รหัสทัวร ITV1900497
ทัวรจีน คุนหมิง ตงชวน สะพานแกว 4 วัน 2 คืน (FD)

เที่ยวชม เมืองตงชวน แผนดินสีแดง
เขาชม ถํ้าไซอิ๋ว
ทาความเสียวสะพานแกว และนั่งสไลดเดอรลงเขา
เยี่ยมชม สวนนํ้าตกคุนหมิง
อิสระชอปปﻤงที่ถนนที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง

รายละเอียดทัวร
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ตงชวน-แผนดินสีแดง-ถานเตี้ยน

05.00

พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 3 ประตู 3 เคา
เตอรเช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนําขั้นตอนจาก
เจาหนาที่) กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตาม
นโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

08.05/09.15 บินลัดฟาสู คุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD582
น.
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)
กรุปบินวันที่ 8 -28 มี.ค.
ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น.
กรุปบินวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย.
ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น.
กรุปบินวันที่ 5เม.ย.-24 ต.ค.
ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น.
กรุปบินวันที่ 25-31 ต.ค.
ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น.
กรุปบินวันที่ 1พ.ย.-23 ธ.ค.
ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น.
**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบินคอนเฟรมกับทางเจาหนาที่อีก
ครั้ง**
11.25/12.30 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุดใน
น.
มณฑลยูนนาน มีประชากร 33ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24เผา ครอบคลุมพื้นที่
ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงได
ชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือ
หนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผานพิธี
การตรวจคนเขาเมือง
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คํ่า
วันที่ 2
เชา

สู เมืองตงชวน หรือที่เรียกวา หงถูตี้ แปลวา แผนดินสีแดง เปนอําเภอที่อยูในเขต
ปกครองของเมืองคุนหมิง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีภูมิ
ประเทศเปนทิวเขาสลับซับซอน ชาวบานประกอบอาชีพปลูกขาวสาลีมันสําปะหลัง พืชผัก
และดอกไมนานาพันธุ ทําใหเกิดสีสันมากมายของดอกไมตัดกับดินสีแดง ทําใหไดรับ
ขนานนามวา เมืองภูเขาเจ็ดสี นําทานชม แผนดินสีแดง พื้นแผนดินที่เปนเนื้อดินสีแดง
เกิดจากการออกซิไดซของธาตุเหล็ก และแรธาตุอื่นๆในเนื้อดิน จึงทําใหพื้นที่บริเวณนี้
เปนทัศนียภาพที่สวยงาม สีสันสดใส พืชผักที่ปลูกในบริเวณพื้นที่นี้ ไดแก พวกมันฝรั่ง
ขาวโอต ขาวโพด และอื่นๆ สีสันของพืชผักพวกนี้ อีกทั้งขนาดของตนที่แตกตางกันไป ก็
ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว พื้นดินสีแดงฉาน ก็เผยโฉม
ออกมาใหเห็น เปนความสวยงามไปอีกแบบ ตงชวนยังเปนดินแดนบริสุทธิ์ที่รูจักกันดีใน
นักถายรูปชาวจีน และไดรับยกยองใหเปนจุดที่มีภูมิทัศนสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของจีน
เปนอําเภอที่อยูในเขตปกครองของจังหวัดคุนหมิง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
มณฑลยูนนาน ฤดูกาลเพาะปลูกของเมืองตงชวนใน 1 ป ชวงมี.ค. จะปลูกผัก ทําใหเห็นสี
เขียวสลับกับสีแดงของพื้นแดง,ชวงก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตารดขาว ทําใหเห็นทุงสีขาว
อันกวางใหญไพศาล นอกฤดูเพาะปลูก สวนใหญจะเปนพื้นดินสีแดง สีสม ตัดกับสีอื่นๆ
บาง ทําใหเกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา *กรณีสภาพอากาศเอื้ออํานวย* (**ชวงหนา
หนาว จะปกคลุมดวยหิมะ**) เดินทางสู เมืองถานเตี้ยน (ระยะทาง 195 กม. ใชเวลาใน
การเดินทางประมาณ 4ชม.)
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
: เขาสูที่พัก เมืองถานเตี้ยน WANG TONG HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน:

ถานเตี้ยน-คุนหมิง- ถํ้าไซอิ๋ว-สะพานแกว(รวมสไลเดอรขากลับ)-ถนนคนเดิน OPTION:
โชวนกยูง Dynamic Yunnan

