
 
 

 
 

ทัวร์ฮาร์บิน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 6วัน4คืน 
ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้้าแข็ง 1 ปี มีเพียงครั้ง 
พระราชวังกู้กง เกาะพระอาทิตย์ อนุสาวรีย์ฝังหง พระราชวังจอมปลอม 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (เสิ่นหยาง2คืน,จี๋หลนิ1คืน,ฉางชุน1คืน) 

โดยสายการบิน NOKSCOOT ✔รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว✔ 
วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง 

2  สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง 

3  เมืองฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลแกะสลักน้้าแข็ง 

4  โบสถ์เซ็นโซเฟีย-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน 

5  พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู-จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเสิ่นหยาง 

6  เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง 

อัตราค่าบริการ 
ก้าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

21 - 26 Dec 2018  23,888  23,888 23,888 5,000 5,500 

28 Dec 2018 - 02 Jan 2019  29,888  29,888 29,888 5,000 5,500 

09 - 14 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 5,000 5,500 

16 - 21 Jan 2019  24,888  24,888 24,888 5,000 5,500 

23 - 28 Jan 2019  25,888  25,888 25,888 5,000 5,500 

30 Jan - 04 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 5,000 5,500 

13 - 18 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 5,000 5,500 

15 - 20 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 5,000 5,500 

20 - 25 Feb 2019  25,888  25,888 25,888 5,000 5,500 

27 Feb - 04 Mar 2019  25,888  25,888 25,888 5,000 5,500 

06 - 11 Mar 2019  24,888  24,888 24,888 5,000 5,500 

13 - 18 Mar 2019  24,888  24,888 24,888 5,000 5,500 

20 - 25 Mar 2019  24,888  24,888 24,888 5,000 5,500 

 



 
 

 
 

รายละเอียดทัวร์ 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง 

23.00 น. คณะเดนิทาง พร้อมกันที่ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข 7
สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะน าขั้นตอนจากเจ้าหนา้ที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝาก
ให้กับทางเจ้าหนา้ที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

วันที่ 2 สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง 

02.20 น. เดินทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน NokScoot  เที่ยวบินที่ XW878 

08.35 น. ถึง เมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซ่ือเดิมเปน็ภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” น าท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ ออกมาพบกบัไกด์ท้องถิน่ าท่านแวะ ร้านข ายเส้ือกันหนาว ใหท้่านได้เลือกซื้อ เดนิทางสู่ 
พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ท่ีได้รับการดูแลรักษาเป็นอยา่งดี และมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงท่ีกรุงปกักิ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1625 ภายหลังจากท่ีราชวงศ์
แมนจูได้สถาปนาให้เส่ินหยางเปน็ราชธานปีระกอบด้วยต าหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นทีก่ว่า 60,000 ตาราง
เมตร ภ  ายหลังจากท่ีราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น และได้ย้าย
เมืองหลวงไปอยู่ท่ีกรุงปักกิ่ง และใช้เส่ินหยางเปน็เมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เปน็ที่ประทับขององค์
จักรพรรดิหลายพระองค์ เชน่ คังซี, เฉียนหลง, เจียชิ่ง ฯลฯ เม่ือครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ (พระราชวังกู้กงปดิทุกวนั
จันทร์ หากกรุ๊ปไปตรงวนัจะน าทา่นไปสวนเป่ยหลิงแทน) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
แวะชม ร้านขายสินค้าพื้นเมือง ให้ท่านเลือกซ้ือสนิค้าตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ เมืองจี๋หลิน เมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานต้ังแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค่ า  บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก Heng yang Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 

วันที่ 3 เมืองฮาร์บิน-เกาะพระอาทิตย์-เทศกาลแกะสลักน้้าแข็ง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีชว่งฤดูหนาวมากกว่าฤดูรอ้นและเลื่องชื่อในฐานะเปน็เมือง
น้ าแข็งของประเทศ (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เกาะพระอาทิตย์(Sun Island) เกาะขนาดใหญ่ ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ าซงฮัวเจียมีเนื้อที่
ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์สถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ าแข็งท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศจนีและโด่งดังไปทัว่โลก ซ่ึงจะ
มีการจัดเปน็ประจ าของทุกปี หมิะจะถูกแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆมากมายลัยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ สเก็ตน้ าแข็ง
,นั่งรถม้า,เลือ่นหิมะ ฯลฯ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอปุกรณ์ต่างๆ)  

ค่ า  บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม เทศกาลแกะสลักน้า้แข็ง (Harbin 2019 International Ice and Snow Festival) หรือนิทรรศการ
และศิลปกรรมการแกะสลักน้ าแข็งประจ าปีของฮารบ์ิน้ ท่ีเมืองฮาร์บิน้จะมีฤดูหนาวที่เยือกแข็งและยาวนานที่สุด อากาศ
เย็นจัดท าให้แม่น้ าซงฮัวกลายเปน็ลานน้ าแข็งท่ีทั้งหนาและกวา้งใหญ่ และมีการน าน้ าแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปร่าง
ต่างๆ (หมายเหตุ: หากสถาพอากาศไม่เอื้ออ านวนส่งผลใหน้้ าแข็งละลาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
โปรแกรมทดแทน โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหนา้) 
เข้าสู่ที่พัก Yourong Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 

วันที่ 4 โบสถ์เซ็นโซเฟีย-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-เมืองฉางซุน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมดา้นนอก โบสถ์เซ็นโซเฟีย 1ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซ่ึงแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียท่ีได้เข้ามามีอิทธิพลในอาร์บิน้ 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1970 เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยีตะวันออก น าทา่นชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซ่ึงต้ังอยู่ ณ 
บริเวณชายฝั่งแม่น้ าซงฮัว เป็นอนุสรณร์ะลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮารบ์นิที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เม่ือ
ปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เปน็เสาทรงกลมแบบโรมัน สูง13เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร 
ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกนั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)  
ชม สวนสตาลิน สร้างข้ึนเม่ือป ีค.ศ.1953 มีรูปแบบการสรา้งแบบยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่
ห้าวหาญสวนแห่งนีถู้กสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1953 ซ่ึงมีรปูแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยโุรป แต่มีความสมบูรณ์
แบบกวา่และมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ทุกท่านจะได้เห็นววิหิมะธรรมชาติท่ีสวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่น้ าซงฮวา 
ที่กลายเป็นน้ าแข็งท้ังสายน้ า ชมพร้อมกิจกรรมบนน้ าแข็งท่ีแสนสนุก เช่น บนัไดน้ าแข็ง แคร่เลือ่นหิมะเป็นต้น แวะชม
ร้านศิลปะรัสเซีย ให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทาง 4 
ชั่วโมง) 

ค่ า  บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ที่พัก Guoshang Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน 



 
 

 
 

 

วันที่ 5 พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู-จัตุรัสเหวินฮั่ว-เมืองเสิ่นหยาง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวังจอมปลอม หรือ วังปูยี ซ่ึงเป็นทีป่ระทบัของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่ง
ราชวงศ์ชิงหรือกษัตริย์องค์สุดทา้ยของแผ่นดนิ นอกจากนี้ให้ท่านชมห้องหับต่างๆทีปู่ยีเคยใช้นอน, นั่งสูบบุหรี่, อา่น
หนังสือ และใช้ความคิดตามล าพัง มีรูปภาพและจดหมายให้เห็นภาพในชว่งนัน้ และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงชวีิตความ
เป็นอยู่ในวัง น าท่านชมด้านนอก กระทรวงทั้งแปดของแมนจ ูต้ังอยู่ใจกลางเมืองฉางชนุ ซ่ึงประกอบดว้ย 8 
กระทรวงของสมัยรัฐแนจูกวั ประกอบไปดว้ยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณชิย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข 
ก่อสร้างเม่ือปี ค.ศ.1936 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม จตัุรัสเหวินฮั่ว หรือ ลานวัฒนธรรม เป็นลานวัฒนธรรม เปน็ลานกว้าง ขนาดใหญข่องเมืองฉางชุน นบัเปน็
สัญลักษณ์ส่ิงก่อสร้างของเมือง น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทาง 4 ชั่วโมง) 

ค่ า  บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ที่พัก Vienna International Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 

วันที่ 6 เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบกล่อง 
น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเส่ินหยาง 

10.05 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่  XW877 
*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง*(สายการบนิมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง) 

14.40 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 

 
 



 
 

