
 

BHT9190794 ทวัร์จีนคุนหมงิ ลูกเลีย่ง ซินหยี ้4วนั 3คนื  

 

? คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิซนิหยี ้ป่าภเูขาหมืน่ยอด 

? ลอ่งเรอืทะเลสาบวา่นฟงห ูหบุเหวน า้ตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ 

? สวนน า้ตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ 

? ขอพร ณ วดัหยวนทง วดัเกา่แกอ่ายกุวา่พนัปีของมณฑลยนูนาน 

เมนูพเิศษ สกุ ีเ้ห็ด, อาหารกวางตุง้ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงคนุหมงิ 2 คนื, เมอืงซนิหยี ้1 
คนื 

โดยสายการบนิ LUCKY AIR น า้หนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 



 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิคนุหมงิ  

2  
คนุหมงิ-เมอืงซนิหยี-้ป่าภเูขาหมืน่ยอด(รวมน ัง่รถแบตเตอรี)่-ลอ่งเรอืทะเลสาบ
วา่นฟงห-ูถา่ยรปูดา้นหนา้ปราสาทหงส-์ OPTION: เขา้ชมปราสาทหงส+์สะพาน
แกว้ 

3  หบุเหวน า้ตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ(รวมรถราง)-คนุหมงิ /OPTION2: โชวน์กยงู 
DYNAMIC YUNNAN 

4  วดัหยวนทง-สวนน า้ตกคนุหมงิ-สนามบนิคนุหมงิ-กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

06 - 09 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

13 - 16 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

20 - 23 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

27 - 30 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

05 - 08 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

12 - 15 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

19 - 22 Sep 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

26 - 29 Sep 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

03 - 06 Oct 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

11 - 14 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

17 - 20 Oct 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

 



 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิคนุหมงิ  

18.30  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประตู
ทางเขา้ 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิลคักี ้แอร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท
คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจ เชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง
ใหก้บัทกุทา่น 

20.55  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L802 

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

23.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในมณฑลยนูนาน มปีระชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุ
พืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยูส่งูเหนือระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร คนุห
มงิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิเพราะมภีมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร่อ้น
หรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตทิีส่วยงาม ผา่น
พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  น าทา่นสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

:เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ WAN JIN AN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

วันที่ 2 
คนุหมงิ-เมอืงซนิหยี-้ป่าภเูขาหมืน่ยอด(รวมน ัง่รถแบตเตอรี)่-ลอ่งเรอืทะเลสาบ
วา่นฟงห-ูถา่ยรปูดา้นหนา้ปราสาทหงส-์ OPTION: เขา้ชมปราสาทหงส+์
สะพานแกว้ 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงซนิหยี ้(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) เดนิทางถงึ 
ป่าภเูขาหมืน่ยอด (วา่นฟงหลนิ) (รวมน่ังรถแบตเตอรี)่ ชมความยิง่ใหญข่องขนุเขา
รปูปิรามดิกวา่หมืน่ๆลกูตัง้เรยีงรายอยา่งมรีะเบยีบเหมอืนมคีนมาจัดวางใหเ้ป็นทวิทัศนท์ี่
งดงามยาวสดุลกูหลูกูตา พรอ้มขึน้ไปชมววิไรน่า หมู่บา้นและสายน ้าทีผ่สมผสานกนั
ออกมาไดอ้ยา่งลงตวั เป็นภาพพาโนรามาอนัมโหฬาร และยิง่ใหญข่องภเูขาหนิปนูรปู
โดม รปูกรวย รปูปิรามดิทีป่รากฏเป็นภเูขาหนิปนูยาวพรดืสลบัซบัซอ้นแน่น ขนัดไปสดุ
สายตา ยอดเขาเรยีงรายนับพันนับหมืน่ยอด ทา่มกลางไรน่่า แมน่ ้า และหมูบ่า้น
ผสมผสานกนั ภมูปิระเทศอนัสวยงามมหศัจรรยห์าชมไดย้ากนักจากนัน้น าทา่นเทีย่วชม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิเขาเตา้นม เป็นเขาทีอ่ยูก่ลางทุง่นาลกัษณะและรปูรา่งมอง
คลา้ยเตา้นมของสตรทีัง้สองขา้งซึง่มขีนาด ใกลเ้คยีงกนัอยา่งไมน่่าเชือ่ถา่ยภาพเก็บ
ความประทับใจ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบวา่นฟงห ูใหท้า่นชมอกีบรรยากาศของววิทวิทัศนข์องป่า
ภเูขาหมืน่ยอดทีจ่ะไดว้วิทีง่ดงามไปอกีแบบ (ใชร้ะยะเวลาในการลอ่งเรอืประมาณ 1-
1.30 น.) ถา่ยภาพดา้นหนา้ปราสาทหงส ์เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว ทีส่รา้งแบบ
ปราสาทในนยิาย 

OPTION: เขา้ชมปราสาทหงส+์สะพานแกว้ ราคา 200 หยวน/ทา่น *ตดิตอ่ที่
หวัหนา้ทวัร*์ 
ขา้มสะพานแกว้ ความยาวกวา่ 60 เมตร สู ่ปราสาทหงส ์หรอื Xingyi 
Gelongbao Resort โรงแรมระดบั 4 ดาว สรา้งแบบปราสาทในนยิาย ภายใน
หอ้งพกัสามารถชมววิของทะเลสาบวา่นฟงหแูบบพาโรนามา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษสุกีเ้ห็ด 

: เขา้สูท่ ีพ่กั YICHEN HONGMU HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

 

 

วันที่ 3 หบุเหวน า้ตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ(รวมรถราง)-คนุหมงิ /OPTION2: โชว์
นกยงู DYNAMIC YUNNAN 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางไปยัง สะพานเป่ยผานเจยีง ชม หบุเหวน า้ตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ 
(รวมรถราง) เป็นหบุเหวน ้าตกทีม่คีวามสวยงาม และเป็นปรากฎการณท์างธรรมชาตทิี่
นักทอ่งเทีย่วสามารถสมัผสัได ้เป็นหบุเหวหนิปนู ทีแ่มน่ ้าหมา่หลงิใชเ้วลาลา้นๆปี กดั
เซาะสว่นหนึง่ของป่าภเูขาหมืน่ยอด เกดิเป็นหบุเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกวา่ 15 
กโิลเมตร มคีวามลกึอยูร่ะดบัราว 200 - 400 เมตร. มนี ้าตกชัน้เล็ก ชัน้นอ้ย กวา่รอ้ย
สาย และนอกจากนี้ยังม ีเสน่หข์องหนิงอก หนิยอ้ย มอส เฟิรน์ เกาะกนัแน่นพราว 
ตลอดความยาวของหบุเหวนี้ มสีายน ้าตกลงมาจากหนา้ผาทัง้สองขา้ง หนา้น ้าหลาก
สายน ้าจะแสนตระการตา หนา้น ้านอ้ยมนี ้าตกเล็กๆ ไหลสูห่บุเหวนี้เรยีงรอ้ยเหมอืนสรอ้ย
ไขม่กุเสน้เล็กๆ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษอาหารกวางตุง้ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัว๋
โมง) น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพือ่
สขุภาพผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ า้ใครพรอ้มชมครมี
เป่าซูถั่งหรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจ าบา้น 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  



 

OPTION2: โชวน์กยงู DYNAMIC YUNNAN ราคา 300 หยวน/ทา่น *ตดิตอ่ที่
หวัหนา้ทวัร*์ 

เขา้สูท่ ีพ่กั เมอืงคนุหมงิ LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

วันที่ 4 วดัหยวนทง-สวนน า้ตกคนุหมงิ-สนามบนิคนุหมงิ-กรงุเทพฯ 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนาน
ตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในคนุหมงิอาย ุ
เกา่แกก่วา่พันปีภายในวัดตกแตง่รม่รืน่สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ ่มสีะพาน
ขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระดา้นหลงัวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐาน
พระพทุธรปูพระพทุธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีน
ที ่15 ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที ่วัดหยวนทงแหง่นี ้แวะชมรา้น
ยางพาราเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ทีน่อน 
กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ และน าทา่นไปชมเลอืกผา้ไหมจนี เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีท่ ามาจาก
ผา้ไหม อาท ิผา้หม่ ผา้ปทูีน่อน ฯลฯ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม สวนน า้ตกคนุหมงิ (Kunming Water  fall Park) หรอื (Niulan 
River Waterfall Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นน ้าตกฝีมอื มนุษยท์ี่
ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี มคีวามสงูกวา่ 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์น
การสรา้งหลกั ๆ เพือ่เป็นทีผ่ันน ้ากวา่ 10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจากแมน่ ้า Niulan ทอ้งถิน่
ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุในชอ่งแคบยนูนาน นอกจากนี้ยังชว่ย
ป้องกนัน ้าทว่มและท าหนา้ทีเ่ป็นทีเ่ก็บน ้ายามฉุกเฉนิของประชาชน ทีส่ าคญัโครงการยัง
ไดก้อ่สรา้งเป็นลกัษณะน ้าตกสาธารณะ สรา้งความบนัเทงิ ใหผู้ค้นมาเยีย่มชมและผอ่น
คลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่
อากาศยานคนุหมงิ  

18.30  เดนิทางกลบัสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่
8L801                               



 

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง) 

19.57  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

 

หมายเหต ุ

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่
จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ
วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

- กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ซึง่เป็น
ความเต็มใจของผูซ้ ือ้ในสนิคา้นัน้ๆ และ ขอ้ตกลงระหวา่งลกูคา้กบัรา้นคา้ ดงันัน้ บรษัิทฯ ไมส่ามารถ
รับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ และคณุภาพของสนิคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่น

จ าเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครัง้ 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ 



 

หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ด
จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ช าระเพิม่จากคา่ทวัร ์1,500 
บาท) 

*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้* 
2.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่
โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
4.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
5.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่น
ตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น 

    (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

8. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิม่ 300 หยวน /ทา่น จากราคาทวัร ์

เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วันทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน



 

สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 
เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิ
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งขึน้อยู่
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 
วันกอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ
ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป



 

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


