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ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ฮู๋ซี ซิงฮั่ว อลังการดอกผักกาดเหลืองอร่าม ซากุระบานสะพรั่ง
4คืน
ตั๋วเครื่องบิน
หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
เที่ยวครบ ไม่ลงร้านรัฐบาล

5วัน | 4คืน

Tour Highlights
อันซีน..เซี่ยงไฮ้ ฮู๋ซี ซูโจว ซิงฮั่ว โรงถ่ายภาพยนตร์สามก๊ก สวนโบราณมรดกโลก UNESCO
เที่ยวเมืองโบราณโจวจวง พิเศษ! ล่องเรือชมดอกผักกาดเหลืองอร่าม ชมดอกซากุระบานสะพรั่ง 1 ปี
มีครั้งเดียว "เน้เที่ยวจัดเต็ม ไม่เข้าร้าน รัฐบาล"
1.วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – มหานครเซี่ยงไฮ้ – ล่องเรือชมวิวแสงสีมหานครเซี่ยงไฮ้

08:00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 แถว D สายการบินไทย
10.45 น.ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG664
16.00 น.ถึงมหานครเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ หรือ ช่างไห่ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี
มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก เซี่ยงไฮ้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง
แต่ในปัจจุบันเซี่ยงไฮ้กลายเป็นเมืองที่มีคนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากที่สุดในประเทศจีน
สิ่งที่พบเห็นได้มากในเมืองนี้จนอาจถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคือต้นเมเปิลที่มีอายุเกือบร้อยปี
ซึ่งปลูกโดยในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเซี่ยงไฮ้
นอกจากนี้ มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้รับการขนานนามว่าเป็น "นครปารีสแห่งตะวันออก" ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5
ของโลก รองจาก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก ลอนดอน และ ปารีส
ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านล่องเรือชมวิว มหานครเซี่ยงไฮ้ ยามค่ำคืน

** กรณีฝนตก คลื่นลมแรง ไม่สามารถล่องเรือได้ บริษัทฯ ขอเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม **
โรงแรมที่พัก Crowne Plaza Shanghai Anting หรือเทียบเท่า
2.วันที่สอง อู่ซี่ - เมืองซิงฮั่ว - ล่องเรือดอกผักกาดพันเกาะ - อู๋ซี - ถนนโบราณชิงเหมิงเฉียว
07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม
เช้าคณะเดินทางสู่เมืองซิงฮั่ว (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชม.) เมืองซินฮั่ว
ตั้งอยู่ในใจกลางมณฑลเจียงซูทางตอนเหนือสุดของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี
เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากมาย และเป็นบ้านเกิดของนักเขียนชื่อดัง ชื่อ Shi Nai'an
นวนิยายเรื่อง 'Water Margin'
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเที่ยวชม ล่องเรือชมความงามของทุ่งดอกผักกาดเหลืองอร่าม สุดลูกหูลูกตา ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศมาชม
อิสระถ่ายรูป เก็บภาพสวยๆ ประทับใจ

* ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นความกว้างใหญ่ของสวนผักกาด ทัวร์จะเห็นภาพเฉพาะมุมปกติ ช่วงล่องเรือ และถ่ายภาพมุมปกติ *
ได้เวลาพอสมควรนำท่าน เดินทางสู่เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เมืองอู๋ซี ตั้งอยู่บริเวณที่ลุ่มปากแม่น้ำแยงซี
มีทะเลสาบไท่หูพาดผ่านแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน ทางทิศจะวันตกมีอาณาเขตติดกับฉางโจว และทางทิศตะวันออกติดกับซูโจว
ถูกขนานนามว่า "เซี่ยงไฮ้น้อย" เมืองอู๋ซี คือเมืองที่เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำที่สืบทอดมาเป็นพันปี
และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีทิวทัศน์สวยสดงดงาม "ซาลาเปาเสี่ยวหลงอู๋ซี" ฯลฯ
ล้วนเป็นสัญลักษณ์เด่นชัดของเมืองอู๋ซี ซึ่งสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้
ถึงอู๋ซี นำท่านเที่ยวชม เดินเล่นชมถนนโบราณชิงหมิงเฉียว เมืองโบราณริมน้ำที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายขอที่ระลึก ร้านอาหารต่างๆ
มีทิวทัศน์ที่สยงาม เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่เหล่าคู่รัก จะแต่งชุดโบราณมาถ่ายพรีเวดดิ้ง
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก Pullman Wuxi New Lake หรือเทียบเท่า
3.วันที่สาม เมืองอู๋ซี - ชมดอกซากุระ - โรงละคร สามก๊ก Three Kingdoms City – เมืองโบราณโจวจวง (บรรยากาศแสงสี
กลางคืน)
07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม
เช้านำท่านชมดอกซากุระหยวนโกวจู ช่วงดอกซากุระบานสะพรั่ง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชมโรงละครสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องสามก๊ก Three Kingdoms City
สถานที่จำลองเมืองสามก๊กขนาดใหญ่แฟนสามก๊กห้ามพลาด ประกอบด้วยฝากสำคัญ stunt arena for "fire at Chibi" ศึกผาแดง
ฉากไฟไหม้กองทัพเรือของโจโฉ Gan Lu Temple ถ่ายทำฉากที่แม่ของซุนฮูหยินเจอกับเล่าปี่
และเล่าปี่กับซุนกวนฟันหินเสี่ยงทายปราบโจโฉ Fengyi Pavilion ซึ่งใช้ถ่ายทำฉากที่ลิโป้ลอบเป็นชู้กับเตียวเสี้ยน Kingdom of Wu
ประตูเมืองหวู Quelou Towers หอคอยในแบบของราชวงศ์ฮั่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดง ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

คณะเดินทางสู่เมืองโบราณโจจวง (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชม.) เมืองโบราณโจจวง ตั้งอยู่เขตเมืองซูโจว
เมืองซูโจวเริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 514 ปี ก่อนคริสตกาล มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก หรือเมื่อประมาณ 100 ปี ก่อนคริสตกาล
เมืองซูโจวยังถือได้ว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน
ซูโจวเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นสายน้ำ ภูเขา และโดยเฉพาะสวนโบราณ
ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ซูโจวเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญที่สุดในสมัยนั้น ในเมืองและนอกเมืองเต็มไปด้วยสวนโบราณ
ในศตวรรษที่ 16-18 ซูโจวมีสวนโบราณมากกว่า 200 แห่ง ปัจจุบันมีสวนที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างสมบูรณ์แล้วกว่า 10 แห่ง
นอกจากนี้ ซูโจวยังมีคลองต่างๆ มากมายเป็นอันดับหนึ่งในบริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงใต้
เป็นเมืองที่มีความงดงามมากจนได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์”
เย็นรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำคณะเดินเล่นเที่ยวชมเมืองโบราณโจจวง ชมแสงสียามค่ำคืน

โรงแรมที่พัก Pullman Zhouzhuang หรือเทียบเท่า
4.วันที่สี่ โบราณริมน้ำโจจวง (ริมกลางวัน) – เซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิงลู่ - เฉิงหวงเมี่ยว
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม
เช้านำท่านเที่ยวชม และล่องเรือเมืองโบราณริมน้ำชื่อเสียงโด่งดัง เมืองโบราณริมน้ำโจวจวง เมืองโบราณริมน้ำอันดับ 1 ของจีน
ได้ขึ้นชื่อเมืองโบราณริมน้ำ 1 ใน 10 เมืองที่สวยที่สุดของโลก สวยงามมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย คณะเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ถึงเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศ และช๊อปปิ้ง ณ นานกิงลู่ นำท่านเที่ยวชม
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว(ตลาดร้อยปี) ตลาดเก่าของผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้
อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน
และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก Crowne Plaza Shanghai Anting หรือเทียบเท่า
5.วันที่ห้า Starbucks Reserve Roastery – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
เช้าแวะเยี่ยมชม ร้าน Starbucks สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก Starbucks Reserve Roastery อิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม กาแฟ
ช็อโกแล็ต และของที่ระลึก ชมสาธิตการผลิตกาแฟ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.ออกเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ เพื่อเช็คอินท์บินกลับกรุงเทพฯ
17.25 น.ออกเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG665
21.00 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและประทับใจ
**************
ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้
อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 10/01/23 3:51 am เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19
หมายเหตุสำคัญ
1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19
เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้
สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว
ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ
จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น
ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ
Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR
โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น
ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ
ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้
ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 20,000 บาท
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน *เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน *เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
5. กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า
จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 3
รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*

8. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า
ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
6. การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น
กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์
หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ
และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้
เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีแอร์ไลน์เปลี่ยนแปลงแจ้งเวลาบินกระทันหัน หรือ เที่ยวบินดีเลย์ บริษัทฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินๆภายในประเทศให้ท่านได้
10.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ
ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
หมายเหตุ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน
เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน ,
ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม
และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้

- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว
หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ
กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้
กรณีลูกค้าใช้ตั๋วเครื่องบินกับบริษัทฯ จะเป็นตั๋วหมู่คณะ ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษ การจัดที่นั่งจะเป็นโซนกรุ๊ปจะอยู่ช่วงท้ายลำของเครื่องบิน
สายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งให้ บริษัทฯ จะทำการรีเควส สายการบินตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่สามารถการันตีที่นั่งได้
เนื่องจากหลายสายการบินแยกขายที่นั่งเพิ่มจากราคาตั๋วเครื่องบิน
หากลูกค้าต้องการนั่งแถวหน้าๆ หรือหน้าสุด จำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่ม หรือใช้ตั๋วเครื่องบินเดี่ยวแทนตั๋วกรุ๊ป ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ไม่รวมในค่าทัวร์ *ราคาที่นั่งจะสามารถซื้อได้หลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หลังจากซื้อที่นั่งแล้วจะไม่สามารถยกเลิก
หรือขอคืนเงินได้ ราคาที่นั่งจะทราบ ณ วันที่ซื้อที่นั่งขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ช่วงเวลาต่อเครื่องบินระหว่างประเทศ และในประเทศ ลูกค้าต้องตรวจสอบเวลาเรียกขึ้นเครื่องให้ถูกต้อง
เนื่องจากสายการบินไม่มีประกาศการเรียกขึ้นเครื่อง หากลูกค้าตกเครื่อง ขึ้นเครื่องไม่ทัน ลูกค้าต้องชำระการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เอง
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น
กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ
ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ
แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น
กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง
รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ
และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้
ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้
หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น
ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน
*********