 
 

 
หมายเหต ุ
**กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง** 
สิ่งทีลู่กค้าจ้าเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง 
-  เนื่องจากเปน็ทัวรร์าคาพิเศษที่ได้รับการสนบัสนนุตามนโยบายของรัฐบาลจนี ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการ 
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองใหน้ักท่องเท่ียวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไขมุ่ก, ผ้าไหม, ผี
ชิว,รา้นยางพารา ซ่ึงจ าเปน็ต้องบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนใหก้ับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเปน็ต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรอืไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งส้ิน 
*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพืน้เมืองหรือร้านของรฐับาลร้านใดๆก็ตามท่ีระบไุว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่า
จะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม รา้นละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ทา่น โดยไกดท์้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงนิจากลูกคา้โดยตรง *** 
-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวดัและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบนิ, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ก่อนท าการ
จองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขาย
เป็นหลัก 
หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ เปน็ต้น โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหนา้ กรณีท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบนิดอนเมือง กรุณาแจ้งบรษิัทฯกอ่นท าการจอง   กรณี
เกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบนิ (ความลา่ช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดนิทางมี
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบนิพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณชิย์ หรือเหตุผลทางด้าน
ความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 



 
 

 
  



 
 

 
 

*** ออกเดินทางขั้นต่้า  20 ท่าน หากเดินทางต่้ากว่าก้าหนด มีความจ้าเป็นทีต่้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ ขอสงวนสิทธ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ*** 
อัตราค่าบริการรวม  
1.ค่าต๋ัวเครื่องบนิไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เสิ่นหยาง(SHE) – กรุงเทพฯ(DMK)  
2.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปส้าหรับผู้ที่ถอืพาสปอรต์ไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพรอ้มคณะเท่าน้ัน)  
3.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกนัจะเปน็ห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง) 
4.ค่าอาหารทวัร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรอืค่ าตามท่ีระบไุว้ในรายการ) 
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามคัคุเทศก์  
6.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบนิก าหนด 
7.ค่าประกนัอบุัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยท่ีบรษิัทท าไว้(ไม่ครอบคลมุถึง
สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ จากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
อัตราค่าบริการไม่รวม  
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีส่ังเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร  
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินบิาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
3.ค่าท าหนังสือเดนิทาง (Passport) 
4.ค่าท าหนังสือเดนิทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว 
5.ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณนี้ าหนักกระเปา๋เกินท่านต้องช าระค่าน้ าหนักกระเป๋ากับสายการ
บินโดยตรงตามท่ีทางสายการบนิเรียกเก็บ 
6.(6.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 200RMB(หยวนจีน) ตอ่ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน 
(6.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 500บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) / หรือให้มากเท่าทีท่่านประทับใจ 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจ้าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และช้าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ช าระ
เงินค่ามัดจ าหรอืช าระไม่ครบหรอืเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผู้จดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดนิทาง) 
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ท่ีระบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น เม่ือท่านตก
ลงจองทัวร์โดยจา่ยเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกต๋ัวไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบนิไม่สามารถน ามา
เลื่อนวันหรอืคืนเงินได ้
หมายเหตุ :  
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ และเม่ือท่านตกลง
ชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคา่น้ ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 



 
 

 
 

4. บรษิัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  
5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปน็ส าคัญ 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนือ่งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุัติเหตุ
จากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
7. รายการนี้เปน็เพียงข้อเสนอทีต้่องได้รับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจัดในระดบัใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เปน็สิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะ
ขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ท้ังนี้ต้องข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่สามารถรบัประกันได้  
9. กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิวแชร์ กรณุาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง และอาจมี
ค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนัน้ บริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหน้าได้ 
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้
จัดก ากบัเท่านัน้  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อัน
เนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
12. บริการน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน 
13. การประกนัภัย ทีบ่ริษัทฯไดท้ าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดนิทาง เป็นการการประกันอบุัติเหตุจากการเดนิทางท่องเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การ
ท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ปว่ย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบรษิัทฯได้ และทางบริษัทฯถอืว่า
ท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหว่างการเดนิทางได้ จากบริษัท ประกัน
ทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
14. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษทัฯ แล้ว ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมด 
 


