
 

 

รหัสทัวร  ITV1900467 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ หังโจว 5 วัน 3 คืน (XW) 
เซี่ยงไฮ  เมืองหังโจว  หมูบานชาหลงจ่ิง  ลองเรือทะเลสาบซีหู 
ถนนโบราณเหอฝم�งเจีย  ลองเรือคลองขุดโบราณตายว่ินเหอ 
เมืองโบราณซินฉาง  ตลาดเฉินหวังเมี่ยว 
ตึกสตารบัคสาขาใหญท่ีสุดในโลก   ถายรูปดานลางหอไขมุก 
อุโมงคเลเซอร  หาดไวทาน  ถนนนานจิง   ตลาดเถาเป�า   

 

CODE XW-S21: เซ่ียงไฮ-หังโจว 5วัน3คืน 
เซี่ยงไฮ“นครปารีสแหงตะวันออก”หอไขมุก ทองโลกไซเบอรอุโมงเลเซอร หาดไว
ทาน สถานที่สุดโรแมนติดจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซ่ียงไฮ ถายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึก
สตารบัคสาขาใหญที่สุดในโลก หังโจว“สวรรคบนดิน” ทะเลสาบซีหู ตํานานรัก

นางพญางูขาว ชอปปم�งถนนโบราณเหอฝم�งเจีย ถนนนานจิงลู ตลาดกอปปم�เถาเป�า
เฉิน 



 

 

เมนูสุดพิเศษ:กุงมังกร+ไกขอทานหมูพันป+เส่ียวหลงเปา 
พักหรูโรงแรมระดับ 4 ดาว (หังโจว 1 คืน, เซ่ียงไฮ 2 คืน) 

บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT 
คาทัวรไมรวมคาวีซากรุป ทานละ 1,500 บาท 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 
1  สนามบินดอนเมือง 

2  เซ่ียงไฮ-เมืองหังโจว-หมูบานชาหลงจิ่ง-ลองเรือทะเลสาบซีหู-ถนน
โบราณเหอฝم�งเจีย 

3  ลองเรือคลองขุดโบราณตายว่ินเหอ-เมืองโบราณซินฉาง-เซี่ยงไฮ - ตลาด
เฉินหวังเม่ียว-ตึกสตารบัคสาขาใหญที่สุดในโลก 

4  ถายรูปดานลางหอไขมุก-อุโมงคเลเซอร-หาดไวทาน-ถนนนานจิง - ตลาด
เถาเป�า-สนามบินผูตง 

5  สนามบินดอนเมือง 
 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 
27 Jun - 01 Jul 2019 9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

04 - 08 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
11 - 15 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 
18 - 22 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
25 - 29 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 
01 - 05 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 
08 - 12 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 
15 - 19 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
22 - 26 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 



 

 

29 Aug - 02 Sep 
2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

05 - 09 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
12 - 16 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
19 - 23 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
25 - 29 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
17 - 21 Oct 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 
24 - 28 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

รายละเอียดทัวร 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง 
17.30  คณะเดินทาง พรอมกันที่ช้ัน 3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติ

ดอนเมือง หนาเคานเตอรเช็คอินหมายเลข 7สายการบิน 
NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจาก
เจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัว
ทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

21.05  เดินทางสู เมืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน Nokscoot เที่ยวบินที ่
XW858 *คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการ
จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 เซ่ียงไฮ-เมืองหังโจว-หมูบานชาหลงจิ่ง-ลองเรือทะเลสาบซีหู-ถนน
โบราณเหอฝم�งเจีย 

02.20  ถึง สนามบินผูตง เมืองเซ่ียงไฮ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอย 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก 
เขาสูที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL 
(4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
2.30 ชัวโมง) เปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง อยูหางจากเซ่ียงไฮไป
ทางตะวันตกเฉียงใตราว 180 กิโลเมตร หังโจวเปนหน่ึงในเมืองที่มีความ
เกาแกที่สุดของจีน (อีก 6 เมือง ไดแก ซีอาน โลวหยาง เจอโจว ปกกิ่ง 
หนานจิง และเสฉวน) หังโจวเปนเมืองซ่ึงมีความม่ังค่ังมากท่ีสุดแหงหน่ึง 
เปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงของ
ประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคําเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจว
และซูโจววา “บนฟ�ามีสวรรค บนดินมี ซู (โจว) หัง(โจว)” (สวรรคบนดิน) 
เพลิดเพลินกับทิวทัศนอันงดงามสองฟากถนน นําทานสู หมูบานชาหลงจ่ิง 
แหลงผลิตใบชาเขียวท่ีขึ้นช่ือของจีน “หลงจ่ิงฉา” กลาวกันวา “ด่ืมชาหลงจ่ิง 
เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน” เน่ืองจากวาชาหลงจ่ิงน้ันมีรสชาติที่ออน
ละมุน จากยอดของใบชาท่ีมีกรรมวิธีทําดวยการค่ัว ในขณะที่ใบชายังสด 
ชาหลงจ่ิงจึงไดรับการยอมรับจากนักด่ืมชาทั่วทุกมุมโลก เหมาะแกผูที่กําลัง
เร่ิมหัดด่ื  มชา เพราะชาจะมีรสออนๆ สีสวย รสหวานไมฝาด กล่ินหอม
จางๆ ที่สําคัญยังมีประโยชนมากมาย เชน บํารุงสายตา ลดไขมันในเสน
เลือด ลดน้ําหนัก เปนตน 

เท่ียง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 นําทาน ลองเรือชมทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตร
ตระการตาของทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศนสิบแหงของทะเลสาบซีหู พรอมฟง
เร่ืองราวซ่ึงเปนที่มาของตํานานรัก “นางพญางูขาว” กับชายคนรักช่ือ “โข
วเซียน”ชม ธรรมชาติอันงดงามรอบๆทะเลสาบ จนไดรับสมญานามจาก
นักทองเท่ียววา “พฤกษชาติในนครินทร” นําทานชอปปم�ง ถนนโบราณเหอ
ฝم�งเจีย เปนถนนสายหน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอัน
เกาแกของหังโจวไดอยางดี ถนนสายน้ีมีความยาว 460 เมตร กวาง120
เมตร ในปจจุบันยังคงไวซ่ึงสภาพด้ังเดิมของส่ิงปลูกสรางโบราณสวนหน่ึง



 

 

แลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางข้ึนใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคา
สีคราม อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยกับสินคามากมาย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
เขาสูที่พัก BALISHA HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 

 

วันที่ 3 ลองเรือคลองขุดโบราณตายว่ินเหอ-เมืองโบราณซินฉาง-เซ่ียงไฮ - 
ตลาดเฉินหวังเม่ียว-ตึกสตารบัคสาขาใหญที่สุดในโลก 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู คลองขุดโบราณตายวิ่นเหอ คลองแหงน้ีมีความยาวทัง
หมด ประมาณ1,794 กิโลเมตร ซึ่งไหลผานปกก่ิง, เทียนสิน, เหอเป�ย, 
ซานตง,เจียงซูและ เจอเจียง นําทานลองเรือชมวิวทิวทัศนสองขางทางท่ี
ยังคงถูกรักษาแบบโบราณไวเปนอยางดีนําทาน  แวะชม โรงงานผลิตผา
ไหม อันลือช่ือของจีน วิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาเพื่อมาทําไส
นวมผาหมไหม 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุงมังกร 
แวะชม รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ 
หมอน ผาหม ที่นอน กระเป�า รองเทา ฯลฯ นําทานเดินทางสู เมืองโบราณ
ซินฉาง สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบานแ  ละธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ อิสระให
ทุกทานไดเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู 
เซ่ียงไฮ (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) เมืองที่เต็ม
ไปดวยอาคารสถาปตยกรรมท่ีมีลวดลาย สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน
ไดรับขนานนามวาเปน “นครปารีสแหงตะวันออก”  เดินทางสู ตลาดเฉิน



 

 

หวังเม่ียว หรือ ตลาดรอยปเซ่ียงไฮ เปนตลาดเกาอาคารบานเรือน
บริเวณน้ีเปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง ตกแตงสไตล
สถาปตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม ทั้งรานขายอาหาร ราน
ขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นช่ือของที่น่ีคือ เสีย่วหลงเปา อันลือช่ือ และยังมีขาย
ของที่ระลึกตางๆมากมาย อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย นําทาน
ถายรูปเช็คอินสุดชิคกับ ตึกสตารบัคสาขาใหญที่สุดในโลก เปนอาคาร 2 
ช้ัน พื้นที่กวา 2,700 ตารางเมตร พรอมพนักงานกวา 400 คน เปนราน
สตารบัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณดิจิตอลใหกับลูกคา
ไปพรอมๆกับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคช่ันโดยอาลีบาบา 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเส่ียวหลงเปา 
เขาสูที่พัก RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL 
(4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 

 

