รหัสทัวร ITV1900424
ทัวรจีน ปกกิ่ง เทียนสิน กําแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน (XJ)
กําแพงเมืองจีน พระราชวังกูกง จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟาเทียนถาน
พระราชวังฤดูรอน ชมกายกรรมปกกิ่ง หวังฟูจิ่ง พิเศษBuffet Chekiskan
พรอมเครื่องดื่มไมอั้น, เปดปกกิ่ง,สุกี้สมุนไพร

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน

11.30

คณะเดินทาง พรอมกันที่ชั้น 3 ผูโดยสารขาออก สนามบินนานาชาติดอนเมือง
สายการบิน Thai Air Asia (XJ) (รับเอกสารตางๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจาก
เจาหนาที่) กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเอง
ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

15.55

เดินทางสู เทียนสิน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ XJ808 *คา
ทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง)

21.40

เดินทางถึง เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจี น นําทานผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและรับกระเปาสัมภาระออกมาพบกับไกดทองถิ่น นําทานเดินทางเขาสูที่พัก
(ไมมีบริการอาหารคํ่า)
เขาสูที่พัก Holiday Inn Express Tianjin Airport (4*) หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

วันที่ 2
เชา

เทียนสิน-ปกกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง-หอฟาเทียนถานกายกรรมปกกิ่ง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู ปกกิ่ง โดยรถโคช (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30
ชม.) ถึงปกกิ่ง เดินทางสูศูนยรวมชาวจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดใน
โลก สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส
พิเศษตางๆ บันทึกภาพเพื่อเปนที่ระลึกกับอนุสาวรียวีรชน ศาลา ประชาคม และหอ
ระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนําทานผานประตูเขาสู นครโบราณ หรือ
พระราชวังตองหามกูกง สถานที่วาราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24
พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง ชมโบราณสถานและสิ่งกอสรางที่ทรงคุณคา
ทางประวัติศาสตร สรางขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร ชมหมูอาคารเครื่องไม

ที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง 9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนัก
ชั้นใน หองบรรทมของจักรพรรดิ์ และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนางซูสี
ไทเฮาจากนั้น ผานชมดานนอกของโรงละครแหงชาติปกกิ่งหรือตึกไข ตั้งอยูใกล
กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเปดปกกิ่ง
แวะชม โรงงานไขมุกนํ้าจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบปจจุบันประเทศจีนสามารถ
ผลิตเพื่อสงออกไปขายทั่วโลกไดไมตํ่ากวาปละ 199,500 กิโลกรัม นับวาเปน
ประเทศที่ผลิตไขมุกนํ้าจืดรายใหญที่สุดในเวลานี้ ให ทานไดมีโอกาสเลือกซื้อไขมุก
ครีมบํารุงผิว ไขมุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิวเพื่อบํารุงผิวหนาและกาย ให
เปลงปลั่งและขาวใสอยางเปนธรรมชาติ นําทานเดินทางสู หอฟาเทียนถาน หรือ
หอบูชาฟาเทียนถาน สถานที่จักรพรรดิ์ในราชวงคหมิง (ค.ศ.1368-1644) และ
ราชวงศชิง (ค.ศ.1644-1911) ใชเปนที่บูชาสักการะฟาดิน เพื่อใหฝนฟาตกตอง
ตาม ฤดูกาล การเกษตรอุ ดมสมบูรณ และพสกนิกรอยูรมเย็นเปนสุข ภายในจะ
เห็นแตตนสนเต็มไปหมด เหมือนเปนสวนสาธารณะขนาดใหญ พื้นที่มีประมาณ
1700 ไร ตนสนที่ปลูกในพื้นที่นี้สวนใหญมีอายุมากกวา 100 ป บางตนมีอายุ
มากกวา 500 ป นําทานผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทา โดยการแชเทา
ดวยยาสมุนไพรจีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ (บัว
หิมะ) ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใช
สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ นํา
ทานชม กายกรรมปกกิ่ง สุดยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจที่นาประทับใจ