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางกลับสู คุนหมิง (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นําทานชม ถํ้า
ไซอิ๋ว ถํ้านี้ในสมัยอดีตราชวงศหมิง ไดรับการขนานนามวา เปนถํ้าที่แปลกประหลาด
อันดับ 1 ภายในถํ้ามีคาสตหินปูน งอกโดยธรรมชาติ แบงออกเปนหลายหองโถง เชน ถํ้า
ไซอิ๋ว ถํ้ากวนอิม ฯลฯ ทาความเสียวกับสะพานแกว สูงกวา 20 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
สัมผัสประสบการณใหม นั่งสไลดเดอรลงจากเขา ใชเวลาเพียง 1-2 นาที เพื่อลงสู
ดานลาง *หมายเหตุ: หากทานไหนไมสะดวกลงสไลเดอรสามารถเดินลงไดตามปกติ ทั้งนี้

เที่ยง

คํ่า
วันที่ 3
เชา

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย เนื่องจากเปนราคารวมคาบัตรเขาถํ้าแลว*

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานแวะ รานบัวหิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพผอน
คลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเปาซูถังหรือที่
รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไ ฟไหมผุพองและ
แมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน จากนั้นแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมี
ชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวมงคลที่
มีชื่อเสียง จากนั้นใหทาน อิสระชอปปﻤงที่ถนนที่เกาแกที่สด
ุ ของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุม
ประตูมาทอง และ ซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวา จินหมา และ ปﻤจี จนเปนที่มาของ
ชื่อถนนแหงนี้ โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง
ในถนนยานการคาแหงนี้ เปนแหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมทั้ง
เครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม รานเครื่องดื่ม รานอาหารพื้นเมือง และรานขายของที่
ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
OPTION: โชวนกยูง Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ทาน ติดตอไดที่หัวหนา
ทัวร)
การแสดงโชว แสง สี เสียง ตระการตา เลาเรื่องราวชีวิตความเปนอยูและเอกลักษณของ
ชนเผากลุมนอยยูนนานตั้งแตอดีต,ปจจุบัน ผลงานการแสดงกํากับโดยนักเตนชื่อดังหยาง
ลี่ผิง (Yang Liping) หนึ่งในนักเตนที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ใหทานไดชมอลังการโชวตื่น
ตาตื่นใจไปกับทวงทาลีลาของนักแสดงและเสียงดนตรีประกอบสไตลยูนนาน
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
: เขาสูที่พัก เมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน:

ถานเตี้ยน-คุนหมิง- ถํ้าไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร)-ถนนคนเดิน-OPTION:เขาซีซาน+ประตู
มังกร+วัดหยวนทง

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม สวนนํ้าตกคุนหมิง (Kunming Water fall Park) หรือ (Niulan River
Waterfall Park) แลนดมารคใหมของคุนหมิง ถือเปนนํ้าตกฝมือ มนุษยที่ใหญที่สุดใน
เอเชีย มีความสูงกวา 12.5 เมตร มีความกวาง 400 เมตร มีจุดประสงคในการสราง
หลัก ๆ เพื่อเปนที่ผันนํ้ากวา 10 ลานลูกบาศกฟุตจากแมนํ้า Niulan ทองถิ่นไปสู
ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญที่สุดในชองแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังชวยปองกัน

เที่ยง
บาย

คํ่า
วันที่ 4

นํ้าทวมและทําหนาที่เปนที่เก็บนํ้ายามฉุกเฉินของประชาชน ที่สําคัญโครงการยังได
กอสรางเปนลักษณะนํ้าตกสาธารณะ สรางความบันเทิง ใหผูคนมาเยี่ยมชมและผอน
คลายได ใชเวลาสราง 3 ป และใชเงินไปเกือบ 600 ลานบาท
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสูยานการคาของ เมืองโบราณกวนตู เปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการฟﻤนฟูใหเปน
แหลงการคา แหลงซอปปﻤงเสื้อผาอาหารพื้นเมืองขนมและลานเอนกประสงคที่ชาวจีนใน
คุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา เดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่
สรางขึ้นมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคารานขายแบบจีนใน สมัยกอน
สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบธิเบต และดานหลังของเมืองโบราณ
เปนที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตูสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยู
ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ แตอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน
OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง (ราคา 300 หยวน/ทาน ติดตอไดที่
หัวหนาทัวร)
เขาซีซาน เปนวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเปนมานับ
1,000 ป คนจีนเชื่อกันวาเมื่อมาถึงคุนหมิงแลวจะตองมาที่เขาซีซานแหงนี้เพื่อไปลอด
ประตูมังกร เมื่อลอดแลวสิ่งที่ไมดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นรอยเทาพันเทา
วัดหยวนทง วัดที่ใหญและเกาแกอายุกวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลาน
มีสระนํ้าขนาดใหญ มีสะพานขามไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคาร
สรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะ
นันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที่ วัดหยวนทงแหง
นี้
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู สนามบินคุนหมิงฉางสุย
คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

02.00/02.55 เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD585
*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง)
กรุปบินวันที่ 8 -28 มี.ค.
ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น.

กรุปบินวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย.
ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น.
กรุปบินวันที่ 5เม.ย.-24 ต.ค.
ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.00-03.15 น.
กรุปบินวันที่ 25-31 ต.ค.
ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น.
กรุปบินวันที่ 1พ.ย.-23 ธ.ค.
ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 02.55-04.15 น.
**กรณีออกตั๋วบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบินคอนเฟรมกับทางเจาหนาที่อีก
ครั้ง**

03.15/04.15 เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันที่
1

2
3
4

รายละเอียดทองเที่ยว
สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ตงชวน-แผนดินสีแดง-ถานเตี้ยน
ถานเตี้ยน-คุนหมิง- ถํ้าไซอิ๋ว-สะพานแกว(รวมสไลเดอรขากลับ)-ถนนคนเดิน OPTION: โชว
นกยูง Dynamic Yunnan
ถานเตี้ยน-คุนหมิง- ถํ้าไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร)-ถนนคนเดิน-OPTION:เขาซีซาน+ประตูมังกร+
วัดหยวนทง
คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผูใหญ

05 - 08 Apr 2019

7,888

12 - 15 Apr 2019

15,888

03 - 06 May 2019

9,888

26 - 29 Apr 2019

7,888

เด็ก
(เสริมเตียง)

เด็ก
(ไมเสริมเตียง)

17,888

17,888

14,888
12,888
12,888

ทารก

พักเดี่ยว

14,888

14,888

3,500

12,888

12,888

3,500

12,888

17,888
12,888

3,500
3,500

17 - 20 May 2019

11,888

14,888

14,888

14,888

3,500

31 May - 03 Jun 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

8,888

11,888

11,888

11,888

3,500

24 - 27 May 2019
14 - 17 Jun 2019

28 Jun - 01 Jul 2019
26 - 29 Jul 2019

9,888
7,888

12,888

8,888

11,888

11,888

11,888

9,888

12,888

14,888
12,888

3,500
3,500
3,500
3,500

12,888

12,888

3,500

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

25 - 28 Oct 2019

9,888

15 - 18 Nov 2019

12,888

14,888

3,500

12,888

12,888

08 - 11 Nov 2019

14,888

3,500

9,888

11 - 14 Oct 2019

01 - 04 Nov 2019

10,888

12,888

13 - 16 Sep 2019

18 - 21 Oct 2019

10,888

12,888

12,888

11,888

20 - 23 Sep 2019

10,888

12,888

9,888

09 - 12 Aug 2019

06 - 09 Sep 2019

12,888

9,888
9,888

15,888

12,888
12,888
12,888

15,888

12,888
12,888
12,888

15,888

12,888
12,888
12,888

3,500
3,500
3,500
3,500

22 - 25 Nov 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

06 - 09 Dec 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

29 Nov - 02 Dec 2019

9,888

12,888

12,888

12,888

3,500

13 - 16 Dec 2019

20 - 23 Dec 2019

9,888
9,888

12,888
12,888

12,888
12,888

12,888
12,888

3,500
3,500

หมายเหตุ
สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง
- เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยว
แหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนาม
ของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝาเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,รานยางพารา ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบ
วา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาลราน
ใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 2,000
บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง ***
- ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือรถไฟ)
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุก
บรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อ
เดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการ
จากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการ
เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะ
ไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี

อัตราคาบริการรวม
1.คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(DMK)
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ 2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและเสริม
เตียงสปริง)
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ)
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คามัคคุเทศก
5.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดปวย)ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลง
ไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ
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 20 กก.) กรณีนํ้าหนักกระเปาเกินทาน
ตองชําระคานํ้าหนักกระเปากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
7. (7.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (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 (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย
สาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่
ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิ

ในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อ
ออกตั๋วไปแลวในกรณีทท
ี่ านไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม
สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
หมายเหตุ :
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัทฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15
ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่เขาพัก ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับ
ความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7
วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการ
ไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย
ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จาก
บริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด

