รหัสทัวร ITV1900429
ทัวรจีน ปกกิ่ง กําแพงเมืองจีน 3 วัน 5 คืน (TG)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน นครโบราณ หอฟาเทียนถาน กายกรรมปกกิ่ง สุดยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจ
พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน กําแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑภาพ3มิติ นมัสการ องคเจาแม
กวนอิมกูถา

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปกกิ่ง

21.00

พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู 1
เคาเตอรเช็คอินสายการบิน THAI AIRWAYS (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนํา
ขั้นตอนจากเจาหนาที)่ กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวย
ตัวทา นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

23.40

เดินทางสู กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS
เที่ยวบินทีT
่ G674 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

วันที่ 2

ปกกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูกง- หอฟาเทียนถาน-กายกรรมปกกิ่ง

05.20

เดินทางถึง กรุงปกกิ่ง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 1ชม.) ชมสนามบินใหมที่
เปดใหบริการเพื่อตอนรับโอลิมปก 2008 มีขนาดกวา 1 ลานตารางเมตรและใหญ
กวาแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา อาคารของสนามบินนานาชาติปกกิ่งถูกแบง
ออกเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออกเพื่อชวยลดไอรอนจาก
แสงอาทิตย แตติดสกายไลทใหแสงแดดสองเขามาถึงและใชนวัตกรรมสมัยใหมที่
ชวยลดปริมาณกาซคารบอนภายในตัวอาคาร นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และรับกระเปาสัมภาระ ออกมาพบกับไกดทองถิ่น ระหวางเดินทางเขาสูตัวเมือง
ปกกิ่ง ผานชมความสวยงามแปลกตา (ระยะไกล) ของตึก “MOMA LINKED
HYBID” สถาปตยกรรมแหงที่อยูอาศัยสมัยใหม บาน 2,500 หลัง หองชุด 700
หอง บนเนื้อที่ขนาด 1.6 ลานตารางฟุต ถือเปนตึกใหญสุดในโลก ที่มีการใชระบบ
ชีวภาพในการทําความเย็นและใหความอุน เพื่อรักษาอากาศทั้ง 8 ตึกใหคงที่ ในชั้น
ที่ 20 สรางเปนวงแหวนที่เชื่อมตอกันทุกตึก นําทานเดินทางสูศูนยรวมชาวจีน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม
สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษตางๆ บันทึกภาพเพื่อเปนที่ระลึก
กับอนุสาวรียวีร ชน ศาลา ประชาคม และ หอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนํา
ทานผานประตูเขาสู นครโบราณ หรือ พระราชวังตองหามกูกง สถานที่วาราชการ
และที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค ในสมัยราชวงศหมิงและชิง ชม
โบราณสถานและสิ่งกอสรางที่ทรงคุณคาทางประวัติศาสตร สรางขึ้นบนพื้นที่

720,000 ตารางเมตร ชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง
9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักชั้นใน หองบรรทมของ
จักรพรรดิ์ และหองวาราชการหลังมูลี่ไมไผของพระนางซูสีไทเฮา จากนั้น ผานชม
ดานนอกของโรงละครแหงชาติปกกิ่งหรือตึกไข ตั้งอยูใกลกับจัตุรัสเทียนอันเหมิน
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง

บาย

นําทานแวะซื้อยาแกนํ้ารอนลวกเปาฟูหลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบานที่มี
ชื่อเสียง นําทานเดินทางสู หอฟาเทียนถาน หรือ หอบูชาฟาเทียนถาน สถานที่
จักรพรรดิ์ในราชวงคหมิง (ค.ศ.1368-1644) และราชวงศชิง (ค.ศ.1644-1911)
ใชเปนที่บูชาสักการะฟาดิน เพื่อใหฝนฟาตกตองตาม ฤดูกาล การเกษตรอุ ดม
สมบูรณ และพสกนิกรอยูรมเย็นเปนสุข ภายในจะเห็นแตตนสนเต็มไปหมด เหมือน
เปนสวนสาธารณะขนาดใหญ พื้นที่มีประมาณ 1700 ไร ตนสนที่ปลูกในพื้นที่นี้สวน
ใหญมีอายุมากกวา 100 ป บางตนมีอายุมากกวา 500 ป

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารคํ่า พาชม กายกรรมปกกิ่ง สุดยอดกายกรรมที่ตื่นตาตื่นใจที่นาประทับใจ
เขาสูที่พัก WAN SI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่ 3
เชา

พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน- ผานชมสนามกีฬาโอลิมปก- ตลาดรัสเซีย
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปชม พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของ
ประเทศจีน สรางขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปกอน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวย
แรงงานคนลวน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียง
กตัญูและเรือหินออน จากนั้นพาชม โรงงานไขมุกนํ้าจืด ที่เพาะเลี้ยงใน ทะเลสาบ
ปจจุบันประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อสงออกไปขายทั่วโลกไดไมตํ่ากวาปละ
199,500 กิโลกรัม นับวาเปนประเทศที่ผลิตไขมุกนํ้าจืดรายใหญที่ สุดในเวลานี้
ให ทานไดมีโอกาสเลือกซื้อไขมุก ครีมบํารุงผิวไขมุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพ
ผิว เพื่อบํารุงผิวหนาและกาย ใหเปลงปลั่งและขาวใสอยางเปนธรรมชาติจากนั้น
นําทานผอนคลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทา โดยการแชเทาดวยยาสมุนไพร

จีน และนวดผอนคลายที่ ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณฟงเรื่องราวเกี่ยวกับ
การแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การสงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับ
พันปพรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้สมุนไพร นํ้าจิ้มไทยสูตรเด็ด
ผานชม สนามกีฬาโอลิมปก สนามกีฬาหลักที่ใชในการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน
2008 ซึ่งมีชื่อเลนวา รังนก เนื่องจากรูปแบบโครงสรางที่คลายรัง เริ่มกอสรางเมื่อ
เดือนธันวาคม 2546 สรางเสร็จในป 2550 ไดรับการออกแบบโดย Herzog &
DeMeuron และสถาบันออกแบบสถาปตยกรรมจีน (China Architecture
Design Institute) มีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง นําทานแวะพิพิธภัณฑผีซิว หรือ ปﻤ
เซี๊ยะ ถือเปนสัตวเทพชนิดหนึ่ง และเปนลูกตัวที่เกาของมังกร ผีซิวถือเปนสัตวดุราย
ชนิดหนึ่ง แบงเปนเพศผู เพศเมีย เพศเมียเรียกวา “ผี” สวนเพศผูเรียกวา “ซิว” โดย
ผีซิวตัวผูจะหาทรัพย สวนตัวเมียก็เฝาทรัพย ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไวเปนคู
ที่คนจีนเชื่อวา ปﻤเซี๊ยะ สามารถนําเงินทองและโชคลาภใหกับผูเปนเจาของและชวย
เก็บรักษาทรัพยที่หามาได ทานที่ทําการคาขาย หรือทําธุรกิจ สามารถเชา “ผีชิว”
เพื่อนําไปตั้งเปนเครื่องรางของมงคลกับบาน หางราน และกิจการของทาน จากนั้น
นําทานอิสระชอปปﻥงที่ ตลาดรัสเซีย ตลาดที่รวบรวมสินคาราคาถูกมีสินคามากมาย
ทั้งกระเปา เสื้อผา รองเทา ซึ่งสามารถตอรองราคาไดมากกวาครึ่งอีกดวย

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก WAN SI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่ 4
เชา

กําแพงเมืองจีน(ดานจียงกวน) -พิพิธภัณฑภาพ3มิติ -ถนนหวังฟูจิ่ง
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปชมความยิ่งใหญของ กําแพงเมืองจีน (ดานจียงกวน) ที่ถือวาเปน
ดานที่สวยที่สุดของกําแพงเมืองจีน ทานจะไดเห็นสิ่งมหัศจรรย 1 ใน 7 ของโลกใน
ยุคกลาง มีระยะทางยาวกวา 7,000 กิโลเมตร เปนสิ่งกอสรางที่มีขนาดใหญที่สุด
และใชเวลาสรางนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นดวยฝมือของมนุษย มีการเกณฑแรงงาน
เกือบลานคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผูซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็ก
คลองคอ คนเหลานี้ตองทํางานในถิ่นทุรกันดารทามกลางอุณหภูมิเลวราย คือ 35

องศาเซลเซียสในฤดูรอน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ตองอดๆ อยากๆ
เพราะเสบียงที่สงมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนําไปขาย คนงานนับพันจึงตอง
ลมตาย รางถูกฝงอยูใตกําแพง กําแพงเมืองจีนจึงไดรับการขนานนามวาเปน “หลุม
ฝงศพที่ยาวที่สุดในโลก” รวมๆ แลวมีระยะทางยาวกวา 50,000 กิโลเมตร ซึ่ง
สามารถลอมโลกกวา 1 รอบ กอนที่จะมีการใชอิฐในการกอสราง กําแพงเมืองจีนถูก
สรางขึ้นโดยใชหิน ดิน และไม บางครั้งมีการแพ็คดินไวระหวางไมแผนใหญ และมัด
ไวดวยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกลกรุงปกกิ่ง กําแพงเมืองจีนถูกสรางโดยใชหินออน
ในบางสถานที่กําแพงถูกสรางโดยใชหินแกรนิต บางแหงก็ใชดินเผา ทางตะวันตก
ของจีน กําแพงถูกสรางโดยใชโคลน ทําใหชํารุดไดงายกวา กําแพงเมืองจีนที่เราเห็น
กันทุกวันนี้ สวนใหญถูกสรางในราชวงศหมิง แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวา
มีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อวาหยก
เปนอัญมณีลํ้าคา เปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมาครอบครอง ทําใหชีวิตเจริญรุงเรือง
สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ใหทานไดเลือกซื้อ
กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผาเยา ซึ่งเปนเครื่องประดับนําโชค
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

นําทานชม พิพิธภัณฑภาพ3มิติ พิพิธภัณฑที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ทาน
สามารถถายรูปเสมือนอยูในภาพจําลองเหตุการณนั้นๆไดอยางเสมือนจริง จากนั้น
เดินทางสู ถนนหวังฟูจิ่ง แหลงชอปปﻥงที่ใหญที่สุดในเมืองปกกิ่ง มีรานคานอยใหญ
เรียงรายสองขางถนน รวมทั้งรานอาหาร รานกาแฟ และรานหนังสือ ครบครัน พา
ทานจับจายกัน อยางเพลิดเพลินอยางยิ่ง สวนใหญเปนรานคาแบรนดเนมดังราคา
ตายตัวตอรองไมได และยังมีรานกิ๊ฟชอปราคายอมเยาใหเลือกซื้อ

คํ่า

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เขาสูที่พัก WAN SI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่ 5

องคเจาแมกวนอิมกูถา -ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานนมัสการ องคเจาแมกวนอิมกูถา เจาแมกวนอิมปางยืนและประดิษฐาน
กลางแจง อยูภายในสวนกูถากงหยวน หรือ สวนวัดเกา อดีตพื้นที่ภายในสวนแหงนี้
เคยเปนวัดเกาสมัยราชวงศหมิง จากหลักฐานที่บันทึกไวราวๆ เมื่อป ค.ศ. 1545
หรือเมื่อ 470 กวาปกอน สวนองคพระแมกวนอิมประดิษฐานเมื่อ เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2552 คาใชจายในการกอสราง รวม 3,000 ลานหยวน บนเนื้อที่ 836 ไร
ภายในอุทยานมี เจดียแปดเหลี่ยมเกาชั้น ฐานสรางในปหมิงเจียจิ้ง 1538 กอตั้งขึ้น
ในราชวงศหมิง (เพื่อบูชาพระวิญญาณของผูเสียชีวิต) ดานหนาของเจดียเรียกวาวัด
สงเสริมดวงชะตาชีวิต

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ Buffet Chenkiskan

บาย

แวะชม รานยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผาหม
ที่นอน กระเปา รองเทา จากนั้นนําทานเดินทางไปทาอากาศยานปกกิ่ง

17.05

เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG615 **
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

21.20

เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
17 - 21 May
2019
24 - 28 May
2019
31 May - 04
Jun 2019

15,888

15,888

15,888

6,000 4,500

16,888

16,888

16,888

6,000 4,500

16,888

16,888

16,888

6,000 4,500

07 - 11 Jun
2019
14 - 18 Jun
2019
21 - 25 Jun
2019
28 Jun - 02 Jul
2019

16,888

16,888

16,888

6,000 4,500

16,888

16,888

16,888

6,000 4,500

15,888

15,888

15,888

6,000 4,500

15,888

15,888

15,888

6,000 4,500

หมายเหตุ
**กรณีลูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากับเจาหนาที่อีก
ครั้ง**
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, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจาย
ตางๆ ได ในทุกกรณี

อัตราคาบริการรวม
1.คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – ปกกิ่ง(PEK) – 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 30 กก. ตามที่สายการบินกําหนด
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดปวย)ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัด
ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
อัตราคาบริการไมรวม
1.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป 1,500 บาท/ทาน สําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทยเดินทางไปและกลับ
พรอมคณะเทานั้น*
2.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คา
โทรสาร
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ
3.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport)
4.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว
5.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปกติ
6.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีนํ้าหนักกระเปา
เกินทานตองชําระคานํ้าหนักกระเปากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
7.(7.1)คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน
(7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)

เงื่อนไขในการจอง
มัดจําทานละ 10,000 บาทตอทาน และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วัน
ลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย
สาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
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 ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 20 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