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก Hemei Huitong International Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียง
กัน

วัน
ที่ กําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน)-ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฟูจิง
3
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน
ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมาครอบครอง ทําใหชีวิต
เจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิ ดความเจริญกาวหนา มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อ
กําไลหยก แหวน หยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค นําทานเดินทางไป กําแพง
เมืองจีน ชมความยิ่งใหญของ “กําแพงเมืองจีน” (ดานจียงกวน) ที่ถือวาเปนดานที่สวยที่สุด
ของกําแพงเมืองจีน ทานจะไดเห็นสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาว
กวา 7,000 กิโลเมตร เปนสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุดและใชเวลาสรางนานที่สุดในโลก ที่
เกิดขึ้นดวยฝมือของมนุษย มีการเกณฑแรงงานเกือบลานคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู
ซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคลองคอ คนเหลานี้ตองทํางานในถิ่นทุรกันดารทามกลาง
อุณหภูมิเลวราย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดู รอน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตอง
อดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่สงมามักถูกขโมยกิ นหรือถูกยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจึง
ตองลมตาย รางถูกฝงอยูใตกําแพง กําแพงเมืองจีนจึงไดรับการขนานนามวาเปน “หลุมฝงศพที่
ยาวที่สุดในโลก” รวมๆ แลวมีระยะทาง ยาวกวา 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถลอมโลกกวา
1 รอบ กอนที่จะมีการใชอิฐในการกอสราง กําแพงเมืองจีนถูกสรางขึ้นโดยใชหิน ดิน และไม
บางครั้งมีการแพ็คดินไวระหวางไมแผนใหญ และมัดไวดวยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกลกรุงปกกิ่ง
กําแพงเมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน ในบางสถานที่กําแพงถูกสรางโดยใชหินแกรนิต บางแหง
ก็ใชดินเผา ทางตะวันตกของจีน กําแพงถูกสรางโดยใชโคลน ทําใหชํารุดไดงายกวา กําแพง
เมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมิง
เที่ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้สมุนไพร
ยง
บา เดินทางสู รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม ที่นอน
ย กระเปา รองเทา ฯลฯ ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก สนามกีฬาหลักที่ ใชในการแขงขันกีฬา

โอลิมปกฤดูรอน 2008 ซึ่งมีชื่อเลนวา รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสรางที่คลายรัง เริ่ม
กอสรางเมื่อเดือนธันวาคม 2546 สรางเสร็จในป 2550 ไดรับการออกแบบโดย Herzog &
DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปตยกรรมจีน (China Architecture Design
Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง อิสระชอปปﻥงที่ ตลาดรัสเซีย ตลาดที่รวบรวมสินคา
ราคาถูกมีสินคามากมาย ทั้งกระเปา เสื้อผา รองเทา ซึ่งสามารถตอรองราคาไดมากกวาครึ่งอีก
ดวย เดินทางสู ถนนหวังฝูจิง ศูนยรวมของรานคาแบรนดเนมชั้นนําและแฟชั่นสมัยใหมระดับ
โลก รานอาหารภัตตาคารรานขายของฝากของชาวปกกิ่ง อิสระทานชอปปﻥงตามอัธยาศัย
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก Hemei Huitong International Hotel (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่ 4
เชา

พระราชวังฤดูรอน-เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม-สนามบินเทียนสิน
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปชม พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของ
ประเทศจีน สรางขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวย
แรงงานคนลวน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียง
กตัญูและเรือหินออน แวะชม ผีชิว ทานจะไดศาสตรแหงการเสริมบารมี ศาสตร
การแกไขฮวงจุยของชาวจีน และทานที่ทําการคาขาย หรือทําธุรกิจ สามารถเชาผีชิว
เพื่อนําไปตั้งเปนเครื่องรางของมงคลกับบาน หางราน และกิ จการของทาน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษBuffet Chekiskan
นําทานนั่งรถโคชเดินทางสู เทียนสิน (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30
ชม.)
ถึง เทียนสิน นําทานชม ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน อาคารบานเรือน
เลียนแบบในสมัยราชวงศชิง กูเหวินฮั่วเจียเปดเปนยานการคาตั้งแตป 1986 ถนน
สายนี้มีรานรวงมากมาย โดยสินคาที่วางจําหนายสวนใหญเปนประเภทของที่ระลึก
ทางวัฒนธรรม อาทิ อุปกรณการเขียนอักษรจีน แกะสลักตราประทับ ภาพวาดพูกัน
สินคาหัตกรรมตางๆ นอกจากจะไดชอปปﻥงแลวที่นี้ยังมีของกินนานาชนิดใหเลือกชิม

ระหวางเลือกซื้อของอีกดวย
คํ่า
22.40

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เดินทางสู สนามบินเทียนสิน
เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ XJ809
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบิ นมีบริการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 5

กรุงเทพฯ

02.15

เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผูใหญ

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไมเสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

30 May - 03 Jun 2019 9,989

12,989

12,989

12,989

4,500

06 - 10 Jun 2019 9,989

12,989

12,989

12,989

4,500

13 - 17 Jun 2019 10,989

13,989

13,989

13,989

4,500

20 - 24 Jun 2019 10,989

13,989

13,989

13,989

4,500

27 Jun - 01 Jul 2019 11,989

14,989

14,989

14,989

4,500

04 - 08 Jul 2019 11,989

14,989

14,989

14,989

4,500

22 - 26 Aug 2019 11,989

14,989

14,989

14,989

4,500

29 Aug - 02 Sep 2019 11,989

14,989

14,989

14,989

4,500

05 - 09 Sep 2019 11,989

14,989

14,989

14,989

4,500

12 - 16 Sep 2019 11,989

14,989

14,989

14,989

4,500

19 - 23 Sep 2019 11,989

14,989

14,989

14,989

4,500

10 - 14 Oct 2019 12,989

15,989

15,989

15,989

4,500

17 - 21 Oct 2019 12,989

15,989

15,989

15,989

4,500

หมายเหตุ
**กรณีลูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาที่อีก
ครั้ง**
สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง
- เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทัว่ ไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝาเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,ราน
ยางพารา ซึ่ง จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับ
นักทองเที่ยวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไม
ซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลั ก ไม มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่ นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง ***
- 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, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบ

เที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมี การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจาย
ตางๆ ได ในทุกกรณี
ไม่สามารถแสดงรูปทีลิงก์ได้ ไฟล์นีอาจได้รับการยา้ ย เปลียนชือหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชไปที
ี
ไฟล์และตําแหน่งทีตังทีถูกต้อง

อัตราคาบริการรวม

1.คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – เทียนสิน(TSN) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.คาโรงแรมที่พัก(พักหองละ 2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง)
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)ทั้งนี้ยอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

อัตราคาบริการไมรวม
1.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป 1,500 บาท/ทาน สําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทยเดินทางไปและ
กลับพรอมคณะเทานั้น*
2.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับ
ภาษี)
3.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คา
โทรสาร
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ
4.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport)
5.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตา งชาติ และ ตางดาว
6.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ
7.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีนํ้าหนักกระเปา
เกินทานตองชําระคานํ้าหนักกระเปากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
8.(8.1)คาทิปไกดและคนขับรถปกกิ่ง 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน

(8.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)
เงื่อนไขในการจอง
มัดจําทานละ 9,500 บาทตอทาน และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วัน
ลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย
สาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิ กการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง
เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนา
ตั๋วเทานั้น เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออก
ตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม
สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
หมายเหตุ
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกค าและบริษัทฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 20 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมี การปรับขึ้นกอน
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. การจัดการเรื่องหองพัก 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 การ
เจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานได
เขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวาง
การเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัว รทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด

