ าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้ องออกตัว๋ ภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ)
กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้ า และทุก
บรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า กรณีท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่
สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้ งบริษัทฯก่อนทาการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน
(ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและ
ไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
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*** ออกเดินทางขั้นตา่ 20 ท่าน หากเดินทางตา่ กว่ากาหนด มีความจาเป็ นทีต่ อ้ งเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่ นราคาเพิม่ หากมีการปรับขึ้ นของภาษีน้ ามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน
***การนับอายุเด็ก ใช้วนั เดือน ปี เกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันทีเ่ ดินทาง เป็ นเกณฑ์ในการนับอายุ***
อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตัว๋ เครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เซี่ยงไฮ้ (PVG) – กรุงเทพฯ(DMK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้ องเดียวกันจะเป็ นห้ องแบบเตียงคู่และเสริม
เตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้ า กลางวัน และเย็นหรือค่าตามที่ระบุไว้ ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกาหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยที่บริษัททาไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็ บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้
กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกากับภาษี)
2.ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3.ค่าทาหนังสือเดินทาง (Passport)
4.ค่าทาหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้ าว
5.ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีนา้ หนักกระเป๋ าเกินท่านต้ อง
ชาระค่านา้ หนักกระเป๋ ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6.ค่าวีซ่าท่องเทีย่ วจีนแบบกรุป๊ 1,500 บาทสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทย ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านั้น
7. (7.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
(7.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผูใ้ หญ่)
เงือ่ นไขในการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน และชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั่นตัว๋ เครื่องบินเป็ นราคาแบบซื้อขาด ต้ องเดินทางตามวันที่ท่รี ะบุบนหน้ าตัว๋
เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน
การเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีท่ที ่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่
ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
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หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ
และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ ะเลือ่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีทมี่ ีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ท่เี ข้ าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กบั ความพร้ อ มให้ บริการของแต่ละโรงแรม
และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วิวแชร์ กรุณาแจ้ งบริษัทฯ อย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง
และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ล่วงหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. บริการนา้ ดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ ทาไว้ สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ เข้ าใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ ละเอียด)
14. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ ท้งั หมด
ตลาดทัวร์ แมกกาซีน โทร. 02-235-9399 เว็บไซต์ www.taladtourmag.com
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

