รหัสทัวร ITV1900459
ทัวรจีน คุนหมิง ซินหยี้ 4วัน 3คืน (8L)
ปาภูเขาหมื่นยอด ลองเรือทะเลสาบวานฟงหู สะพานเปยผานเจียง สวนนํ้าตกคุนหมิง
ชมหุบเหวนํ้าตกรอยสายหมาหลิงเหอ วัดหยวนทง เมนูพิเศษอาหารกวางตุง

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คุนหมิง

18.30

พรอมกันทีท
่ าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู
ทางเขา 6 เคานเตอร M สายการบินลัคกี้ แอร (8L) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจ เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ใหกับทุกทาน

20.55

ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L802
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.50

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุด
ในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24เผา
ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ
2,000เมตร คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือ
ธรรมชาติที่สวยงาม ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นําทานสูโรงแรมที่พัก
:เขาสูที่พัก เมืองคุนหมิง WAN JIN AN HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน:

วันที่ 2

คุนหมิง-เมืองซินหยี้-ปาภูเขาหมื่นยอด(รวมนั่งรถแบตเตอรี่)-ลองเรือทะเลสาบ
วานฟงหู-ถายรูปดานหนาปราสาทหงส- OPTION: เขาชมปราสาทหงส+สะพาน
แกว

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู เมืองซินหยี้ (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) เดินทางถึง
ปาภูเขาหมื่นยอด (วานฟงหลิน) (รวมนั่งรถแบตเตอรี่) ชมความยิ่งใหญของขุนเขา
รูปปรามิดกวาหมื่นๆลูกตั้งเรียงรายอยางมีระเบียบเหมือนมีคนมาจัดวางใหเปน
ทิวทัศนที่งดงามยาวสุดลูกหูลูกตา พรอมขึ้นไปชมวิวไรนา หมูบานและสายนํ้าที่
ผสมผสานกันออกมาไดอยางลงตัว เปนภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญของ

ภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปรามิดที่ปรากฏเปนภูเขาหินปูนยาวพรืด
สลับซับซอนแนน ขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ทามกลาง
ไรนา แมนํ้า และหมูบานผสมผสานกัน ภูมิประเทศอันสวยงามมหัศจรรยหาชมได
ยากนักจากนั้นนําทานเที่ยวชมปรากฏการณทางธรรมชาติ เขาเตานม เปนเขาที่อยู
กลางทุงนาลักษณะและรูปรางมองคลายเตานมของสตรีทั้งสองขางซึ่งมีขนาด
ใกลเคียงกันอยางไมนาเชื่อถายภาพเก็บความประทับใจ
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทาน ลองเรือทะเลสาบวานฟงหู ใหทานชมอีกบรรยากาศของวิวทิวทัศนของปา
ภูเขาหมื่นยอดที่จะไดวิวที่งดงามไปอีกแบบ (ใชระยะเวลาในการลองเรือประมาณ
1-1.30 น.) ถายภาพดานหนาปราสาทหงส เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่สรางแบบ
ปราสาทในนิยาย
OPTION: เขาชมปราสาทหงส+สะพานแกว ราคา 200 หยวน/ทาน *ติดตอที่หัวหนา
ทัวร*
ขามสะพานแกว ความยาวกวา 60 เมตร สู ปราสาทหงส หรือ Xingyi Gelongbao
Resort โรงแรมระดับ 4 ดาว สรางแบบปราสาทในนิยาย ภายในหองพักสามารถชม
วิวของทะเลสาบวานฟงหูแบบพาโรนามา

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ด
: เขาสูทพ
ี่ ัก YICHEN HONGMU HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน:

วันที่ 3

หุบเหวนํ้าตกรอยสายหมาหลิงเหอ(รวมรถราง)-คุนหมิง /OPTION2: โชวนกยูง
DYNAMIC YUNNAN

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปยัง สะพานเปยผานเจียง ชม หุบเหวนํ้าตกรอยสายหมาหลิงเหอ
(รวมรถราง) เปนหุบเหวนํ้าตกที่มีความสวยงาม และเปนปรากฎการณทางธรรมชาติ
ที่นักทองเที่ยวสามารถสัมผัสได เปนหุบเหวหินปูน ที่แมนํ้าหมาหลิงใชเวลาลานๆป
กัดเซาะสวนหนึ่งของปาภูเขาหมื่นยอด เกิดเปนหุบเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาว
กวา 15 กิโลเมตร มีความลึกอยูระดับราว 200 - 400 เมตร. มีนํ้าตกชั้นเล็ก ชั้น

นอย กวารอยสาย และนอกจากนี้ยังมี เสนหของหินงอก หินยอย มอส เฟรน เกาะ
กันแนนพราว ตลอดความยาวของหุบเหวนี้ มีสายนํ้าตกลงมาจากหนาผาทั้งสองขาง
หนานํ้าหลากสายนํ้าจะแสนตระการตา หนานํ้านอยมีนํ้าตกเล็กๆ ไหลสูหุบเหวนี้เรียง
รอยเหมือนสรอยไขมุกเสนเล็กๆ
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุง
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองคุนหมิง (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั๋ว
โมง) นําทานเดินทางสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝาเทา
เพื่อสุขภาพผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอม
ชมครีมเปาซูถังหรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษา
แผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
OPTION2: โชวนกยูง DYNAMIC YUNNAN ราคา 300 หยวน/ทาน *ติดตอที่
หัวหนาทัวร*
เขาสูที่พัก เมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่ 4

วัดหยวนทง-สวนนํ้าตกคุนหมิง-สนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ

เชา

บริการอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนาน
ตั้งอยูที่ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุ
เกาแกกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ มี
สะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหม
ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่ วัดหยวนทงแหงนี้
แวะชมรานยางพาราเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ที่
นอน กระเปา รองเทา ฯลฯ และนําทานไปชมเลือกผาไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑที่
ทํามาจากผาไหม อาทิ ผาหม ผาปูที่นอน ฯลฯ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม สวนนํ้าตกคุนหมิง (Kunming Water fall Park) หรือ (Niulan
River Waterfall Park) แลนดมารคใหมของคุนหมิง ถือเปนนํ้าตกฝมือ มนุษยที่
ใหญที่สุดในเอเชีย มีความสูงกวา 12.5 เมตร มีความกวาง 400 เมตร มี
จุดประสงคในการสรางหลัก ๆ เพื่อเปนที่ผันนํ้ากวา 10 ลานลูกบาศกฟุตจากแมนํ้า
Niulan ทองถิ่นไปสูทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญที่สุดในชองแคบยูนนาน
นอกจากนี้ยังชวยปองกันนํ้าทวมและทําหนาที่เปนที่เก็บนํ้ายามฉุกเฉินของประชาชน
ที่สําคัญโครงการยังไดกอสรางเปนลักษณะนํ้าตกสาธารณะ สรางความบันเทิง ให
ผูคนมาเยี่ยมชมและผอนคลายได ใชเวลาสราง 3 ป และใชเงินไปเกือบ 600 ลาน
บาท นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานคุนหมิง

18.30

เดินทางกลับสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่
8L801
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.57

เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผูใหญ

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไมเสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

06 - 09 Jun 2019 9,888

12,888

12,888

12,888 3,500

13 - 16 Jun 2019

9,888

12,888

12,888

12,888 3,500

20 - 23 Jun 2019 9,888

12,888

12,888

12,888 3,500

27 - 30 Jun 2019 9,888

12,888

12,888

12,888 3,500

05 - 08 Sep 2019 9,888

12,888

12,888

12,888 3,500

12 - 15 Sep 2019

9,888

12,888

12,888

12,888 3,500

19 - 22 Sep 2019 10,888 13,888

13,888

13,888 3,500

26 - 29 Sep 2019 10,888 13,888

13,888

13,888 3,500

03 - 06 Oct 2019 10,888 13,888

13,888

13,888 3,500

11 - 14 Oct 2019

11,888

14,888

14,888

14,888 3,500

17 - 20 Oct 2019

10,888 13,888

13,888

13,888 3,500

หมายเหตุ
สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง
- เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝาเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,ราน
ยางพารา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไม
ซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง ***
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคานั้นๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังนั้น บริษัทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครั้ง

- ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก
หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อ
เดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจาก
บริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน
ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยู
นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรด
เขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี

ไม่สามารถแสดงรูปทีลิงก์ได้ ไฟล์นีอาจได้รับการย ้าย เปลียนชือหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชไปที
ี
ไฟล์และตําแหน่งทีตังทีถูกต้อง

อัตราคาบริการรวม
1.คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.คาโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักหองละ 2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียง
คูและเสริมเตียงสปริง)
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ)
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก
5.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดปวย)ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัด
ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
อัตราคาบริการไมรวม
1.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุปสําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย (ชําระเพิ่มจากคาทัวร 1,500 บาท)
*ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะเทานั้น*
2.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
3.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คา
โทรสาร
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ
4.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport)
5.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว
6.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) กรณีนํ้าหนักกระเปาเกิน
ทานตองชําระคานํ้าหนักกระเปากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
7. (7.1) คาทิปไกดและคนขับรถ300RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน
(7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)
8. ชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน /ทาน จากราคาทัวร

เงื่อนไขในการจอง
มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา
(การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผู
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง
เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนา
ตั๋วเทานั้น เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออก
ตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม
สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
หมายเหตุ
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 15 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ

6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรือ
่ งหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก ทั้งนี้
ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอื่น ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด

