
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว สายการบนิ จํานวน 
1-4 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 
2-5 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 
3-6 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
4-7 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
5-8 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
6-9 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

7-10 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 
8-11 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 
9-12 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

10-13 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
11-14 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
12-15 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
13-16 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-17 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 
15-18 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 
16-19 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 
17-20 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
18-21 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
19-22 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
20-23 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
21-24 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 
22-25 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 
23-26 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 
24-27 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
25-28 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
26-29 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
27-30 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

 

คนุหมงิ...ภเูขาหมิะเจยีวจื�อซาน...สวนผลไม ้ 4 วนั 3 คนื 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิ9ตลอดท ั;งปี “มณฑลยนูนาน” 

ความงามที�ธรรมชาตสิรา้งสรรค ์ “ภเูขาหมิะเจยีวจื�อซาน” เผชญิความสงูที� 4,223 

เมตร 

นมสัการพระพทุธชนิราช “วดัหยวนทง” เที�ยวชม “เมอืงโบราณกวนตู”้ 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  

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

 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอเูจยีป้า (คนุหมงิ)  

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

20.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิ 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 – สวนสตอเบอรร์ี�  

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม นํ>าตกคุนหมงิ (Kunming Waterfall Park) ตั >งอยูท่าง
เห นื อ ข อ ง คุ น ห มิ ง  บ น เข ต  Shanshui New District ตั ว
สวนสาธารณะตั >งอยูต่รงขา้มกบัโครงการที�พักอาศัย Honey Place 
(Tian Yu Lan Shan)  Kunming Waterfall Parkหรืออีกชื�อนึ�ง
คอื Niulan River Waterfall Park  สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที�ใช ้
เวลาสรา้งกวา่ 3 ปี  ภายในประกอบไปดว้ยนํ>าตกและทะเลสาบอกี 
2 แห่งที�สรา้งขึ>นดว้ยฝีมอืมนุษย ์นํ>าตกมคีวามกวา้ง 400 เมตรสงู 
12.5 เมตร เบื>องล่างนํ>าตกเป็นทะเลสาบและมทีางเดนิ  สามารถเดนิชมววิสวยๆได ้บรเิวณจดุชมววิสามารถชม
ววิทะสาบกวา้งเหนอืนํ>าตกไดอ้กีดว้ย นอกจากนี>รอบๆ ทะเลสาบยงัมทีางใหเ้ดนิเลน่พักผ่อนหยอ่นใจไดอ้กีดว้ย 
อสิระเก็บภาพประทับใจจนถงึเวลานัดหมาย 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงถา่นเตี;ยน  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ใหท้่านไดช้มธรรมชาตทิี�งดงาม
ตลอดสองขา้งทางและพักผอ่นอรยิาบถตามอธัยาศัย 

เที�ยง          � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ระหวา่งทาง) 
ระหวา่งการเดนิทางสู ่เมอืงถา่นเตี>ยน นําท่านแวะ สวนผลไม ้(สตอเบอรร์ี�) ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิ ชมการปลกูและ
อสิระเลอืกซื>อรับประทานตามอธัยาศัย *หมายเหต ุ: โปรแกรมสวนผลไมส้ตอเบอรร์ี�  เป็น
ชว่งฤดูกาล หากวันเดนิทางไม่มผีลสตอเบอรี�หรือไม่เปิด ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิiไม่คืน
ค่าใชจ้่ายใดๆทั >งสิ>น เนื�องจากไม่มคี่าธรรมเนียมเขา้ชม  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
จากนั>นนําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงถา่นเตี>ยน พักผอ่นบนรถจนเดนิทางถงึเมอืงถา่นเตี>ยน.  

