
8L15 คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 3คืน

Code8L15: คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง 4วัน 3คืน

คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศเย็นสบายตลอดปี หลัวผิง ชมความงาม น้ำตกเก้ามังกร

หุบเขาทรายเปลี่ยนสี ช้อปปิ้งถนนคนเดิน,เมืองโบราณกวนตู้

เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยสายการบิน LUCKY AIR

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุนหมิง

2 คุนหมิง-หลัวผิง-น้ำตกเก้ามังกร(รวมกระเช้าขึ้น)-ลู่เหลียง

3
หุบเขาทรายเปลี่ยนสี- OPTION1: เขาซีซาน+วัดหยวนทง

OPTION2: อาหารซีฟู้ดกุ้งมังกร+หอยเป๋าฮื้อ/ท่าน-ถนนคนเดิน

4 เมืองโบราณกวนตู้ – คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ



อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว

14 - 17 Mar 2019 8,888 11,888 11,888 11,888 4,500

25 - 28 Mar 2019 7,888 10,888 10,888 10,888 4,500

28 - 31 Mar 2019 8,888 11,888 11,888 11,888 4,500

03 - 06 Apr 2019 9,999 12,999 12,999 12,999 4,500

06 - 09 Apr 2019 11,999 14,999 14,999 14,999 4,500

18 - 21 Apr 2019 9,999 12,999 12,999 12,999 4,500

02 - 05 May 2019 8,888 11,888 11,888 11,888 4,500

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุนหมิง

18.30 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า 6 เคาน์เตอร์ M

สายการบินลัคกี้ แอร์ (8L) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจ

เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

20.55 ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L802

*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน

มีประชากร 33ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร

อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ

เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว

สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านสู่โรงแรมที่พัก
:เข้าสู่ที่พัก เมืองคุนหมิง HUI SHANG INTER HOTE (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:

วันที่ 2 คุนหมิง-หลัวผิง-น้ำตกเก้ามังกร(รวมกระเช้าขึ้น)-ลู่เหลียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลัวผิง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง)

เป็นเมืองที่มีชายแดนติดต่อด้านทิศตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอี๋, ม้ง, หุย และปู้อี

ผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามระหว่างเส้นทาง หลอผิงเป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูก ผักน้ำมัน-โหยวไช่ฮวา

ทุกๆ ปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ดอกโหยวไช่ฮวา จะพร้อมใจบานเหลืองงามอร่ามพร้อมกันเต็มท้องทุ่ง

โดยจะเริ่มบานในช่วงต้นฤดูใบไม้ผล ิหลังเทศกาลตรุษจีน จนได้รับสมญาว่า “หลอผิง-ทะเลแห่งมวลผกามาศ”

หรือบ้างก็เปรียบเปรยว่าเป็น “อุทยานดอกไม้ที่กว้างใหญ่สุดของจีน”

 (หมายเหตุ:ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ น้ำตกเก้ามังกร หรือ จิ่วหลง (รวมกระเช้าขึ้น)

มีลักษณะทางธรณีวิทยาโดดเด่นอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลายาวนาน ก่อให้เกิดชั้นน้ำตกลดหลั่นกว่า

10 ชั้นและสูงต่ำกว้างแคบต่างกัน ชั้นที่ใหญ่ที่สุดสูงประมาณ 56 เมตร กว้างประมาณ 110 เมตร

และระหว่างชั้นมีแอ่งน้ำตื้นลึกหลายระดับ

วัดได้จากความเข้มของสีนํ้าซึ่งบางคนประมาณว่าเทียบได้กับน้ำตกทีลูซอของประเทศไทย นำท่านขึ้นกระเช้า

เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพมุมสูงเหนือน้ำตกและแต่เต็มอิ่มกับบรรยากาศระหว่างทางที่ค่อยๆเดินลัดเลาะลงมา

ตามขั้นบันไดซึ่งจะวนเป็นวงกลมออกมา จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลู่เหลียง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ

1 ชั่วโมง)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

: เข้าสู่ที่พักเมืองตงชวน HONGYUEHU HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:

วันที่ 3
หุบเขาทรายเปลี่ยนสี- OPTION1: เขาซีซาน+วัดหยวนทง

OPTION2: อาหารซีฟู้ดกุ้งมังกร+หอยเป๋าฮื้อ/ท่าน-ถนนคนเดิน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาทรายเปลี่ยนสี

หุบเขาหินทรายที่เกิดจากแรงลมของสายน้ำกัดเซาะด้วยทรายและดินที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ

จะเปลี่ยนสีไปตามสภาพอากาศ และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์จีนมากกว่า 20 เรื่อง เช่น สามก๊ก,ไซอิ๋ว

เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั๋วโมง)



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่

ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิ

เศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ”

สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน  จากนั้นแวะชม

หยกจีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก

หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง  
OPTION1: เขาซีซาน+วัดหยวนทง ราคา 300 หยวน/ท่าน

เขาซีซาน เป็นวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี

คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องมาที่เขาซีซานแห่งนี้เพื่อไปลอดประตูมังกร

เมื่อลอดแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า
วัดหยวนทง

ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุ

ดในคุนหมิงอายุ  เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่

มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชิน

ราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่

วัดหยวนทงแห่งนี้ 

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทอง และ

ซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ ปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้

โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้

เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม

ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
OPTION2: อาหารซีฟู้ดกุ้งมังกร+หอยเป๋าฮื้อ ราคา 300 หยวน/ท่าน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4 เมืองโบราณกวนตู้ – คุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะ ร้านผ้าไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผ้าไหม อาทิ ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง ฯลฯ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด



บ่าย นำท่านสู่ย่านการค้าของ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งการค้า

แหล่งซ้อปปิ้งเสื้อผ้าอาหารพื้นเมืองขนมและลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา เดินเล่น

พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ

ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน

ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ

หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์

แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคุนหมิง

18.30 เดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L801

                             

*ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง*(สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

19.45 เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง

-  เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง

กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา,

นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ผีชิว,ร้านยางพารา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ 

จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม

แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น



*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ

หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม

ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***

-  ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ)

กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด

เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง

กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน

มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า

อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี





อัตราค่าบริการรวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)

2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)

3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)

4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์

5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 15 กก. ตามที่สายการบินกำหนด

6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล

ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ

การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ

และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ชำระเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,500 บาท)

*ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*

2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)

3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร

ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ

4.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)

5.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว

6.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)

กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ

7. (7.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

    (7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 300 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

8. ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน /ท่าน จากราคาทัวร์

เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกก

ารเดินทาง)

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น

เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง



ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

หมายเหตุ :

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน

ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม

และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว



อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม

พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ

ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)

14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด


