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XW-H24 ทวัรฮ์ารบ์นิ เสิน่หยาง จ ีห๋ลนิ ฉางชุน 6วนั4คนื  

 

CODE XW-H24:  ทวัรฮ์ารบ์นิ เส ิน่หยาง จี๋

หลนิ ฉางชนุ 6วนั4คนื 

ฮารบ์ ิน้ เทศกาลแกะสลกันํา้แข็ง 1ปีมเีพยีง
คร ัง้ 
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พระราชวงักูก้ง เกาะพระอาทติย ์อนสุาวรยีฝ์งัหง พระราชวงั
จอมปลอม 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว (เส ิน่หยาง2คนื,จีห๋ลนิ1คนื,ฉางชุน
1คนื) 

โดยสายการบนิ NOKSCOOT ✔รวมคา่วซีา่กรุป๊แลว้✔ 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิดอนเมอืง-เส ิน่หยาง 

2  สนามบนิดอนเมอืง-เส ิน่หยาง-พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง 

3  เมอืงฮารบ์นิ-เกาะพระอาทติย-์เทศกาลแกะสลกันํา้แข็ง 

4  โบสถเ์ซ็นโซเฟีย-อนสุาวรยีฝ์ั่งหง-สวนสตาลนิ-เมอืงฉางซุน 

5  พระราชวงัจอมปลอม-กระทรวงท ัง้แปดของแมนจ-ูจตัรุสัเหวนิฮ ัว่-เมอืงเส ิน่หยาง 

6  เส ิน่หยาง-สนามบนิดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

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 
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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 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-เส ิน่หยาง 

23.00  คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง 
หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสาร
ตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทาง
เจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเองตามนโยบายรกัษาความปลอดภยัของสายการบนิ 

วนัที ่2 สนามบนิดอนเมอืง-เส ิน่หยาง-พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง 
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02.20  เดนิทางสู ่เมอืงเส ิน่หยาง โดยสายการบนิ NokScoot  เทีย่วบนิที ่XW878 

08.35  ถงึ เมอืงเส ิน่หยาง เมอืงเอกของมณฑลเหลยีวหนงิ มซีือ่เดมิเป็นภาษาแมนจวูา่ 
“มกุเดน” นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระ ออกมาพบกบัไกด์
ทอ้งถิน่ าทา่นแวะ รา้นขํายเสือ้กันหนาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซ ้อื เดนิทางสู ่พระราชวงั
โบราณเสิน่หยางกูก้ง โบราณสถานจากสมยัตน้ราชวงศช์งิ ทีไ่ดร้บัการดแูลรักษาเป็น
อยา่งด ีและมลีกัษณะคลา้ยคลงึกันมากกบัพระราชวงัหลวงทีก่รงุปักกิง่แตม่ขีนาดเล็ก
กวา่ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1625 ภายหลงัจากทีร่าชวงศแ์มนจไูดส้ถาปนาใหเ้สิน่หยางเป็น
ราชธานปีระกอบดว้ยตําหนักใหญน่อ้ยกวา่ 300 หอ้ง บนพืน้ทีก่วา่ 60,000 ตารางเมตร 
ภ  ายหลงัจากทีร่าชวงศห์มงิถกูโคน่ลม้ลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจก็ูไดส้ถาปนา
ราชวงศช์งิขึน้ และไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยูท่ีก่รงุปักกิง่ และใชเ้สิน่หยางเป็นเมอืงหลวง
แหง่ทีส่อง รวมทัง้ใชพ้ระราชวงัแหง่นีเ้ป็นทีป่ระทบัขององคจั์กรพรรดหิลายพระองค ์
เชน่ คังซ,ี เฉียนหลง, เจยีช ิง่ ฯลฯ เมือ่ครัง้เสด็จเยอืนทางเหนอื (พระราชวงักูก้งปิดทกุ
วนัจันทร ์หากกรุป๊ไปตรงวนัจะนําทา่นไปสวนเป่ยหลงิแทน) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะชม รา้นขายสนิคา้พืน้เมอืง ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั นําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงจีห๋ลนิ เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานตัง้แตส่มยัราชวงศห์มงิ (ใชร้ะยะเวลาการ
เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ีพ่กั Heng yang Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่3 เมอืงฮารบ์นิ-เกาะพระอาทติย-์เทศกาลแกะสลกันํา้แข็ง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมอืงฮารบ์นิ เมอืงหลวงของมณฑลเฮยหลงเจยีง มชีว่งฤดหูนาวมากกวา่ฤดู
รอ้นและเลือ่งชือ่ในฐานะเป็นเมอืงน้ําแข็งของประเทศ (ใชร้ะยะเวลาการเดนิทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง) 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะพระอาทติย(์Sun Island) เกาะขนาดใหญ ่ตัง้อยูท่างตอน
เหนอืของแมน้ํ่าซงฮัวเจยีมเีนือ้ทีป่ระมาณ 3,800 เฮคเตอรส์ถานทีจั่ดแสดงการแกะสลกั
หมิะน้ําแข็งทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศจนีและโดง่ดงัไปทั่วโลก ซึง่จะมกีารจัดเป็นประจํา
ของทกุปี หมิะจะถกูแกะสลกัเป็นรปูทรงตา่งๆมากมายลยังัมกีจิกรรมหลากหลาย อาท ิ
สเก็ตน้ําแข็ง,น่ังรถมา้,เลือ่นหมิะ ฯลฯ (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อปุกรณ์ตา่งๆ)  