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

เชา  บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 
นําทานผอนคลายความเม่ือยลาดวยการนวดฝ�าเทาโดยการแชเทาดวย
ยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผน
โบราณฟงเร่ืองราวเก่ียวกับการแพทยโบราณ ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน การ
สงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรค
โดยแพทยผูเช่ียวชาญ จากน้ันนําทานเดินทางถายรูปดานลาง หอไขมุก 
(ไมรวมคาลิฟท) ทีต้ั่งอยูฝم�งผูตงริมแมน้ําหวังผู เขต ลูเจียจุย แลวเสร็จเม่ือ



 

 

ป ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเปนหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเซีย
และสูงดันดับ 3 ของโลก จากน้ันนําทาน อุโมงคเลเซอร ใตแมน้ําหวงผู 
ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงคตกแตงดวยแสงเลเซอร เปนรูปตางๆ ต่ืนตา
ต่ืนใจ นําทานเที่ยวชม หาดเจาพอเซ่ียงไฮโฉมใหม (หาดไวทาน) ตน
กําเนิดอันลือช่ือของตํานานเจาพอเซี่ยงไฮ เปนถนนท่ีสวยงามอันดับหน่ึง
ของเมืองเซี่ยงไฮ ระหวางทางผานเขตเชาของประเทศตางๆ ในสมัยอาณา
นิคม พรอมชมอาคารสูงตระหงาน ซึ่งเปนศิลปกรรมสไตลยุโรป 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษไกขอทานหมูพันป 
เดินทางสู ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู เปนยานชอปปم�งเกาแกที่สุดของ
เซี่ยงไฮ เปนตลาดซื้อขายของกันคึกคักต้ังแต่ทศวรรษ 1920 ต้ังอยูฝم�งผูซี 
กินพื้นที่ยาวต้ังแตฝم�งตะวันตกของ “เดอะ บันด” ถึง “พีเพิลส สแควร” เปน
แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมจากทั่วโลก แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยก
ยองวามีคาอยางล้ําเลิศย่ิงกวาทองและเพชรน่ันก็คือ หยกจีน ชาวจีนมี
ความเช่ือวาหยกเปนอัญ  มณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูท่ีไดมาครอบครอง 
ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา ม่ังค่ัง โชคดี 
อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปน
เคร่ืองประดับนําโชค นําทานชอปปم�งอยางจุใจที ่ตลาดเถาเป�า ตลาด
จําหนายสินคาราคาถูก มีสินคาใหทานเลือกมากมาย อาทิเชน เส้ือผา ผา
ไหม 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 

หมายเหตุ 
**กรณีลูกคาตองการซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลา
กับเจาหนาที่อีกครั้ง** 
ส่ิงที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับ
การทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให
นักทองเที่ยวท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�า
เทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,รานยางพารา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะ
มีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกราน
จําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังส้ิน 
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือราน
ของรัฐบาลรานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจาย
คาชดเชยเพิ่ม รานละ 3,500 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถ่ินจะเปนผูเก็บเงิน
จากลูกคาโดยตรง *** 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือ
รถทัวร, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอาน
โปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 
หมายเหตุ:  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตอง



 

 

ซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯ
กอนทําการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของ
เท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความ
ควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรด
เขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุก
กรณี 



 

 

 



 

 

*** ออกเดินทางขั้นต่ํา  20 ทาน หากเดินทางต่ํากวากําหนด มีความจําเปนที่ตอง
เรียกเก็บคาใชจายเพ่ิมเติม ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการ

ปรับข้ึนของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปน

เกณฑในการนับอายุ*** 
อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เซ่ียงไฮ (PVG) – กรุงเทพฯ(DMK)   
2.คาโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหอง
แบบเตียงคูและเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทาง
ดวน คามัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตาม
เง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขได
ป�วย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมี
ใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย จากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / 
ใบกํากับภาษี) 
2.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิม่ คา
โทรศัพท คาโทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
3.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 



 

 

5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนัก
กระเป�าเกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ 
6.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป 1,500 บาทสําหรับผูถือพาสปอรตไทย ตอง
เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
7.(7.1)คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน 

   (7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิป
เทาผูใหญ) 

 
เง่ือนไขในการจอง  มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  และชําระสวนที่เหลือกอน
วันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือ
เช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิก
การเดินทาง) 
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด 
ตองเดินทางตามวันที่ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีท่ีทานไม
สามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามา
เล่ือนวันหรือคืนเงินได 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวร
ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีที่

มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการ

ปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน

เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน 
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูที่เขาพัก ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม 
และไมสามารถรับประกันได  



 

 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัท
ฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ิน
แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจาย
กับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-
ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

12. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการ

ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมได
ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระ
เงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท 
ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 

14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 


