
 

HARBIN ICE FESTIVAL 5D 3N 

โดยสายการบนิ NOK SCOOT (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนธนัวาคม 62 - กุมภาพนัธ ์63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
เทศกาลหมิะระดบัโลก! HARBIN ICE LANTERN ART 

น ัง่รถไฟความเร็วสูง น ัง่รถรางชมเกาะพระอาทติย ์

พระราชวงักูก้งเสิน่หยาง ถนนคนเดนิหมา่นซงิ สวนสตาลนิ 

สวนเสอืไซบเีรยี จตุัรสัโบสถเ์ซ็นโซเฟีย ชอ้ปป้ิงถนนจงเจยี 

พเิศษ !! สุกีห้มอ้ไฟ เป็ดปกักิง่ 



 
สายการบนิ นกสกูต๊ (XW) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิดอนเมอืง (DMK) 

XW 878 DMK(กรุงเทพ) – SHE(เสิน่หยาง) 02.45-08.50 

XW 877 SHE(เสิน่หยาง) - DMK(กรุงเทพ) 10.15-15.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้)  

และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ า้หนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 

 

วนัทีห่นึง่  กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – เมอืงเสิน่หยาง                                           

23.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสาร

ระหวา่งประเทศ อาคาร1 ชัน้ 3  ประตหูมายเลข 7 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข7 สาย

การบนิ NOK SCOOT โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้ม

ก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ท ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัดุลพนิจิของเจา้หนา้ทีศุ่ลกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

 

วนัทีส่อง สนามบนิเสิน่หยาง - เมอืงเสิน่หยาง - พระราชวงักูก้งเสิน่หยาง – ถนนคนเดนิ

หมา่นชงิ  - สถานรีถไฟเมอืงเสิน่หยาง –  เมอืงฮารบ์ ิน้ 

02.45 ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิสิน่หยาง นครเทยีนจนิ ประเทศจนี โดย 

สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW878 ** ไม่มีบริการอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ (ใชร้ะยะเวลาบนิ 5 ชัว่โมง 30 นาท ีโดยประมาณ) 

08.50  เดนิทางถงึ สนามบนิเสิน่หยาง ประเทศจนี เมอืงเสิน่หยาง (เวลาทีป่ระเทศจนีเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและศุลกากร

แลว้ ซึง่อาจใชเ้วลาโดยประมาณ 1 ชัว่โมงเป็นอย่างนอ้ย รับกระเป๋าสัมภาระพรอ้มออก

เดนิทาง น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเสิน่หยาง (SHENYANG) เมอืงหลวงของมณฑล

เหลยีวหนิง เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดทางฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ปัจจุบันถูกพัฒนาใหเ้ป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

วัฒนธรรม รวมถงึเป็นฐานอตุสาหกรรมทีส่ าคัญ  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระราชวงักูก้งเสิน่หยาง (SHENYANG IMPERIAL 

PALACE)  ตัง้อยู่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึง่หากพูดถงึภายในกลุ่ม

พระราชวังในปัจจุบันของจีน ถอืว่าเป็นรองพระราชวังตอ้งหา้ม หรือพระราชวังกูก้งใน

กรุงปักกิง่เท่านัน้ ไม่วา่จะเป็นในเรือ่งของสิง่ปลกูสรา้งและความใหญ่โต แตส่ิง่ทีท่ าให ้

พระราชวังที่แห่งนี้แตกต่างจากที่กรุงปักกิ่งคือ ถูกสรา้งโดยกษัตริย์ชนชาตแิมนจู 

พระราชวังกูก้งเสิน่หยางตัง้อยู่ในใจกลางเขตเมืองเก่าเสิน่หยาง ถือว่าเป็นเมอืงเอก

ของมณฑลเหลยีวหนงิทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจนี มพีืน้ทีก่วา่ 6 หมืน่ตาราง



 
เมตร สิง่ปลกูสรา้งกวา่ 70 แหง่ หรอืแมแ้ตห่อ้งตา่งๆกวา่ 300 หอ้ง  ทีพ่ระราชวังแหง่นี้

ถูกจัดแบ่งออกเป็นส่วนกลาง ส่วนตะวันออก และส่วนตะวันตก โดยส่วนกลางถอืเป็น

ส่วนส าคัญหลักๆ เป็นสถานที่ตัง้ ต าหนกัตา้เจิง้ หรือที่ว่าราชการ และจัดพิธีกรรม

ส าคัญของฮ่องเตร้าชวงค์ชงิ สองขา้งของต าหนักตา้เจิ้งไดส้รา้งต าหนักเล็ก ๆ แบบ

ศาลาเป็นคู่ ตัง้แนวใตไ้ปเหนือ ไดช้ือ่ว่าศาลา 10 อ๋อง เป็นทีท่ าการของขนุนางชัน้สงู 

10 คน  **ในกรณีทีพ่ระราชวังกูก้งเสิน่หยางปิด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

โปรแกรมเป็น สวนเป่ยหลงิแทน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิหม่านชงิ เป็นถนนคนเดนิในสไตลบ์า้นจีนโบราณ ท า

ใหย้อ้นบรรยากาศกลับไปถึงสมัยอดีตของจีน ที่นี่จะมีรา้นคา้ต่างๆ และอาหาร

ทอ้งถืน่มากมายใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาตกิัน  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเมอืงเสิน่หยาง เพือ่โดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่

เมอืงฮารบ์ิน้ ขบวนที ่D25 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ3ชัว่โมง) (หมายเหต ุ: การ

เดนิทางโดยรถไฟในประเทศจนี ทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดนิทางมาสแกนกอ่นขึน้ขบวน

รถ หา้มน าไฟแช็คและสิง่ของมคีมทุกชนดิเขา้ไปในขบวนรถ หากพบสิง่ของตอ้งหา้ม

ดังกลา่วจะตอ้งทิง้อย่างเดยีว) 

เดนิทางถงึ เมอืงฮารบ์ ิน้ น าท่านเดนิทางสู ่รา้นเสือ้กนัหนาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เสือ้

กันหนาวกันเพิม่เตมิตามอัธยาศัย โดยอณุหภมูเิฉลีย่ในเดอืนธันวาคม-กมุภาพันธนั์น้อยู่

ที ่-10 ถงึ -30 องศาเซลเซยีส 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ YOURONG HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

วนัทีส่าม รา้นศลิปะรสัเซยี – เกาะพระอาทติย ์(รวมรถราง) - ชมเทศกาลหมิะแกะสลกั – 

สวนเสอืไซบเีรยี - ชมเทศกาลโคมไฟน า้แข็ง  HARBIN ICE LANTERN ART             

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นศลิปะรสัเซยี ในอดีตฮารบ์ิน้เคยเป็นเมืองภายใตก้ารควบคุม

ของรัสเซยีมาก่อน ท าใหทุ้กวันนี้ฮารบ์นิยังคงมกีลิน่อายของวัฒนธรรมรัสเซยีเหมอืน



 
เมือ่ครัง้อดตี ปัจจุบันยังเป็นศูนยก์ลางการตดิตอ่คา้ขายกับรัสเซยี ท าใหม้สีนิคา้ทีก่ลิน่

อายวัฒนธรรมจากรัสเซยีอยู่จ านวนมาก เช่น ตุ๊กตามาตรีออซคา หรือตุ๊กตาแม่ลูกดก 

กล่องจวิเวอรร์ี่ จากฝีมอืของช่างชาวรัสเซยี , ไข่ฟาแบรเ์ช,ผา้คลุมไหล่ ORENBURG 

เป็นตน้  

จากนัน้น าท่านชม ไทห่ยางเตา่ หรอื เกาะพระอาทติย  ์เกาะขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ทาง

ตอนเหนือของแม่น ้าซงฮัว เป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงฮาร์บิน้ 

ซึง่ปัจจุบันเกาะแห่งนี้ไดม้กีารจัดแสดงการแกะสลักหมิะเป็นประจ าทุกปี ซึง่หมิะจะถูก

แกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น พระราชวังกูก้ง ก าแพงเมอืงจีน หอฟ้าเทยีนถาน และ

อืน่ๆ อกีมากมาย (รวมคา่รถรางแลว้) 

