
 

 
 

ทวัร์คุนหมิง � วนั � คืน 

BHT������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนุหมงิ . . . ป่าหนิ . . . ถํ �าไซอิ�ว  4 วนั 3 คนื 
สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิ"ตลอดท ั�งปี “มณฑลยนูนาน” 

ความงามที-ธรรมชาตสิรา้งสรรค ์ “อทุยานป่าหนิ”  ป่าหนิที-ใหญท่ี-สดุของโลก 

ชมความสวยงาม  “ทะเลสาบเตยีนฉอื”  / ชอ้ปปิ� งตลาดใหญข่องคนุหมงิ 

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

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  

*ปล.ไมร่วม:คา่วซีา่ 1,500 บาท/ทา่น,คา่ทปิมคัคเุทศก,์คนขบัรถ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ,ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 



 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กตํ-ากวา่
18ปี (เพิ-ม) 

พกัเดี-ยว สายการบนิ จํานวน 

1-4 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 
3-6 มถินุายน 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 
4-7 มถินุายน 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 
6-9 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

7-10 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 
8-11 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

11-14 มถินุายน 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 
13-16 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 
14-17 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 
15-18 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 
18-21 มถินุายน 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 
20-23 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 
21-24 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 
22-25 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 
25-28 มถินุายน 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 
27-30 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 
28-31 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

29 มถินุายน-2 กรกฎาคม 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 
30 มถินุายน-3 กรกฎาคม 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY) 

*ปล.ไมร่วม:คา่วซีา่ 1,500 บาท/ทา่น,คา่ทปิมคัคเุทศก,์คนขบัรถ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ,ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฉางชุย (คนุหมงิ)  

17.00 น. คณะพรอ้มกันที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั #น 4 ประตู 9 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ
คุนหมงิแอร์ไลน์ (KY) โดยมีเจา้หนา้ที�จากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและเอกสารใหก้บัทา่น  

20.00 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เที�ยวบนิที� KY8370 
23.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางชยุ เมอืงคนุหมงิ  เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงที�ใหญ่ที�สดุใน

มณฑลยูนนาน คุนหมงิไดช้ื�อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลทํิาใหม้ีอากาศเย็นสบายตลอดทั#งปีจึงทําใหม้ ี
ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยู่กว่า 26 
กลุ่ม และสิ�งที�มเีสน่หด์งึดูดนักท่องเที�ยวก็คอืธรรมชาตแิละภูมอิากาศที�ไมร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลังจาก
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 
�  ที-พกั HUI SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที-สอง คนุหมงิ – อทุยานป่าหนิ – ทะเลสาบเตยีนฉอื  

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชมความงามและความมหัศจรรยข์อง อทุยานป่าหนิ ที�จะทํา
ใหท้่านตื�นตาตื�นใจกับหนิหลากชนิดที�มรีูปร่างพสิดาร ซึ�งมอีาณา
เขตกวา้งขวางถึง 40,000 ไร่ ชมหินรูปร่างต่างๆ ที�มีมาตั #งแต่
โบราณกาลกว่า 2 – 3 รอ้ยลา้นปี และนับไดว้่าเป็น “ป่าหนิที�ใหญ่
ที�สดุของโลก” ซึ�งสมัยกอ่นเป็นเพยีงหนิปนูที�อยูใ่ตผ้นืนํ#าครั #นเวลา
ผ่านไป ความเปลี�ยนแปลงทางธรรมชาตไิดทํ้าใหเ้ปลอืกโลกเกดิ
การดันตัวสงูขึ#น จงึกลายเป็น “ป่าหนิ” ที�ผดุขึ#นเหนือพื#นดนิ และแทบไมน่่าเชื�อเลยวา่ การกดัเซาะของสายฝน



 

ที�ตกลงมาจะสามารถทําใหห้นิที�วา่แกร่งแปรเปลี�ยนรูปร่างไป มองดูเหมอืนภูผา เสมอืนหญงิงามในวรรณคด ี
เสน้ทางที�ดวูนเวยีน และเรน้ลับประดจุเขาวงกตที�ดรูาวกบัวา่ไมส่ ิ#นสดุ ชวนใหน่้าตดิตามชมยิ�งนัก เชน่ หนินาง
คอย เจา้แมก่วนอมิ สระลา้งดาบ ชมความงามตามอธัยาศัย. 