คํ�า �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
�  ที�พกั FENG YI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 

วนัที�สาม เมอืงถา่นเตี;ยน – �� ภูเขาหมิะเจยีวจื�อซาน(กระเชา้+รถแบตเตอรร์ี�)�� – เมอืงคุนหมงิ – *Option 
Show Impression Of Yunnan *  

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่ านเขา้สู่  ภู เขาหิมะเจียวจื�อ  (JiaoZi Mountain) ชมแหล่ง
ทอ่งเที�ยวแห่งใหม ่ขึ>นรถประจําทางของทางอทุยานเพื�อไปนั�งกระเชา้
ขึ>นดา้นบนภูเขา เพื�อใหท้่านไดเ้ดนิชมธรรมชาตบินภูเขาเจยีวจื�อบน
ทางเดินไมท้ี�ทางอุทยานไดจั้ดทําเพื�อความสะดวกสบายสําหรับ
นักท่องเที�ยว สูจุ่ดที�เด่นที�สุดในการชมววิทวิทัศน์ของภูเขาหมิะเจยีว
จื�อ คือจุดยอดของภูเขาที�มคีวามสูงจากระดับนํ>าทะเล 4,223 เมตร 
ในชว่งฤดูหนาว ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกับสิ�งมหัศจรรยอ์กีมากมาย 
อาท ิป่าสน,นํ>าตกที�จับตัวเป็นนํ>าแข็งเสมอืนกลาเซยีร,์ลําธารรูปทรง
ต่างๆ เดนิชมความสวยงามมาเรื�อยๆจะไดพ้บกับ “สระนํ>าแห่งสรวง
สวรรค์” แต่ถา้เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ล,ิฤดูรอ้นจะไดพ้บกับดอกไมน้านา
ชนดิที�บานไปทั�วทั >งภูเขาพรอ้มตน้หญา้เขยีวขจ ีอสิระใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพสวยงามตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

เที�ยง          � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองคุนหมงิ ชมธรรมชาตสิองขา้งทางและพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย (ใชเ้วลาในการ
เดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

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 
300 หยวนสามารถสอบถามและชําระเงนิไดท้ี�หัวหนา้ทัวรค์ะ) 
�  ที�พกั GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�ส ี� เมอืงคนุหมงิ – วดัหยวนทง – เมอืงโบราณกวนตู ้– สนามบนิคนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านนมัสการสิ�งศักดิiสทิธิi ณ วัดหยวนทง ซึ�งเป็น “วัดที�ใหญ่ที�สุดใน
นครคุนหมงิ” มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั >งอยู่ทางทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนอื ของเมอืงคุนหมงิ ใหท้่านชมสถาปัตยกรรมแบบจนี
โบราณ มีโบสถ์ที�งดงาม สระนํ> าใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมงิ นําท่านนมัสการพระพุทธรูป
จําลอง ซึ�งอัญเชญิมาจากประเทศไทย สมยัที� พณ.เกรยีงศักดิi ชมะนันท ์
เป็นนายกรัฐมนตรไีดม้กีารอัญเชญิพระพุทธชนิราชมาประดษิฐาน ณ วัด
แหง่นี>   

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที�ยว ชอ้ปปิ> ง เสื>อผา้ อาหารพื>นเมือง ขนม และลาน
เอนกประสงคท์ี�ชาวจนีในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมาเดนิเลน่ พักผ่อนหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ 
ที�สรา้งขึ>นมาเพื�อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลาน
เอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นที�ตั >งของวัดลามะ หรอืวัดทเิบต เมอืง
โบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคุนหมงิที�มหีลากหลายชาตพัินธ ์แต่อยู่ร่วมกันได ้
อยา่งกลมกลนื  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 บรษัิทขอสงวนสทิธิiคนืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึ>น
เครื�องกลับตามวันและเวลาเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เที�ยวบนิที� KY8369 
18.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ..........................     
     

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ั;งนี;เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิi : 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 ้
เดนิทางเป็นสาํคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนั>นจะถอืวา่ลกูคา้
รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึ>น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัsวเครื�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 1,500 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 ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัsวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระพรอ้มคา่ทวัร ์หรอืชําระวนัเดนิทางที�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 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิiในการงดออกเดนิทางและ
เลื�อนการเดนิทางไปในวนัอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากที�ท่านสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิiในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� 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
สงวนสทิธิ9ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกุล และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ัrว
เครื�องบนิท ั;งส ิ;น 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ>นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 หนา้ หาก
ไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตัsวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณี
ที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั >งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิiที�จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั >งสิ>น  รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิi 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. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิiในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�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. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิiไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง 
และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัsวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิiไม่รับผดิชอบใดๆ 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 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิiในการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิ�มขึ>น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัsวเครื�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  

 

  

 