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชม เทศกาลแกะสลกันํา้แข็ง (Harbin 2019 International Ice and 
Snow Festival) หรอืนทิรรศการและศลิปกรรมการแกะสลกัน้ําแข็งประจําปีของฮาร์
บิน้ ทีเ่มอืงฮารบ์ ิน้จะมฤีดหูนาวทีเ่ยอืกแข็งและยาวนานทีส่ดุ อากาศเย็นจัดทําใหแ้มน้ํ่า
ซงฮัวกลายเป็นลานน้ําแข็งทีท่ัง้หนาและกวา้งใหญ ่และมกีารนําน้ําแข็งกอ้นโตมา
แกะสลักเป็นรปูรา่งตา่งๆ (หมายเหต:ุ หากสถาพอากาศไมเ่อือ้อํานวนสง่ผลใหน้ํ้าแข็ง
ละลาย ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทดแทน โดยไมแ่จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้) 

เขา้สูท่ ีพ่กั Yourong Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่4 โบสถเ์ซ็นโซเฟีย-อนสุาวรยีฝ์ั่งหง-สวนสตาลนิ-เมอืงฉางซุน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชมดา้นนอก โบสถเ์ซ็นโซเฟีย 1ในโบสถค์รสิต ์17 แหง่ ซึง่แสดงถงึวฒันธรรม
รัสเซยีทีไ่ดเ้ขา้มามอีทิธพิลในอารบ์ ิน้ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1970 เป็นโบสถอ์อรโ์ธดอกซท์ี่
ใหญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวนัออก นําทา่นชม อนสุาวรยีฝ์ั่งหง ซึง่ตัง้อยู ่ณ บรเิวณชายฝ่ัง
แมน้ํ่าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายามของชาวเมอืงฮารบ์นิทีพ่ยายามตอ่สูก้บั
อทุกภัยครัง้ใหญเ่มือ่ปี ค.ศ.1957 อนุสาวรยีเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สงู13เมตร บน
ยอดเสาเป็นรปูแกะสลกักลุม่กรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนักศกึษาทีร่ว่มใจรว่ม
แรงกัน 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี)  

ชม สวนสตาลนิ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1953 มรีปูแบบการสรา้งแบบยโุรป แตม่คีวาม
สมบรูณ์แบบกวา่และมเีอกลักษณ์ทีห่า้วหาญสวนแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 ซึง่มี
รปูแบบทีร่บัอทิธพิลจากศลิปกรรมของทวปียโุรป แตม่คีวามสมบรูณ์แบบกวา่และมี
เอกลกัษณ์ทีห่า้วหาญ ทกุทา่นจะไดเ้ห็นววิหมิะธรรมชาตทิีส่วยงามและกจิกรรมการเลน่
สกบีนแมน้ํ่าซงฮวา ทีก่ลายเป็นน้ําแข็งทัง้สายน้ํา ชมพรอ้มกจิกรรมบนน้ําแข็งทีแ่สน
สนุก เชน่ บันไดน้ําแข็ง แครเ่ลือ่นหมิะเป็นตน้ แวะชมรา้นศลิปะรสัเซยี ใหท้า่นเลอืก
ซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉางชุน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 4 
ชัว่โมง) 

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั Guoshang Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่5 พระราชวงัจอมปลอม-กระทรวงท ัง้แปดของแมนจ-ูจตัรุสัเหวนิฮ ัว่-เมอืงเส ิน่หยาง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัจอมปลอม หรอื วงัปูย ีซึง่เป็นทีป่ระทบัของจักรพรรดปิยู ี
จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยแหง่ราชวงศช์งิหรอืกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของแผน่ดนิ นอกจากนีใ้ห ้
ทา่นชมหอ้งหับตา่งๆทีป่ยูเีคยใชน้อน, น่ังสบูบหุรี,่ อา่นหนังสอื และใชค้วามคดิตาม
ลําพัง มรีปูภาพและจดหมายใหเ้ห็นภาพในชว่งนัน้ และจัดเป็นพพิธิภัณฑแ์สดงชวีติ
ความเป็นอยูใ่นวงั นําทา่นชมดา้นนอก กระทรวงท ัง้แปดของแมนจ ูตัง้อยูใ่จกลาง
เมอืงฉางชนุ ซึง่ประกอบดว้ย 8 กระทรวงของสมยัรัฐแนจกูัว ประกอบไปดว้ย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงพาณชิย ์กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวง
การตา่งประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสขุ กอ่สรา้ง
เมือ่ปี ค.ศ.1936 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชม จตัรุสัเหวนิฮ ัว่ หรอื ลานวฒันธรรม เป็นลานวฒันธรรม เป็นลานกวา้ง 
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ขนาดใหญข่องเมอืงฉางชนุ นับเป็นสญัลักษณ์สิง่กอ่สรา้งของเมอืง นําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงเส ิน่หยาง (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 4 ชัว่โมง) 

คํ่า  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั Vienna International Hotel (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่6 เส ิน่หยาง-สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเสิน่หยาง 

10.05  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ NokScoot เทีย่วบนิที ่ XW877 

*คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

14.40  เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที่
อกีคร ัง้** 

สิง่ทีล่กูคา้จาํเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่
จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ
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วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจั้ด
จะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
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*** ออกเดนิทางข ัน้ตํา่  20 ทา่น หากเดนิทางตํา่กวา่กาํหนด มคีวามจําเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนั

หรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการ
นบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – เส ิน่หยาง(SHE) – กรงุเทพฯ(DMK)  
2.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊สาํหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้ม
คณะเทา่น ัน้)  
3.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พกัหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 
4.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 
6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 
7.คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกันภยัทีบ่รษัิททําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่
โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่น
ตอ้งชาํระคา่น้ําหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 
6.(6.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปักกิง่ 200RMB(หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 

(6.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์500บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ / หรอื
ใหม้ากเทา่ทีท่า่นประทบัใจ 
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เงือ่นไขในการจอง  มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มดัจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วนัทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิ
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 
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8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ
ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําที่สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


