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ก ำหนดกำรเดนิทำง          19-25 / 20 -26 กนัยำยน 2561 

วนัแรก     สนำมบนิสวุรรณภมู ิ             

23.55 น.    คณะผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่นพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขา

ออกระหวา่งประเทศ  ชัน้ 4  ประต ู5 เคาทเ์ตอร ์G สายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้งรับและจัดเตรยีมเอกสารกอ่นการ 

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง   กรงุเทพฯ - ชงิเตำ่ - เสีย่วหยูซ๋ำน – จตัรุสั54 - สะพำนจ ัน้เฉยีว - 

                โรงเบยีรช์งิเตำ่ – ชงิเตำ่ - เหยยีนจี ๋                                             

02.50 น.   เหริฟ้าสู ่เมอืงชงิเตา่ โดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SC4080 

08.35 น.    เดนิทางถงึทา่อากาศยานเมอืงชงิเตา่ “เมอืงชงิเตา่” ตัง้อยูใ่นมณฑลซานตง  

(Shandong Sheng) มพีืน้ทีอ่ยู ่

ทางตะวันออกเฉียงเหนอืของ 

ประเทศจนี และดว้ยพืน้ทีข่องเมอืงที่

ตดิชายทะเลจงึท าใหเ้มอืงชงิเตา่นี้

เปรยีบเสมอืนเมอืงตากอากาศทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วเดนิทางมาพักผอ่นกนัอยู่

แทบตลอดทัง้ปี ซึง่แน่นอนวา่วาม

งดงาม และมนตเ์สน่หข์องชงิเตา่นัน้ไมไ่ดย้ิง่หยอ่นนอ้ยหนา้ไปกวา่ทีไ่หน ๆ 

ในเมอืงจนีเลย ..  
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จากนัน้น าทา่นชม สวนสำธำรณะเสีย่วหยูซ๋ำน และจดุชมววิบนภเูขาทีอ่ยู่

กลางเมอืง สว่นมากกม็คีนทอ้งถิน่อากงอามา่มาเดนิออกก าลงักายยามเย็นกนั 

ดา้นบนมหีอเจดยีแ์บบจนีทรงแปดเหลีย่มสงู 3 ชัน้ สามารถเดนิขึน้ไปชมววิตวั

เมอืงทีจ่ะเห็นอาคารรปูแบบตะวันตกและเวิง้โคง้ของชายหาดดา้นลา่งทัง้หมด 

โดยสวนแหง่นีส้ามารถเดนิขึน้มาจากบรเิวณยา่นถนนตา้เสวีย่ ประมาณ 15 

นาทถีอืเป็นการออกก าลงักาย 

น าทา่นชม “จตัรุสั 54” ทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึ

ถงึการเคลือ่นไหว “4 พฤษภา” ปี 1919 เพือ่

คดัคา้นการถา่ยโอนเมอืงชงิเตา่ไปอยูใ่ตก้าร

ปกครองของญีปุ่่ น โดยจัตรุัส 54 เป็นทีต่ัง้ของ 

May Wind สญัลกัษณ์ประจ าเมอืงชงิเตา่ ซึง่

เป็นประตมิากรรมรปูทรงแปลกตาสแีดงสดใส 

ผา่นชม สะพำนจ ัน้เฉยีว ตวัสะพานยาว 440 

เมตร กวา้ง 8 เมตร ยืน่ลงไปในทะเลปลายสดุ

เป็นอาคารคลา้ยชือ่ Huilan Pavillion (ชม

ดา้นนอก) 

 

 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

  หลงัอาหารน าทา่นชม โรงงำนเบยีรช์งิเตำ่  

เริม่ตัง้แตก่ารกอ่ตัง้โรงงากระบวนการพัฒนาตัง้แต่

แรกเริม่จนถงึปัจจบุนั รูจ้ักกรรมวธิใีนการกลัน่เบยีร ์ 

ของโรงงานเบยีรแ์หง่แรกของประเทศจนี รวมทัง้

กรรมวธิกีารกลัน่เบยีรท์ีท่นัสมยัทีส่ดุในโลกปัจจบุนั 

ชมขบวนการบรรจเุบยีรใ์สข่วด และกระป๋อง เพือ่

จ าหน่ายสูต่ลาดโลก อกีทัง้ยังใหท้า่นไดล้ิม้รสชมิ

เบยีรช์งิเตา่ทีม่ชี ือ่เสยีง 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

18.15 น. เหริฟ้าสูเ่หยยีนจี ๋โดยสายการบนิซานตง แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SC4641  

20.10 น. ถงึทา่อากาศยานเมอืงเหยยีนจี ๋Yanji ตัง้อยูท่างภาคตะวนัออกของมณฑลจี๋

หลนิ ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืของจนี ในบรเิวณภาคเหนอืของเทอืกเขา
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ฉางไป๋ เป็นเมอืงเอกของจังหวัดปกครองตนเองชนชาตเิกาหลขีองจนี อยูต่ดิ

กบัเกาหลเีหนอืและรัสเซยี โดยฝ่ังทะเลตรงกนัขา้มคอืเกาหลใีตแ้ละญีปุ่่ น 

 

พักคา้งคนื ณ โรงแรม 4* เหยยีนจี ๋หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ำม   หมูบ่ำ้นชนเผำ่เกำหล ี - ฉำงไป๋ซำน                                                     

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเยี่ยมชม หมู่บา้นชนเผ่าเกาหลี ชมประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่า

เกาหล ี(สนุกสนานกบัการตอ้นรับของชนเผา่เกาหลทีีช่อบเตน้ร ารอ้งเพลง) 

 และทา่นยังสามารถ เลอืกซือ้สนิคา้ OTOP ของหมูบ่า้นแหง่นีไ้ดอ้กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าทา่น มุง่หนา้สูฉ่างไป๋ซาน ภเูขาฉางไป๋ซาน (Changbai 

Mountains) สถานทีท่อ่งเทีย่วสดุแสนโรแมนตกิในมณฑลจีห๋ลนิ ประเทศจนี 

"ภเูขาฉางไป๋ซาน" เป็นภเูขาไฟทีห่ลบัใหล และมกีารระเบดิครัง้ลา่สดุ เมือ่

วันที ่14 เมษายน ปี ค.ศ 1702 โดยกลุม่น ้าพรุอ้นตามเทอืกเขาฉางไป๋  

สว่นใหญจ่ะมอีณุหภมูมิากกวา่ 60 องศา ทีร่อ้นทีส่ดุสงู ถงึ 82 องศาหากใส่

ขา้วโพดและไขเ่ขา้ไป ไมกีน่าทกี็สกุจนรับประทานได ้นอกจากนีน้ ้าพรุอ้นที่

ฉางไป๋ซานยังไดร้ับการขนานนามวา่ “น ้าวเิศษ” เนือ่งจากมสีรรพคณุรักษาโรค

ผวิหนัง โรคไขขอ้กระดกูอกัเสบและชว่ยใหเ้ลอืดหลเวยีนไดด้ ีและอกีอยา่ง

ภเูขาฉางไป๋ซานถอืวา่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่หมาะส าหรับการเดนิทางมา

ฮนันมีนูอกีดว้ย  …  ระหวา่งทางดืม่ด า่กบัววิทวิทัศนใ์บไมเ้ปลีย่นสตีลอดสอง
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ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พักที ่ โรงแรม 4* ทีฉ่างไป๋ซาน 

 

  วนัทีส่ ี ่    ฉำงไป๋ซำน - ทะเลสำบเตยีนฉอื - น ำ้ตกฉำงไป๋ซำน               

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาฉางไป๋ซาน ตัง้อยูท่างมณฑลจีห๋ลนิ เป็นเทอืกเขาทีม่ี

อาณาบรเิวณครอบคลมุถงึ2 ประเทศดว้ยกนั คอื จนีและเกาหล ีแตเ่ดมิ

เทอืกเขานีเ้คยเป็นภเูขาไฟ แตก่็ไดด้บัมอดลงใ  นยคุสมยัเฉียนหลงฮอ่งเต ้

แหง่ราชวงศช์งิ อกีทัง้ยังเป็นเทอืกเขาทีม่ชี ือ่เสยีงตดิอนัดบัท็อปเท็น และยัง

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วระดบั 5A ของจนี มอีาณาเขตครอบคลมุพืน้ทีก่วา่ 2000 

ตารางกโิลเมตร ระยะทางเหนอืจรดใต ้78.5 กโิลเมตร และ ตะวนัตกจรด

ตะวันออก 53.3 กโิลเมตร ดว้ยความสงูใหญข่องเทอืกเขาฉางไป๋ซานแหง่นี ้

ท าใหม้สีภาพภมูปิระเทศ พชืพันธุ ์และ ววิทวิทศันท์ีส่วยงามพเิศษสดุและ

แตกตา่งกนัอยา่งมากมาย ความสวยงามในแตล่ะจดุของเทอืกเขาเกดิขึน้จาก

สภาพอากาศและสภาพภมูปิระเทศที ่แตกตา่งกนั เหนอืใตอ้อกตกมวีวิทวิทศัน์

ทีค่งเอกลกัษณ์ของตน ขณะทีไ่ตร่ะดบัขึน้สูต่อนบนของภเูขากจ็ะมทีัศนยีภาพ

และตน้ไม ้ทัง้ไมด้อกและไมป้ระดบัทีแ่ตกตา่งกนัไปอกี บรเิวณแถบนีเ้ต็มไป

ดว้ยสมนุไพรและสตัวป่์าทีห่ายากนานาพันธุ ์อาท ิเสอือสีาน และ ตวัเซเบลิ 

ทีน่ีจ่งึกลายเป็นเขตสงวนทีอ่งคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations) ได ้

ประกาศใหเ้ป็น "มรดกโลก" (World Heritage) ไปแลว้ จดุสงูสดุของ

เทอืกเขานีม้เีชือ่วา่ ไป๋โถวซาน (Baitoushan) ทีแ่ปลวา่ ภเูขาหวัขาว 

สนันษิฐานวา่เป็นเพราะตอนบนของภเูขานีม้หีมิะปกคลมุอยูต่ลอดทัง้ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมความงดงาม ทะเลสาบเตยีน

ฉือ หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ ทะเลสาบ

สวรรค ์ซึง่ลอ้มรอบไปดว้ยภเูขา
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สงูถงึ 16 ยอด 9 ยอดอยูใ่นจนี อกี 7 ยอดอยูใ่นเกาหลเีหนอื และอยูส่งูกวา่

ระดบัน ้าทะเลถงึ 2,155เมตร ทะเลสาบแหง่นีม้รีะดบัน ้าลกึสงูถงึ 373 เมตร น ้า

ลกึเฉลีย่ 204 เมตร และครอบคลมุพืน้ทีก่วา่ 9.8 ตารางกโิลเมตร โดยพืน้ที่

ประมาณ 1 ใน 3 ของทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นของจนีและอกี 2 ใน 3 เป็นของ

เกาหลเีหนอื ทะเลสาบเทยีนฉือจงึนับเป็นทะเลสาบปากปลอ่งภเูขาไฟทีส่งู 

ใหญแ่ละลกึทีส่ดุในโลก และยงัเป็นแหลง่ก าเนดิของแมน่ ้า 3 สายส าคญัใน

แถบอสีานจนี ไดแ้ก ่ถเูหมนิเจยีง ยาลูเ่จยีง (ทีก่ัน้ระหวา่งจนีและเกาหลเีหนอื) 

และ ซงฮวาเจยีง ความพเิศษอกีประการหนึง่ของทะเลสาบนีค้อื น ้าใน

ทะเลสาบแหง่นีไ้มเ่คยแหง้เลยตลอดทัง้ปี ประกอบกบัการมจีดุขึน้ลงและ

ทวิทศันท์ีแ่ตกตา่งกนัในแตฤ่ดเูป็นทัศนยีภาพทีแ่ปลก ชมน ้าตกฉางไป๋ น ้าตก

ทีไ่หลมาจากทะเลสาบเทยีนฉือทางดา้นตอนเหนอืและไหลผา่นหนา้ผาทีไ่กล 

ออกไปถงึ 1250เมตร และทอดยาวเป็นสายน ้าตกทีส่งูเกอืบ 70 เมตร จาก

น ้าตกฉางไป๋ ลงไปเลก็นอ้ย น ้าทีไ่หลจากทะเลสาบเทยีนฉือ บางสว่นก็ไหล

ไปรวมเกดิเป็น ทะเลสาบเทยีนฉอืนอ้ย และสว่นหนึง่กจ็ะไหลลงไปสูน่ ้าตก

มรกต ดว้ยบางสว่น 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย เทีย่วชม น ้าตกฉางไป๋ซาน ทีเ่ทลงมา

จากหนา้ผาทีส่งู 68 เมตร น ้าทีไ่หลมา

จากทะเลสาบเตยีนฉือ ซึง่ไดรั้บฉายา  

วา่ จิว่จา้ยโกวนอ้ย 

 

 

 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 

พักที ่ โรงแรม 4* ทีฉ่างไป๋ซาน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทาง สู ่เมอืงเหยยีนจี ๋โดยรถโคช้ปรับอากาศ  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย  น าทา่นชม พพิธิภัณฑเ์หยยีนเปียน ซึง่จัดแสดงประวัตศิาสตรข์อง  

เขตปกครองตนเองชนชาตเิหยยีนเปียน และ ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผา่ 

ตา่งๆไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิเหยยีนจี ๋

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสูส่นามบนิ  

20.55 น.   เหริฟ้าสูช่งิเตา่ โดยสายการบนิซานตง แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ SC4642 

23.05 น.  ถงึเมอืงชงิเตา่ 

 

วนัทีห่ำ้      ฉำงไป๋ซำน - เหยยีนจี ๋-  พพิธิภณัฑเ์หยยีนเปียน - ชงิเตำ่ 
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พักที ่ โรงแรม 4* ทีเ่มอืงชงิเตา่ 

 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ถนนแปดดำ่นชมสถาปัตยกรรมสไตล์

ยโุรปไดอ้ยา่งหลากหลาย เนือ่งจากเคยเป็นทีอ่ยู่

อาศยัของชาวเยอรมนัมากอ่น เมือ่ครัง้ทีช่งิเตา่ถกู

ยดึเป็นอาณานคิม นอกจากชาวเยอรมนัทีเ่ขา้มาอยู่

อาศยัแลว้ ยงัมชีาวรัสเซยี องักฤษ ฝร่ังเศส และ

ชาวเดนมารก์ จงึท าใหพ้ืน้ทีส่ว่นมากเต็มไปดว้ยอาคาร สิง่กอ่สรา้งตามแบบ

ฉบบัยโุรป ส าหรับทีม่าของชือ่ถนนแปดสายนัน้มาจากบรเิวณนีม้ถีนนแปดสาย

ตดัผา่นกนั และไดต้ัง้ชือ่ถนนเป็นดา่น ซานไหก่วน ดา่นเจยียูก๋วนทัง้หมดแปด

ดา่น เนือ่งจากเป็นสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิ คูร่กันยิมเลอืกมาถา่ยภาพ

แตง่งานกนัทีน่ี ่ จากนัน้เดนิทางสู ่สะพำนไมม้ำ่นปู้  ใหท้า่นเดนิชมววิ

ธรรมชาตทิางทะเลของชงิเตา่ถอืเป็นแหลง่พักผอ่นทีน่่าสนใจเป็นยิง่นักและ

ถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้น าทา่นชม ถนนวฒันธรรมพฉี่ำย ซึง่เป็นถนนวัฒนธรรมทีข่ ึน้ชือ่แหง่

 หนึ่งของเมืองชงิเต่า และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวเมืองและ

 ชาวต่างชาต ิทีน่ี่ท่านจะไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมพืน้บา้นชงิเต่า รา้นภาพเขยีน 

 ภาพวาด รวมไปถงึของวา่งพืน้บา้นทีท่า่นสามารถเลอืกชมิไดต้ามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนไถต่ง เป็นแหลง่ 

ชอ้ปป้ิงที่มีชือ่เสียงและคกึคักที่สุดในชงิ

เตา่ มเีสือ้ผา้รองเทา้และของกระจุกกระจกิ

จ าหน่ายและนอกจากนีย้ังมอีาหารเยอะแยะ

มากมายใหท่านไดเลอืกซือ้และไดส้ัมผัส 

บรรยากาศยามค า่คนืของถนนสายนี้ 

 น าทา่นสูย่า่นการคา้ถนนคนเดนิเมอืงชงิเตา่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นกลบัสูส่นามบนิเพือ่เตรยีมเดนิทางกลบัไทย 

22.00 น.    ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิซานตง แอรไ์ลน ์ 

                เทีย่วบนิที ่SC4079  

 

01.50 น.    เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัดดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 
 

วนัทีห่ก     ถนนแปดดำ่น - พฉีำ่ยหยวน - ถนนไถตง - สนำมบนิชงิเตำ่ - กรงุเทพฯ                                                                             

วนัทีเ่จ็ด    เดนิทำงถงึทำ่กำศยำนสวุรรณภมู ิ                                    
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อตัรำคำ่บรกิำร ปี 2561 

วนัทีเ่ดนิทำง ลกูคำ้ 20 ทำ่น คอนเฟริม์ออก 

รำคำ บำท/ทำ่น 

19 - 25 กนัยำยน 61 

 

 

 

ผูใ้หญ ่ 29,900 บำท 

20 - 26 กนัยำยน 61 

 

 

 

ผูใ้หญ ่ 29,900 บำท 

*ทวัรน์ีไ้มล่งรำ้นชอ้ป คำ่พกัหอ้งเดีย่ว

จำ่ยเพิม่  

4,800 บำท 
  

*ช ำระคำ่มดัจ ำ ทำ่นละ 5,000 บำทเมือ่จองทวัร ์ 
*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งช ำระลว่งหนำ้ 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

*รำคำนีไ้มส่ำมำรถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจำกเป็นต ัว๋กรุป๊ 
*รำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ไมม่รีำคำเด็ก 

 
อตัรำนีร้วม 
- คา่โรงแรมทีพ่ัก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตามกรมธรรม)์ 
- คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (Visa Group)  ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

ส ำคญั !!    โปรดอำ่นอยำ่งละเอยีด 
วซีา่เขา้จนีประเภทกรุป๊  

(ใชส้แกนหนา้พาสปอรต์พรอ้มรปูถา่ย สง่ใหท้าง บรษัิททัวร ์20 วันกอ่นเดนิทาง) 

หมำยเหต ุในกรณีทีท่ำงรฐับำลจนีประกำศยกเลกิวซีำ่กรุป๊ หรอื ปฐเิสธวซีำ่ 

ผูเ้ดนิทำง จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรท ำวซีำ่เด ีย่วเพิม่ทำ่นละ 800 บำท ดว้ยตนเอง 
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- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 
- น ้าหนักสมัภาระตามทีส่ายการบนิก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
อตัรำนีไ้มร่วม 
-คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
-คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่ก าหนด 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 30 หยวน/วนั/คน (คดิ 6 วัน) 
 

หมำยเหต ุ
เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถำ้กรณี
ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงโดยแจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 20 วนั ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่
คนืเงนิมดัจ ำ หรอื เงนิท ัง้หมดใหก้บัทำ่น 
- เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ท ัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้
- รำยกำรทอ่งเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำง
เป็นส ำคญั 
- บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภยัธรรมชำต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนอืกำรควบคมุของทำงบรษิทัฯหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิข ึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำร
เจ็บป่วย, กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 
- ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนดั
หยดุงำน, กำรกอ่จลำจล หรอืกรณีทีท่ำ่นถกูปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง 
หรอืเจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนท ัง้จำกไทย และตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
- หำกไมส่ำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำม
ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้ำงบรษิทัฯจะจดัหำรำยกำรเทีย่ว
สถำนทีอ่ ืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจดัหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
-  หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอืใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทำง
เพือ่ทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ 
- ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำง
รำยกำร, ไมท่ำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่ง ทำงบรษิทัฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้วัแทน
ตำ่งประเทศแบบเหมำขำดกอ่นออกเดนิทำงแลว้ 
- ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุ
ทีเ่กดิจำกควำมประมำทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
- เนือ่งจำกต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋รำคำพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่ำ่นไมส่ำมำรถเดนิทำงพรอ้มคณะ
ไมว่ำ่ดว้ยเหตผุลใดก็ตำม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้  
มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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