เที�ยง          � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านชม ทะเลสาบเตียนฉือ (Lake Dian) หรือ ทะเลสาบคุนหมงิ ทะเลสาบที�ใหญ่เป็นอันดับหนึ�งของ

มณฑลยนูนานอยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใตข้องคนุหมงิ ตัวทะเลสาบมรีปูทรงเหมอืนพระจันทรเ์สี#ยว จากความ
งดงามของทะเลสาบนี# ทําใหถ้กูขนานนามวา่ "ไขม่กุทอแสงแหง่ที�ราบสงู" และเนื�องจากมลํีานํ#าไหลออกจาก
ทะเลสาบเหมอืนยอ้นกลับ ทะเลสาบนี#จงึมชีื�อว่า “เตยีน ฉือ” ซึ�งมคีวามหมายว่าทะเลสาบกลับหัวกลับหาง 
ทะเลสาบเตยีนฉือลอ้มรอบดว้ยภูเขาทะเลสาบที�ใหญ่ที�สดุของคุนหมงิ ล่องเรอืชมทัศนียภาพที�สวยงามของ
ทะเลสาบ ตน้แบบของทะเลสาบในพระราชวังฤดูรอ้นอวี#เหอหยวน ทะเลสาบนี#มขีนาดประมาณ 300 ตร.กม. 
ความยาวโดยรอบประมาณ 163 กม. ใหท้่านไดช้มความสวยงามของทะเลสาบและธรรมชาตโิดยรอบตาม
อธัยาศัย 

คํ�า �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
�  ที-พกั JING HAO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที-สาม คนุหมงิ – ถํ �าไซอิ�ว ��  OOppttiioonn  สะพานแกว้+สไลเดอร์สะพานแกว้+สไลเดอร ์ –   ร ้รา้นบวัหมิะานบวัหมิะ  – เมอืงโบราณกวนตู ้

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ถํ#าไซอิVว ใกลเ้มืองคุนหมงิ มณฑลยูนนาน ถํ#าแปลกสมัย
ราชวงศ์หมิงเป็นหินปูนที� เก ิดขึ#นเองตามธรรมชาติ ภายในถํ# าแห่งนี#มี
หลากหลายมุมใหท้่านไดช้ม ประกอบไปดว้ยตัวละครเรื�องไซอิVวและบรเิวณ
สถานที�ท่องเที�ยวแห่งนี#ยังมี สะพานแกว้ 5D สะพานแกว้ที�เชื�อมต่อหุบเขา
ความยาว 250 เมตร กวา้ง 2 เมตร ความสงู 200 เมตรเป็นสะพานแกว้ที�ยาว
ที�สดุในมณฑลยูนนานและยังตกแต่งเอฟเฟกซส์ามมติแิบบ 5D ��OPTION 
เดนิสะพานแกว้+เลน่สไลดก์ระจก (คา่ใชจ้่ายออพชั�นประมาณทา่นละ 1,500 
บาท สามารถสอบถามและชําระเงนิไดท้ี�หัวหนา้ทัวร์) ใหท้่านไดเ้ดินเล่น
ถา่ยภาพทา้ทายความหวาดเสยีวตามอัธยาศัยพรอ้มอกีหนึ�งกจิกรรมใหท้า่นได ้
สนุกสนานดว้ยการ เล่นสไลดก์ระจกยาว 1,500 เมตร สไลดผ์่านท่ามกลาง
เขาใหท้่านไดส้ัมผัสธรรมชาติอย่างใกลช้ ิดเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที�
สวยงาม *หมายเหตุ : หากท่านไม่ประสงค์ที�จะเดินสะพานแกว้หรือเล่นสไลเดอร์  สามารถเก็บภาพ
บรรยากาศ แลว้มาเจอกนัที�จดุนัดพบ (สะพานแกว้และสไลเดอร ์เป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�จําเป็นตอ้งตรวจสอบ
และรักษาความปลอดภัยอย่างสงูอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนั#นหากสะพานแกว้หรอืสไลเดอร ์ไม่เปิดให ้
นักท่องเที�ยวเขา้ชม อันเนื�องจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั�วกันว่า เหตุผลเพื�อความ
ปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวทั #งสิ#น)   

เที�ยง           � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั#นนําท่านเดนิทางสู ่ศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี นวดฝ่าเทา้เพื�อสขุภาพ ผ่อนคลายความเมื�อยลา้กับ

ยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ํ#าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถั่ง หรอืที�รูจั้กกนัดใีนชื�อ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุ
เป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น
จนี 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที�ยว ชอ้ปปิ# ง เสื#อผา้ อาหาร
พื#นเมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ี�ชาวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวัยจะมาเดนิเลน่ 
พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ที�สรา้งขึ#นมาเพื�อเป็นการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยกอ่น ส่วนกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบ
ทเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นที�ตั #งของวัดลามะ หรอืวัดทเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็น
ชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิที�มหีลากหลายชาตพัินธ ์แตอ่ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
�  ที-พกั JING HAO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 



 

วนัที-ส ี- คนุหมงิ – ตลาดคา้สง่โหลวซอืวาน – สนามบนิคนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเขา้สู่ ตลาดคา้ส่งที�ย ิ�งใหญ่ “โหลวซอืวาน” ตั #งอยู่บรเิวณ