น าท่านชม เทศกาลหมิะแกะสลกั เทศกาลงานแกะสลักหมิะและน ้าแข็งนานาชาติ

แห่งเมอืงฮารบ์นิ จัดขึน้เป็นประจ าทุกปีมาตัง้แต่ พ.ศ. 2528 โดยจะเริม่ตัง้แต่วันที ่5 

มกราคม มรีะยะเวลา 1 เดอืน กจิกรรมในชว่งเวลาเทศกาลมทีัง้การแข่งขันสก ีYabuli 

Alpine การแขง่ขันวา่ยน ้าในแม่น ้าซงหัว และนทิรรศการโคมน ้าแข็งในสวนเจา้หลนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม สวนเสอืไซบเีรยี หรอื HARBIN TIGER ZOO เป็นสถานที่เพาะเลีย้ง

และอนุรักษ์พันธุเ์สอืโคร่งไซบเีรีย ซึง่มอียู่ประมาณ150 ตัว เป็นพันธุเ์สอืโคร่งทีใ่หญ่

ที่สุดและก าลังใกลจ้ะสูญพันธุ์ และบริเวณภายในสวนแห่งนี้ไม่ไดม้ีแต่ เสือโคร่งไซ

บเีรียเพียงอย่างเดยีว ยังมสีงิโต และเสอืขาวไซบเีรีย สงิโตขาว หรือคนไทยมักชอบ

เรียกว่าสงิโตเผือก ท่านจะไดเ้ห็นวถิีชวีติของเสือที่นี่ ซึง่จะมีการแบ่งออกเป็นโซน

ตา่งๆมากมาย  

จากนัน้น าท่านชม เทศกาลโคมไฟน า้แข็งฮารบ์ ิน้ หรอื ปิงเสวีย่ตา้ซือ่เจีย้ จัดขึน้ที่

ฝ่ังตะวันออกของเกาะพระอาทติย ์โดยมพีื้นทีจั่ดงานทีก่วา้งถงึ 750,000 ตารางเมตร 

โดยงานนี้จะมีการน าน ้าแข็งกอ้นใหญ่ยักษ์รวมกันกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตร มา

แกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆ ผสมผสานกับแสงไฟสีสรรค์ต่างๆ ที่จะท าใหเ้กดิความ

สวยงามสดุมหัศจรรยใ์หท้่านชมความงดงามของโคมไฟน ้าแข็งยามค ่าคนืตามอัธยาศัย 

(ก าหนดการจัดงานปีนี้ 45th Harbin Ice Lantern Art Fairประมาณวันที ่20ธ.ค. 2018 

– ก.พ. 2019) 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพเิศษ บรกิารทา่นดว้ยเมนู สุก ีห้มา่ลา่ 

พกัที ่ YOURONG HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ รา้นสิน้คา้พืน้เมอืง – จตุรสัโบสถเ์ซ็นโซเฟีย - ถนนจงหยาง - อนุเสาวรยีฝ์ั่ง

หงส ์- สวนสตาลนิ - ถนนโบราณกวนตง                                   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านช็อบป้ิง รา้นสนิคา้พืน้เมอืง ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อสนิคา้พื้นเมืองฮาร์บิน้ตาม

อัธยาศัย จากนัน้น าท่านชม โบสถเ์ซนตโ์ซเฟีย ซึง่ออกแบบและสรา้งโดยสถาปนกิ

ชาวรัสเซยี เมือ่กอ่นเคยใชเ้ป็นสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาทีส่ าคัญต่างๆ ของ

ชาวรัสเซยีแต่มาถูกท าลายตอนปฏวัิตวัิฒนธรรม และไดม้กีารสรา้งขึน้มาใหม่อีกครัง้

โดยพยายามรักษารูปแบบเดมิไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ ซึง่ใชเ้วลาถงึ 9 ปี โดยเริม่ตน้สรา้งใน

ปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1932 ถอืไดว้า่เป็นโบสถ ์GREEK ORTHODOX ที่

ใหญ่ทีสุ่ดในตะวันออกตัวโบสถ์สูง 53 เมตรมโีถงหลักทีม่หีลังคารูปหัวหอมสรา้งขึน้

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทมค์ลา้ยกับสถาปัตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุงมอส

โคว แต่ในปัจจุบันไดป้รับเปลีย่นมาเป็นศูนยศ์ลิปะและสถาปัตยกรรม แสดงภาพถ่าย

ขาวด าเกีย่วกับประวัตศิาสตรเ์มอืงฮารบ์นิ  

จากนัน้น าท่านชม ถนนจงหยาง เป็นถนนทีเ่ก่าแก่มปีระวัตนัิบรอ้ยปีของเมอืงฮารบ์ิน้ 

โดยมีการเริ่มสรา้งขึน้เมื่อปี 1898 เดมิมีชือ่ว่า “จงกว๋อตา้เจยีน” อาคารบา้นเรือน

สไตลย์ุโรปมากถงึ 71 แหง่ซึง่สว่นใหญ่สร่างขึน้ระหวา่งปี 1903 ถงึ ปี 1927 มลีักษณะ

พิเศษที่น่าสนใจอย่างยิง่ถนนจงยางเป็นถนนทีม่ีการปูพื้นดว้ยหนิสีเขยีวอ่อนทัง้สาย 

เป็นถนนการคา้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงฮารบ์ิน้ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

อนุเสาวรียฝ์ั่งหงษ์  เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่

พยายามต่อสูก้ับอุทกภัยครัง้ใหญ่เมือ่ปี ค.ศ.1957 อนุเสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบ

โรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเขาแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการและ



 
นักศกึษาทีร่่วมแรงร่วมใจกัน จากนัน้น าท่านชม สวนสตาลนิ หรอื ซือ่ตา้หลนิกงหยวน

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1953 สวนแหง่นี้ เป็นสวนพฤกษาชาตทิีไ่ดม้กีาร ถูกจัดวางในสไตล์

รัสเซยี และตกแตง่ดว้ยตน้ไม ้แปลงดอกไม ้และชุดสลักหนิ นอกจากนัน้ยังเป็นจุดชม

ทัศนียภาพของแม่น ้าซงฮัวซึง่ถอืวา่เป็นจุดชมววิทีง่ดงาม อกีแหง่หนึง่ดว้ย และบรเิวณ

ตรงใจกลางของสวนแหง่นี้ก็ยังคงเป็นทีต่ัง้ของ อนุสาวรยีฝั์งหงสจ์ีเ้นี่ยนถ่าซึง่ตัง้อยู่ ณ 

บรเิวณชายฝ่ังแม่น ้าซงฮัวเป็นอนุสรณ์ระลกึถงึความพยายาม ของชาวเมอืง ฮารบ์นิ ที่

พยายามตอ่สูก้ับอทุกภัยครัง้ใหญ่เมือ่ปี ค.ศ.1957  ถนนโบราณกวนตง อสิระใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ อาทเิชน่ อาหารพืน้เมอืง ของทีร่ะลกึ ของใช ้ตามอัธยาศัย 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ YOURONG HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ รถไฟความเร็วสูงสูเ่มอืงเสิน่หยาง - บา้นนายพลตระกูลจาง - ชอ้ปป้ิงยา่นถนน

จงเจยี 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สถานรีถไฟเมอืงฮารบ์ ิน้ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิน่หยาง ขบวนที่ 

D26 (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ3ชัว่โมง)  (หมายเหต ุ: การเดนิทางโดยรถไฟใน

ประเทศจีน ทุกท่านตอ้งน ากระเป๋าเดนิทางมาสแกนก่อนขึน้ขบวนรถ หา้มน าไฟแช็ค 

และสิง่ของมคีมทุกชนดิเขา้ไปในขบวนรถ หากพบสิง่ของตอ้งหา้มดังกลา่ว จะตอ้งทิง้

อย่างเดยีว) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่บา้นนายพลตระกูลจาง ตัง้อยู่ไม่ไกลจากพระราชวังกูก้งเสิน่หยาง 

เป็นอกีสถานทีท่างประวัตศิาสตรข์องเมอืงเสิน่หยาง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1914 บนพืน้ที ่

36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งสวนจนีโบราณและบา้นสไตลย์ุโรป 

โดยม ีนายพลจางจัว้หลนิ และลูกชายนายพลจางเสวยีเหลยีน ทัง้สองเป็นทหารระดับ

นายพลก๊ก-มนิตั๋งถือเป็นนายทหารที่รักชาตมิีส่วนส าคัญในสงครามขับไล่ญี่ปุ่ น จน

ไดร้ับการจารกึในหนา้ประวัตศิาสตรนั์บตัง้แต่ญี่ปุ่ นไดบ้กุยดึเสิน่หยาง ในปีค.ศ. 1894 

และรัฐบาลก๊กมนิตั๋งตอ้งเผชญิหนา้กับสถานการณ์ทีย่ากล าบาก เพราะญี่ปุ่ นรุกรานมา



 
จากทางเหนือ และพรรคคอมมวินสิตค์บืคลานมาจากทางใต ้จนกระทั่งจางเสยีวเ์หลยีง

ซึง่เป็นผูบ้ัญชาการทหารภาคตะวันตกเฉียงเหนือตัดสนิใจยอมรับความร่วมมือจาก

คอมมิวนิสต์ในการต่อตา้นการรุกรานจากญี่ปุ่ น และน าเรื่องเสนอต่อเจียงไคเช็ค 

จนกระทั่งในทีส่ดุภายหลังการหารอืท าใหร้ัฐบาลก๊กมนิตั๋งกับพรรคคอมมวินสิตไ์ดบ้รรลุ

ขอ้ตกลงร่วมมอืกันตอ่ตา้นญีปุ่่ น  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ย่านชอ้ปป้ิง ถนนจงเจยี นับเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืง

เสิน่หยาง ถนนคนเดนิแหง่นี้เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิทีส่ าคัญ เป็นย่านการคา้ทีร่วมเอา

รา้นรวงต่างๆ ทั ้งหา้งสรรพสินคา้ทั ้งหลายมารวมไวท้ี่นี่ คุณจะไดเ้ลือกซื้อ เสื้อผา้ 

เครือ่งประดับ สนิคา้อเิล็กทรอนกิสต์า่งๆ จากจนีไดท้ีน่ี่ รวมถงึรา้นอาหารตา่งๆมากมาย 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพเิศษ  บรกิารทา่นดว้ยอาหาร ป้ิงยา่ง 

พกัที ่ VIENNA INTERNATIONAL HOTEL   โ รงแรมระด ับ  4  ดาวหรือ

เทยีบเทา่   

 

วนัทีห่ก  เสิน่หยาง - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเชา้ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเสิน่หยาง 

10.15 น. เหนิฟ้ากลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกสกูต๊เทีย่วบนิที ่XW877 (ใชร้ะยะเวลา

บนิประมาณ5 ชัว่โมง 30นาท)ี 

15.10 น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….พรอ้มความ

ประทับใจ 

 

 

** หากลูกคา้ท่านใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ั๋วเครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร ์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้

ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 
2-3 ทา่น 

อตัราทา่นละ 

ผูใ้หญ ่2 เด็ก1   

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 

18ปี) 
อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 

18ปี) 

อตัราเด็ก ทา่น
ละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่  

ราคาทวัร์
ไมร่วมต ัว๋  

20-25 ธนัวาคม 62 28,889 31,889 31,889 5,000 18,999 

25-30 ธนัวาคม 62 29,889 32,889 32,889 5,000 18,999 

27 ธ.ค – 1 ม.ค 63 29,889 32,889 32,889 5,000 18,999 

01-06 มกราคม 63 29,889 32,889 32,889 5,000 18,999 

03-08 มกราคม 63 25,889 28,889 30,889 5,000 18,999 

08-13 มกราคม 63 27,889 30,889 30,889 5,000 18,999 

15-20 มกราคม 63 27,889 30,889 30,889 5,000 18,999 

22-27 มกราคม 63 29,889 32,889 32,889 5,000 18,999 

29 ม.ค – 3 ก.พ 63 31,889 34,889 34,889 5,000 18,999 

05-10 กุมภาพนัธ ์63 28,889 31,889 31,889 5,000 18,999 

12-17 กุมภาพนัธ ์63 27,889 30,889 30,889 5,000 18,999 

19-24 กุมภาพนัธ ์63 27,889 30,889 30,889 5,000 18,999 

** อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 

1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของ

ท่าน โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนั

เช็คอนิ ** 

** เด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีนบัจากวนัเดนิทาง ขออนุญาตเิก็บคา่ทวัรเ์พิม่ 3,000 บาทตอ่ทา่น ** 

