
 

 

ทวัร์โคด้ BHT9190107 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 
(เพิ�ม) 

พกัเดี�ยว สายการบนิ จํานวน 

13-16 มถินุายน 62 (พฤ-อาทติย ์ 6996 2,500 3,500 KY 30 
18-21 มถินุายน 62 (บสั 2 ) 6996 2,500 3,500 KY 30 

27-30 มถินุายน 62<พฤ-อาทติย>์ 6996 2,500 3,500 KY 30 

 

 



 

คนุหมงิ .. ภเูขาเจยีวจื�อซาน .. ตงชวน .. ถํ <าไซอิ>ว  4 วนั 3 คนื 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิCตลอดท ั<งปี “มณฑลยนูนาน” 

ความงามที�ธรรมชาตสิรา้งสรรค ์ “ภเูขาเจยีวจื�อซาน” เผชญิความสงูที� 4,223 เมตร 

ชมความมหศัจรรย ์“แผน่ดนิสแีดง” เมอืงตงชวน / เที�ยว “เมอืงโบราณกวนตู”้ 

ชม ถํ <าไซอิ>ว ถํ <าหนิปนูธรรมชาต ิ.. *OPTION สะพานแกว้ 5D , เลน่สไลดก์ระจก 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  

*ปล.ไมร่วม:คา่วซีา่ 1,650 บาท/ทา่น,คา่ทปิมคัคเุทศก,์คนขบัรถ2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ,ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฉางชุย (คนุหมงิ)  

17.00 น. คณะพรอ้มกันที�ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั<น 4 ประตู 9 เคาทเ์ตอร ์สายการ
บนิคุนหมงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ที�จากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและเอกสารใหก้บัทา่น  

20.00 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เที�ยวบนิที� KY8370 
23.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางชุย เมอืงคนุหมงิ  เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงที�ใหญ่ที�สดุ

ในมณฑลยูนนาน คุนหมงิไดช้ื�อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลทํิาใหม้ีอากาศเย็นสบายตลอดทั >งปีจงึทําใหม้ ี
ทัศนยีภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุม่นอ้ยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุม่ 
และสิ�งที�มเีสน่หด์งึดูดนักท่องเที�ยวก็คอืธรรมชาตแิละภมูอิากาศที�ไมร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลังจากผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 
  ที�พกั HUI SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที�สอง คนุหมงิ – นํ <าตกคนุหมงิ – เมอืงถา่นเตี<ยน –  ภเูขาเจยีวจื�อซาน(กระเชา้+รถแบตเตอรร์ี�)   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม นํ>าตกคุนหมงิ (Kunming Waterfall Park) ตั >งอยู่ทางเหนือของ
คุนหมงิ บนเขต Shanshui New District ตัวสวนสาธารณะตั >งอยู่ตรงขา้มกับ
โ ค ร ง ก า รที� พั ก อ า ศั ย  Honey Place (Tian Yu Lan Shan)  Kunming 
Waterfall Parkห รื อ อี ก ชื� อ นึ� ง คื อ  Niulan River Waterfall Park  
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที�ใชเ้วลาสรา้งกว่า 3 ปี  ภายในประกอบไปดว้ย
นํ>าตกและทะเลสาบอกี 2 แหง่ที�สรา้งขึ>นดว้ยฝีมอืมนุษย ์นํ>าตกมคีวามกวา้ง 400 เมตรสงู 12.5 เมตร เบื>องล่าง
นํ>าตกเป็นทะเลสาบและมทีางเดนิ  สามารถเดนิชมววิสวยๆได ้บรเิวณจดุชมววิสามารถชมววิทะสาบกวา้งเหนือ
นํ>าตกไดอ้ีกดว้ย นอกจากนี>รอบๆ ทะเลสาบยังมีทางใหเ้ดนิเล่นพักผ่อนหย่อนใจไดอ้ีกดว้ย อสิระเก็บภาพ
ประทับใจจนถงึเวลานัดหมาย 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงถ่านเตี>ยน  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ใหท้่านไดช้มธรรมชาตทิี�งดงาม
ตลอดสองขา้งทางและพักผอ่นอรยิาบถตามอธัยาศัย 

เที�ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ระหวา่งทาง) 
นําท่านเขา้สู่ ภูเขาเจยีวจื�อ (JiaoZi Mountain) ชมแหล่งท่องเที�ยวแห่งใหม ่
ขึ>นรถประจําทางของทางอุทยานเพื�อไปนั�งกระเชา้ขึ>นดา้นบนภูเขา เพื�อให ้
ทา่นไดเ้ดนิชมธรรมชาตบินภเูขาเจยีวจื�อบนทางเดนิไมท้ี�ทางอทุยานไดจั้ดทํา
เพื�อความสะดวกสบายสําหรับนักท่องเที�ยว สู่จุดที�เด่นที�สุดในการชมวิว
ทวิทัศน์ของภเูขาเจยีวจื�อ คอืจุดยอดของภเูขาที�มคีวามสงูจากระดับนํ>าทะเล 



 

4,223 เมตร ในชว่งฤดูหนาว ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสิ�งมหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิป่าสน,นํ>าตกที�จับตัว
เป็นนํ>าแข็งเสมอืนกลาเซยีร,์ลําธารรูปทรงต่างๆ เดนิชมความสวยงามมาเรื�อยๆจะไดพ้บกับ “สระนํ>าแห่งสรวง
สวรรค”์ แตถ่า้เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล,ิฤดรูอ้นจะไดพ้บกบัดอกไมน้านาชนดิที�บานไปทั�วทั >งภเูขาพรอ้มตน้หญา้เขยีว
ขจ ีอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพสวยงามตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

คํ�า   รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  ที�พกั WANG TONG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�สาม เมอืงถา่นเตี<ยน – เมอืงตงชวน  – สวนผลไม ้– เมอืงคนุหมงิ – ถํ <าไซอิ>ว   OOppttiioonn  สะพานแกว้+สไลสะพานแกว้+สไล
เดอร์เดอร ์ –   รา้นบวัหมิะรา้นบวัหมิะ  – *Option Show Impression Of Yunnan  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน หรือที�เรียกว่า หงถู่ตี> แปลว่า แผ่นดินสี
แดง เป็นอําเภอที�อยู่ ในเขตปกครองของ  เมืองคุนหมิง อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนอืของมณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาสลับซบัซอ้น 
ชาวบา้นประกอบอาชพีปลูกขา้วสาลมีันสําปะหลัง พชืผัก และดอกไมน้านา
พันธุ ์ทําใหเ้กดิสสีันมากมายของดอกไมต้ัดกับดนิสแีดง ทําใหไ้ดรั้บขนาน

นามว่า เมอืงภูเขาเจ็ดส ี นําท่านชม แผ่นดนิสแีดง พื>นแผ่นดนิที�เป็นเนื>อดนิสี
แดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอื�นๆในเนื>อดนิ จงึทําให ้
พื>นที�บรเิวณนี>เป็นทัศนยีภาพที�สวยงาม สสีนัสดใส ชว่งม.ีค. จะปลูกผัก ทําให ้
เห็นสเีขยีวสลับกับสแีดงของพื>นแดง ,ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตารด์ขาว 
ทําใหเ้ห็นทุ่งสขีาวอันกวา้งใหญ่ไพศาล นอกฤดูเพาะปลูก ส่วนใหญ่จะเป็น
พื>นดนิสแีดง สสีม้ ตัดกบัสอีื�นๆบา้ง ทําใหเ้กดิภาพที�สวยงาม แปลกตา ชมพระ
อาทติยต์ก*กรณีสภาพอากาศเอื>ออํานวย* (**ชว่งหนา้หนาว จะปกคลุมดว้ยหมิะ **)  ระหว่างทาง
แวะ สวนผลไม ้(สตอเบอรร์ี�) ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ ชมการปลกูและอสิระเลอืกซื>อรับประทานตามอธัยาศัย *หมาย
เหต ุ: โปรแกรมสวนผลไมส้ตอเบอรร์ี�  เป็นชว่งฤดกูาล หากวันเดนิทางไมม่ผีลสตอเบอรี�หรอืไมเ่ปิด ทางบรษัิท ขอ
สงวนสทิธิoไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทั >งสิ>น เนื�องจากไมม่คีา่ธรรมเนียมเขา้ชม  โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

เที�ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคุนหมงิ ระหวา่งเดนิทางสูคุ่นหมงิ นําท่านเขา้ชม ถํ>าไซอิpว ใกลเ้มอืงคุนหมงิ มณฑลยนู
นาน ถํ>าแปลกสมยัราชวงศห์มงิเป็นหนิปนูที�เกดิขึ>นเองตามธรรมชาต ิภายในถํ>าแหง่นี>มหีลากหลายมมุใหท้า่นได ้
ชม ประกอบไปดว้ยตัวละครเรื�องไซอิpวและบรเิวณสถานที�ท่องเที�ยวแห่งนี>ยังม ีสะพานแกว้ 5D สะพานแกว้ที�
เชื�อมต่อหุบเขาความยาว 250 เมตร กวา้ง 2 เมตร ความสงู 200 เมตรเป็นสะพานแกว้ที�ยาวที�สดุในมณฑลยนู
นานและยังตกแต่งเอฟเฟกซส์ามมติแิบบ 5D OPTION เดนิสะพานแกว้+
เล่นสไลด์กระจก (ค่าใชจ้่ายออพชั�นประมาณท่านละ 1,500 บาท สามารถ
สอบถามและชําระเงนิไดท้ี�หัวหนา้ทัวร)์ ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นถ่ายภาพทา้ทาย
ความหวาดเสยีวตามอัธยาศัยพรอ้มอกีหนึ�งกจิกรรมใหท้่านไดส้นุกสนานดว้ย
การ เล่นสไลด์กระจกยาว 1,500 เมตร สไลด์ผ่านท่ามกลางเขาใหท้่านได ้
สมัผัสธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิเพลดิเพลนิไปกบัทวิทัศนท์ี�สวยงาม *หมายเหต ุ
: หากทา่นไมป่ระสงคท์ี�จะเดนิสะพานแกว้หรอืเลน่สไลเดอร ์ สามารถเก็บภาพ
บรรยากาศ แลว้มาเจอกันที�จุดนัดพบ (สะพานแกว้และสไลเดอร ์เป็นสถานที�
ท่องเที�ยวที�จําเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอยา่งสูงอยู่ตลอด
จากทางรัฐบาลจีน  ดั งนั>นหากสะพานแกว้หรือสไลเดอร์ ไม่ เปิดให ้
นักท่องเที�ยวเขา้ชม อันเนื�องจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบ
โดยทั�วกันวา่ เหตุผลเพื�อความปลอดภัยของนักท่องเที�ยวทั >งสิ>น)  จากนั>นนํา
ทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงคนุหมงิ อสิระพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย. 
จากนั>นนําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี นวดฝ่าเทา้เพื�อสขุภาพ ผอ่นคลายความเมื�อยลา้กบัยา
นวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซํ่>าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืที�รูจั้กกนัดใีนชื�อ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็น
เลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจําบา้นจนี 



 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
*Option Show Impression Of Yunnan*  หรือ Dynamic Yunnan การแสดงโชว์ แสง สี เสียง ตระการตา เล่า

เรื�องราวชวีติความเป็นอยูแ่ละเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุม่นอ้ยยนูนานตั >งแตอ่ดตี,ปัจจุบนั ผลงานการแสดงกํากับ
โดยนักเตน้ชื�อดังหยางลี�ผงิ (Yang Liping) หนึ�งในนักเตน้ที�มชี ื�อเสยีงที�สดุของจนี ใหท้่านไดช้มอลังการโชว์
ตื�นตาตื�นใจไปกับท่วงท่าลลีาของนักแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์ูนนาน (ค่าใชจ้่ายประมาณท่านละ 
400 หยวนสามารถสอบถามและชําระเงนิไดท้ี�หัวหนา้ทัวรค์ะ) 
  ที�พกั YI SHANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�ส ี� เมอืงคนุหมงิ-รา้นหยก – เมอืงโบราณกวนตู ้– สนามบนิคนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชม รา้นหยก ฟังบรรยายสรรพคณุของหยก และเลอืกซื>อเลอืกชมสนิคา้ภายในรา้น. 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที�ยว ชอ้ปปิ>ง เสื>อผา้ อาหารพื>นเมอืง ขนม 
และลานเอนกประสงค์ที�ชาวจีนในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ใน
บรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ที�สรา้งขึ>นมาเพื�อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน 
สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นที�ตั >ง
ของวัดลามะ หรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชีวติความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมงิที�มี
หลากหลายชาตพัินธ ์แตอ่ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    จากนั>นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเช็คอนิกอ่นขึ>นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.เพื�อหลกีเลี�ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิที�

อาจเกดิขึ>น เช่น สภาพการจราจรที�คับคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์
,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิoคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ>น
เครื�องกลับตามวันและเวลาเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เที�ยวบนิที� KY8369 
18.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ..........................     
  
 
 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิo : รายการทัวร์ท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื�องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบนิ,ขั >นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ทั >งนี>ข ึ>นอยูก่ับสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื�นที�ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั>นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ>น และขอสงวนสทิธิoไม่รับผดิชอบกรณีมตีัpวเครื�องบนิภายในประเทศ
เนื�องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื�องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกบัการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พื>นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไป
ไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขม่กุ, รา้นชา, รา้นนวดเทา้,รา้นยางพารา,รา้นผา้ไหม เป็นตน้ ซึ�งจําเป็นตอ้ง
บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะ
ชม ซื>อหรอืไมซ่ื>อขึ>นอยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบงัคบัใดๆทั >งสิ>น 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัpวเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ>ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบี>ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี<ไมร่วม 



 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,650 บาท วซีา่หมูค่ณะ (สําหรบัคนไทย) 
× ไม่รวมค่าทําวซี่าชาวต่างชาติที�ไม่ได้รบัการยกเวน้ยื�นวซี่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ�ม 5,000 บาท และลูกค้า 

เป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี>าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั>นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ>ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัpวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระวนัเดนิทางที�สนามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 
เดนิทางขึ<นตํ�า 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิoในการงดออกเดนิทางและ
เลื�อนการเดนิทางไปในวนัอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิoในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นที�เหลอื  
 หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 
 เมื�อทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทั >งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวท้ั >งหมดนี>แลว้ 
 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
 สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิCไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกุล และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ั>ว
เครื�องบนิท ั<งส ิ<น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ>นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หาก
ไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตัpวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั >งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิoที�จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั >งสิ>น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิo ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั >งสิ>น  
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทวัรน์ี>สาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั>น 
2. ทวัรน์ี>เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั >งหมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทั >งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิoในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซี่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิoไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัpวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิoในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั >งนี> บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิoไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ>นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนี>คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั>น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิoในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ>น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัpวเครื�องบนิ ค่าภาษีเชื>อเพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นั>น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 



 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ>นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ>น และรวมกันทกุชิ>นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นั>น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั>น  

2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลด
ใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั>น  

 

 