ถนนไฉ่หยนูเป่ยลู่ ประกอบดว้ยอาคาร 5 ชั #น จํานวน 21 อาคาร มี
พื#นที�รวมกวา่ 3 ลา้น ตร.ม. มสีนิคา้ครอบคลมุทกุกลุม่ อาท ิเสื#อผา้ 
เครื�องแตง่กาย เครื�องประดับ ของตกแตง่บา้น เครื�องใชสํ้านักงาน 
เครื�องใชใ้นครัวเรอืน และอื�นๆอกีมากมาย ตลาดโหลวซอืวานเป็น
ศูนย์กลางทางการคา้ในประเทศจีน ก่อสรา้งเมื�อวันที� 28 กันยายน 2551 ใชง้บประมาณการก่อสรา้งกว่า 
32,000 ลา้นหยวน เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื�อวันที� 16 ธันวาคม 2552 โดยใชช้ื�ออย่างเป็นทางการว่า 
“Luosiwan International Trade City” (螺蛳湾国际商贸城) โดยใชโ้ครงสรา้งอาคารและรปูแบบการบรหิาร
เหมือนกับ “Yiwu International Trade City” (义乌国际商贸城) มณฑลเจอ้เจียง หรือที�รู จั้กกันในชื�อ 
“ตลาดคา้สง่สนิคา้เบ็ดเตล็ดอี#อ”ู  อสิระอาหารกลางวันเพื�อไมเ่ป็นการเสยีเวลาเลอืกชมสนิคา้  อสิระใหท้า่นได ้
เดนิเลอืกชมเลอืกซื#อสนิคา้ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย    จากนั#นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื�อทําการเช็คอนิกอ่นขึ#นเครื�องประมาณ 2-3 ชม.เพื�อหลกีเลี�ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิ
ที�อาจเกดิขึ#น เช่น สภาพการจราจรที�คับคั�ง,สภาพอากาศและอื�นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์
,คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิgคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ#น
เครื�องกลบัตามวนัและเวลาเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทวัร.์ 

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

บรษัิทขอสงวนสทิธิg : รายการทัวรท์่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื�องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั #นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอื�นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม ทั #งนี#ข ึ#นอยูก่บัสภาพ
การจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอื�นที�ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงื-อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนั#นจะถอืว่า
ลกูคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ#น และขอสงวนสทิธิgไม่รับผดิชอบกรณีมตีัVวเครื�องบนิภายในประเทศ
เนื�องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื�องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ รว่มกับการทอ่งเที�ยวแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง กําหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พื#นเมอืงใหนั้กทอ่งเที�ยวทั�วไปไดรู้จั้กในนาม
ของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขม่กุ, รา้นชา, รา้นนวดเทา้,รา้นยางพารา,รา้นผา้ไหม เป็นตน้ ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย 
เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื#อหรอืไมซ่ื#อขึ#นอยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทั#งสิ#น 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัVวเครื�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 และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบี#ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิด ้

ระบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (สาํหรบัคนไทย) 
× ไม่ รวม ค่ าทํ าวีซ่ าช าวต่ างช าติที- ไม่ ได้ร ับ ก ารย ก เว้น ยื-น วีซ่ าห มู่ ค ณ ะ (ก รณี ต่ างช าติ เพิ-ม  5 ,0 0 0  บ าท  แ ล ะลูก ค้า 

เป็นผูด้าํเนนิการยื-นวซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี#าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั#นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ#ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัVวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระพรอ้มคา่ทวัร ์หรอืชําระวนัเดนิทางที-สนามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 



 

× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 
 
เดนิทางขึ�นตํ-า 20 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�น
ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ื-อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgในการ

เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� สว่นที�เหลอื  
• หากไมชํ่าระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั #งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวทั้ #งหมดนี#แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื-อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• สง่รายชื-อสํารองที-น ั-ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื-อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที-ยวทรปิ

ใด, วนัที-ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ"ไม่รบัผดิชอบ
คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื-อ-นามสกลุ และอื-นๆ เพื-อใชใ้นการจองต ั�วเครื-องบนิท ั�งส ิ�น 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ#นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หากไมม่ั�นใจโปรด
สอบถาม 
 
เง ื-อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตัVวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที�กองตรวจคน
เขา้เมอืงทั #งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgที�จะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทั #งส ิ#น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธิg ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั #งส ิ#น  
 
เง ื-อนไขและขอ้กาํหนดอื-นๆ 
1. ทัวรน์ี#สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั#น 
2. ทัวรน์ี#เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั #งหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง

ดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั #งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่าก
ทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทาง
เรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใช ้
ในการจองตัVวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันที�
เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั #งนี# บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ#นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง หรอื
การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี#คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั#น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgในการปรับราคา
คา่บรกิารเพิ�มขึ#น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัVวเครื�องบนิ คา่ภาษีเชื#อเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การ
เปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากบัเทา่นั#น  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ#นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ#น และรวมกันทุกชิ#นไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้
ทา่นละ 1 ใบเทา่นั#น ถา้สิ�งของดงักลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ที�กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั#น  

2. สิ�งของที�มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบนิเทา่นั#น  

 

 