 

 

 

 



 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,900 บาท ** 

(ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ และไมร่วมคา่วซีา่) 
 

** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมอืงจีน ทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พื้นเมอืงให ้

นักท่องเที่ยวทั่วไปไดรู้จั้กคอื รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ), รา้นหยก, รา้นผา้ไหม,รา้นใบชา ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่ารา้นทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึน้อยู่กับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลัก  ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ และถา้หากลกูคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาลจนี

ทุกเมอืง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากทา่น เป็นจ านวนเงนิ 400 

หยวน / ทา่น / รา้น** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางต่างประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ท่านละ 

1,000 RMB หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคา้ตอ้งไปยืน่วซ่ีาเอง ** 

**  ทา่นทีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การ

ท า   วซ่ีาทา่นจะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษิทัทวัรฯ์ ไม่

ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ี

หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึคา่

ภาษี สนามบินและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใดเทีย่วหนึ่งกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ่้ายการจอง

ทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ั๋วเครือ่งบนิ ตามทีต่ารางอัตราคา่บรกิารระบ ุ

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ นกสกู๊ต อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋า สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี า้หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิ

ไดน้ า้หนกัไม่เกนิ 7    ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ท ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความ

เหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ)  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ 

โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 



 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี 

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทัง้นี้

ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวันเช็คอนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กับสายการบนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็น

ผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาต ิ(กรณีตา่งชาตจ่ิายเพิม่จากคา่ทัวร ์1,000 หยวน)  

× คา่วซีา่เดีย่วท่องเทีย่วเขา้ประเทศจนีรวมคา่บรกิาร ท่านละ 1,800 บาท 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

➢ กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง มัดจ าท่านละ 10,000 บาท และตัดทีน่ั่ง

การจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมี

ความประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ี

ควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด  

➢ กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คืน

คา่ใชจ่้ายใดๆในกรณีทีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

➢ ยกเลกิการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่

ช าระแลว้** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง 

** 

➢ ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นวันเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

➢ ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก ฯลฯ 

➢ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

➢ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 7 

วัน กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 



 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กับชว่งพีเรยีดวันที่

เดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

➢ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

ค่าใชจ่้ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

❖ คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างนอ้ย 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

❖ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอืน่ต่อไป โดย

ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได  ้

❖ กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถ

เลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลา

บนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ

ยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่

เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

❖ กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษ 

❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษัิท

ฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพื่อใหท้างบรษัิทประสานงานกับสาย

การบนิเพื่อจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิ ทางบริษัทของสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กับผูเ้ดนิทาง  

❖ กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจาก

ช าระเงินกรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่ห ้

ทราบ 

❖ กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

❖ หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียม

ตัวการเดนิทางใหท้่านอย่างนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

❖ อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่น

ไฟลท์ วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไม่รูจั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ



 
❖ หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  

❖ การใหท้ปิถือเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการ

จะตอ้งหวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนนี้เพื่อมอบให ้

เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

❖ ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ 

สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะ

สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

❖ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมอิากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบรษัิทจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

❖ เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั ้งนี้  เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น

หนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้

ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง

ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึ่ง

หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสันของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 

ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาต

ใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า

หนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีทีย่ังไม่แ (ตั๋วเครือ่งบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว

เครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน 

และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  

❖ ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม

แตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ตดิกัน



 
เสมอไป)กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง  

❖ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทผูจั้ด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

❖ บริษัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การ

ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท  

❖ บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง ไม่วา่

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บคา่ใชจ่้ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรม

และจ าเป็นตอ้งสง่มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

❖ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่

พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 

 

 

 

 

 

  


