
 

 

รหัสทัวร 1900467 

ทัวรจีน เซ่ียงไฮ หังโจว 5 วนั 3 คืน (XW) 
หมูบานชาหลงจิ่ง ลองเรือชมทะเลสาบซีหู ชอปปم�งถนนโบราณเหอฝم�งเจีย คลองขุดโบราณตายว่ิน
เหอ เมืองโบราณซินฉาง ตลาดรอยปเซ่ียงไฮ ตึกสตารบัคสาขาใหญที่สุดในโลก หาดเจาพอเซี่ยงไฮ 
ตลาดเถาเป�า ผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝ�าเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีน 

 

              



 

 

    โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง 
17.30  คณะเดินทาง พรอมกันที่ช้ัน 3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง หนา

เคานเตอรเช็คอินหมายเลข 7สายการบิน NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตาง ๆ 
พรอมขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่
สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

21.05  เดินทางสู เมืองเซ่ียงไฮ โดยสายการบิน Nokscoot เที่ยวบินที่ XW858 *คาทัวร
ไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 
 

วันที่ 2 เซ่ียงไฮ-เมืองหังโจว-หมูบานชาหลงจิ่ง-ลองเรือทะเลสาบซีห-ูถนนโบราณเหอฝم�งเจีย 
02.20  ถึง สนามบินผูตง เมืองเซ่ียงไฮ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอย นําทาน

เดินทางเขาสูที่พัก 

เขาสูที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรือ
ระดับใกลเคียงกัน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) 
เปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง อยูหางจากเซี่ยงไฮไปทางตะวันตกเฉียงใตราว 
180 กิโลเมตร หังโจวเปนหน่ึงในเมืองที่มีความเกาแกท่ีสุดของจีน (อีก 6 เมือง 
ไดแก ซีอาน โลวหยาง เจอโจว ปกกิ่ง หนานจิง และเสฉวน) หังโจวเปนเมืองซึ่งมี
ความมั่งค่ังมากที่สุดแหงหน่ึง เปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะท่ีมี
ช่ือเสียงแหงหน่ึงของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของ
เมืองหังโจวและซูโจววา “บนฟ�ามีสวรรค บนดินมี ซู (โจว) หัง(โจว)” (สวรรคบนดิน) 
เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน นําทานสู หมูบานชาหลงจิ่ง แหลง
ผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นช่ือของจีน “หลงจิ่งฉา” กลาวกันวา “ด่ืมชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ 
ปากจะหอมตลอดวัน” เน่ืองจากวาชาหลงจ่ิงน้ันมีรสชาติท่ีออนละมุน จากยอดของ



 

 

ใบชาที่มีกรรมวิธีทําดวยการคั่ว ในขณะที่ใบชายังสด ชาหลงจ่ิงจึงไดรับการยอมรับ
จากนักด่ืมชาทั่วทุกมุมโลก เหมาะแกผูที่กําลังเร่ิมหัดด่ื  มชา เพราะชาจะมีรสออนๆ 
สีสวย รสหวานไมฝาด กล่ินหอมจางๆ ที่สําคัญยังมีประโยชนมากมาย เชน บํารุง
สายตา ลดไขมันในเสนเลือด ลดน้ําหนัก เปนตน 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

 นําทาน ลองเรือชมทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของ
ทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศนสิบแหงของทะเลสาบซีหู พรอมฟงเร่ืองราวซึ่งเปนที่มาของ
ตํานานรัก “นางพญางูขาว” กับชายคนรักช่ือ “โขวเซียน”ชม ธรรมชาติอันงดงาม
รอบๆทะเลสาบ จนไดรับสมญานามจากนักทองเท่ียววา “พฤกษชาติในนครินทร” 
นําทานชอปปم�ง ถนนโบราณเหอฝم�งเจีย เปนถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของหังโจวไดอยางดี ถนนสายน้ีมีความยาว 
460 เมตร กวาง120เมตร ในปจจุบันยังคงไวซึ่งสภาพด้ังเดิมของส่ิงปลูกสราง
โบราณสวนหน่ึงแลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางขึ้นใหมลวนสรางจากไมและมุง
หลังคาสีคราม อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยกับสินคามากมาย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

เขาสูที่พัก BALISHA HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 3 ลองเรือคลองขุดโบราณตายว่ินเหอ-เมืองโบราณซินฉาง-เซ่ียงไฮ - ตลาดเฉิน
หวังเม่ียว-ตึกสตารบัคสาขาใหญที่สุดในโลก 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู คลองขุดโบราณตายว่ินเหอ คลองแหงน้ีมีความยาวทังหมด 
ประมาณ1,794 กิโลเมตร ซึ่งไหลผานปกก่ิง, เทียนสิน, เหอเป�ย, ซานตง,เจียงซูและ 
เจอเจียง นําทานลองเรือชมวิวทิวทัศนสองขางทางที่ยังคงถูกรักษาแบบโบราณไว
เปนอยางดีนําทาน  แวะชม โรงงานผลิตผาไหม อันลือช่ือของจีน วิธีการนําเสนไหม
ออกมาผลิตเปนสินคาเพ่ือมาทําไสนวมผาหมไหม 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุงมังกร 

แวะชม รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑท่ีผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม 



 

 

ที่นอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ นําทานเดินทางสู เมืองโบราณซินฉาง สัมผัสกับวิถีชีวิต
ของชาวบานแ  ละธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ อิสระใหทุกทานไดเลือกซื้อของฝากตาม
อัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เซ่ียงไฮ (ใชระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัวโมง) เมืองท่ีเต็มไปดวยอาคารสถาปตยกรรมท่ีมีลวดลาย 
สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดรับขนานนามวาเปน “นครปารีสแหง
ตะวันออก”  เดินทางสู ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือ ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ เปนตลาดเกา
อาคารบานเรือนบริเวณน้ีเปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง ตกแตง
สไตลสถาปตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม ทั้งรานขายอาหาร รานขนม
พื้นเมืองอาหารขึ้นช่ือของที่น่ีคือ เสี่ยวหลงเปา อันลือช่ือ และยังมีขายของที่ระลึก
ตางๆมากมาย อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย นําทานถายรูปเช็คอินสุดชิคกับ ตึก
สตารบัคสาขาใหญที่สุดในโลก เปนอาคาร 2 ช้ัน พื้นที่กวา 2,700 ตารางเมตร 
พรอมพนักงานกวา 400 คน เปนรานสตารบัคสาขาแรกและสาขาเดียวท่ีมอบ
ประสบการณดิจิตอลใหกับลูกคาไปพรอมๆกับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคช่ันโดย
อาลีบาบา 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเส่ียวหลงเปา 

เขาสูที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรือ
ระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่ 4 ถายรูปดานลางหอไขมุก-อุโมงคเลเซอร-หาดไวทาน-ถนนนานจิง - ตลาดเถาเป�า-
สนามบินผูตง 

เชา  บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

นําทานผอนคลายความเม่ือยลาดวยการนวดฝ�าเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพร
จีน และนวดผอนคลายท่ี ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเร่ืองราวเก่ียวกับ
การแพทยโบราณ ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับ
พันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเช่ียวชาญ จากน้ันนําทานเดินทาง
ถายรูปดานลาง หอไขมุก (ไมรวมคาลิฟท) ที่ต้ังอยูฝم�งผูตงริมแมน้ําหวังผู เขต ลู
เจียจุย แลวเสร็จเม่ือป ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเปนหอ TV ที่สูงท่ีสุด
ในเอเซียและสูงดันดับ 3 ของโลก จากน้ันนําทาน อุโมงคเลเซอร ใตแมน้ําหวงผู ลง
ไป 50 เมตร ภายในอุโมงคตกแตงดวยแสงเลเซอร เปนรูปตางๆ ต่ืนตาต่ืนใจ นํา



 

 

ทานเที่ยวชม หาดเจาพอเซี่ยงไฮโฉมใหม (หาดไวทาน) ตนกําเนิดอันลือช่ือของ
ตํานานเจาพอเซี่ยงไฮ เปนถนนที่สวยงามอันดับหน่ึงของเมืองเซี่ยงไฮ ระหวาง
ทางผานเขตเชาของประเทศตางๆ ในสมัยอาณานิคม พรอมชมอาคารสูงตระหงาน 
ซึ่งเปนศิลปกรรมสไตลยุโรป 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษไกขอทานหมูพันป 

เดินทางสู ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู เปนยานชอปปم�งเกาแกที่สุดของเซ่ียงไฮ เปน
ตลาดซื้อขายของกันคึกคักต้ังแต่ทศวรรษ 1920 ต้ังอยูฝم�งผูซี กินพื้นที่ยาวต้ังแตฝم�ง
ตะวันตกของ “เดอะ บันด” ถึง “พีเพิลส สแควร” เปนแหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนม
จากทั่วโลก แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางล้ําเลิศยิ่งกวาทองและ
เพชรน่ันก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเช่ือวาหยกเปนอัญ  มณีล้ําคา เปนสิริมงคลแก 
ผูท่ีไดมาครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา ม่ัง
ค่ัง โชคดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปน
เคร่ืองประดับนําโชค นําทานชอปปم�งอยางจุใจที่ ตลาดเถาเป�า ตลาดจําหนายสินคา
ราคาถูก มีสินคาใหทานเลือกมากมาย อาทิเชน เสื้อผา ผาไหม รองเทา กระเป�า 
นาฬิกา ฯลฯ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินผูตง 
 

วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง 
03.35  เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Nokscoot เที่ยวบินที่ XW857 

07.10  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

24 - 28 Apr 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

01 - 05 May 2019  11,888 14,888 14,888 14,888 3,500 



 

 

08 - 12 May 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

16 - 20 May 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

22 - 26 May 2019 9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

30 May - 03 Jun 
2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

 

หมายเหตุ 

**กรณีลูกคาตองการซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาที่อีก
คร้ัง** 

ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,ราน
ยางพารา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไม
ซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งส้ิน 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 
3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถ่ินจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 



 

 

หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบ
เท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจาย
ตางๆ ได ในทุกกรณี 



 

 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

*** ออกเดินทางขั้นต่ํา  20 ทาน หากเดินทางต่ํากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือ
ภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑในการนับ
อายุ*** 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เซ่ียงไฮ (PVG) – กรุงเทพฯ(DMK)   
2.คาโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียง
คูและเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัด
ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
2.คาใชจายสวนตัวท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
3.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน
ทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ                                    



 

 

6.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุป 1,500 บาทสําหรับผูถือพาสปอรตไทย ตองเดินทางไป-กลับพรอม
กรุปเทาน้ัน 
7.(7.1)คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน 

   (7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ) 

เง่ือนไขในการจอง 

มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา 
(การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผู
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

การยกเลิกการจอง 

เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนา
ต๋ัวเทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออก
ต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไม
สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 20 ทาน                                                                                                                      
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง                                                                                                                       
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ                                                                                                                              
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู



 

 

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง                                     
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม                                                                                                                       
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก ทั้งน้ี
ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได                   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได                                                                                                
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน                                       
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน                                                                            
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 


