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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 
(เพิม่) 

พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

1-4 พฤษภาคม 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

2-5 พฤษภาคม 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

3-6 พฤษภาคม 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

4-7 พฤษภาคม 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

9-12 พฤษภาคม 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

10-13 พฤษภาคม 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

11-14 พฤษภาคม 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

15-18 พฤษภาคม 2562 7,997 2,500 3,500 KY 30 

16-19 พฤษภาคม 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

17-20 พฤษภาคม 2562 10,901 2,500 3,500 KY 30 

18-21 พฤษภาคม 2562 10,901 2,500 3,500 KY 30 

19-22 พฤษภาคม 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

23-26 พฤษภาคม 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

24-27 พฤษภาคม 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

25-28  พฤษภาคม 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

27-30 พฤษภาคม 2562 7,997 2,500 3,500 KY 30 
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28-31 พฤษภาคม 2562 7,997 2,500 3,500 KY 30 

30 พฤษภาคม - 2 มถินุายน 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

31 พฤษภาคม - 3 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

คนุหมงิ .. ภเูขาเจยีวจือ่ซาน .. ตงชวน .. ถ า้ไซอิว๋  4 วนั 3 คนื 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิต์ลอดท ัง้ปี “มณฑลยนูนาน” 

ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ “ภเูขาเจยีวจือ่ซาน” เผชญิความสงูที ่4,223 เมตร 

ชมความมหศัจรรย ์“แผน่ดนิสแีดง” เมอืงตงชวน / เทีย่ว “เมอืงโบราณกวนตู”้ 

ชม ถ า้ไซอิว๋ ถ า้หนิปนูธรรมชาต ิ.. *OPTION สะพานแกว้ 5D , เลน่สไลดก์ระจก 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  

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

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฉางชุย (คนุหมงิ)  

17.00 น. คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู9 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ

คนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และเอกสารใหก้บัทา่น  

20.00 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8370 

23.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางชุย เมอืงคนุหมงิ  เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใน

มณฑลยูนนาน คุนหมิงไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิท าใหม้ีอากาศเย็นสบายตลอดทั ้งปีจึงท าใหม้ ี

ทัศนยีภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามว่า “นครแหง่ฤดูใบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุม่นอ้ยอาศัยอยูก่วา่ 26 กลุ่ม 

และสิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วกค็อืธรรมชาตแิละภมูอิากาศทีไ่มร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลังจากผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

  ทีพ่กั HUI SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง คุนหมงิ – น า้ตกคุนหมงิ – เมอืงถ่านเตีย้น –  ภูเขาเจียวจื่อซาน

(กระเชา้+รถแบตเตอรร์ี)่    

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม น ้าตกคุนหมงิ (Kunming Waterfall Park) ตัง้อยู่ทางเหนือของ

คุนหมงิ บนเขต Shanshui New District ตัวสวนสาธารณะตัง้อยู่ตรงขา้มกับ

โค ร ง ก า รที่ พั ก อ า ศั ย  Honey Place (Tian Yu Lan Shan)  Kunming 

Waterfall Parkหรอือกีชือ่นึง่คอื Niulan River Waterfall Park  สวนสาธารณะขนาดใหญท่ีใ่ชเ้วลาสรา้งกวา่ 3 ปี  

ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกและทะเลสาบอกี 2 แห่งทีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์น ้าตกมคีวามกวา้ง 400 เมตรสงู 

12.5 เมตร เบือ้งลา่งน ้าตกเป็นทะเลสาบและมทีางเดนิ  สามารถเดนิชมววิสวยๆได ้บรเิวณจดุชมววิสามารถชมววิ

ทะสาบกวา้งเหนือน ้าตกไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้รอบๆ ทะเลสาบยังมทีางใหเ้ดนิเล่นพักผ่อนหย่อนใจไดอ้กีดว้ย 

อสิระเก็บภาพประทับใจจนถงึเวลานัดหมาย 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงถ่านเตี้ยน  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

ใหท้่านไดช้มธรรมชาตทิีง่ดงามตลอดสองขา้งทางและพักผ่อนอรยิาบถตาม

อธัยาศัย 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ระหวา่งทาง) 

น าท่านเขา้สู ่ภูเขาเจยีวจือ่ (JiaoZi Mountain) ชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม ่

ขึน้รถประจ าทางของทางอุทยานเพื่อไปน่ังกระเชา้ขึน้ดา้นบนภูเขา เพื่อให ้

ทา่นไดเ้ดนิชมธรรมชาตบินภเูขาเจยีวจือ่บนทางเดนิไมท้ีท่างอทุยานไดจ้ัดท า

เพือ่ความสะดวกสบายส าหรับนักท่องเทีย่ว สูจ่ดุทีเ่ด่นทีส่ดุในการชมววิทวิทัศนข์องภเูขาเจยีวจือ่ คอืจดุยอดของ
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ภูเขาที่มคีวามสูงจากระดับน ้าทะเล 4,223 เมตร ในชว่งฤดูหนาว ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสิง่มหัศจรรยอ์กี

มากมาย อาท ิป่าสน,น ้าตกทีจ่ับตัวเป็นน ้าแข็งเสมอืนกลาเซยีร,์ล าธารรปูทรงตา่งๆ เดนิชมความสวยงามมาเรือ่ยๆ

จะไดพ้บกับ “สระน ้าแห่งสรวงสวรรค”์ แต่ถา้เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ล,ิฤดูรอ้นจะไดพ้บกับดอกไมน้านาชนดิทีบ่านไป

ทั่วทัง้ภเูขาพรอ้มตน้หญา้เขยีวขจ ีอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพสวยงามตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

ค ่า   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั WANG TONG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม เมอืงถา่นเตีย้น – เมอืงตงชวน  – สวนผลไม ้– เมอืงคุนหมงิ – ถ า้ไซอิว๋    OOppttiioonn  สะพานแกว้+สไลสะพานแกว้+สไล

เดอร์เดอร ์ –   รา้นบวัหมิะรา้นบวัหมิะ  – *Option Show Impression Of Yunnan  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน หรือที่เรียกว่า หงถู่ตี้ แปลว่า แผ่นดินสี

แดง  เป็นอ าเภอที่อยู่ ในเขตปกครองของ  เมืองคุนหมิง อยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนอืของมณฑลยนูนาน มภีมูปิระเทศเป็นทวิเขาสลับซบัซอ้น 

ชาวบา้นประกอบอาชพีปลูกขา้วสาลมีันส าปะหลัง พชืผัก และดอกไมน้านา

พันธุ ์ท าใหเ้กดิสสีันมากมายของดอกไมต้ัดกับดนิสแีดง ท าใหไ้ดรั้บขนาน

นามวา่ เมอืงภเูขาเจ็ดส ี น าทา่นชม แผน่ดนิสแีดง พืน้แผน่ดนิทีเ่ป็นเนือ้ดนิสแีดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตุ

เหล็ก และแรธ่าตอุืน่ๆในเนือ้ดนิ จงึท าใหพ้ืน้ทีบ่รเิวณนีเ้ป็นทัศนยีภาพทีส่วยงาม สสีนัสดใส ชว่งม.ีค. จะปลกูผัก 

ท าใหเ้ห็นสเีขยีวสลับกับสแีดงของพืน้แดง ,ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตารด์ขาว ท าใหเ้ห็นทุ่งสขีาวอันกวา้ง

ใหญ่ไพศาล นอกฤดูเพาะปลูก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นดนิสแีดง สสีม้ ตัดกับสอีืน่ๆบา้ง ท าใหเ้กดิภาพทีส่วยงาม 

แปลกตา ชมพระอาทติยต์ก*กรณีสภาพอากาศเอือ้อ านวย* (**ชว่งหนา้หนาว จะปกคลมุดว้ยหมิะ **)  ระหวา่ง

ทางแวะ สวนผลไม ้(สตอเบอรร์ี)่ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิ ชมการปลูกและอสิระเลอืกซือ้รับประทานตาม

อธัยาศัย *หมายเหต ุ: โปรแกรมสวนผลไมส้ตอเบอรร์ี ่ เป็นชว่งฤดกูาล หากวันเดนิทางไมม่ผีลสตอเบอรี่

หรอืไมเ่ปิด ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ เนื่องจากไมม่คีา่ธรรมเนียมเขา้ชม  โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคุนหมงิ ระหว่างเดนิทางสู่คุนหมงิ น าท่านเขา้ชม ถ ้า

ไซอิว๋ ใกลเ้มอืงคุนหมงิ มณฑลยนูนาน ถ ้าแปลกสมัยราชวงศห์มงิเป็นหนิปูน

ที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิภายในถ ้าแห่งนี้มหีลากหลายมุมใหท้่านไดช้ม 

ประกอบไปดว้ยตัวละครเรื่องไซอิว๋และบรเิวณสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ยังม ี

สะพานแกว้ 5D สะพานแกว้ที่เชือ่มต่อหุบเขาความยาว 250 เมตร กวา้ง 2 

เมตร ความสงู 200 เมตรเป็นสะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุในมณฑลยนูนานและยัง

ตกแต่งเอฟเฟกซส์ามมติแิบบ 5D OPTION เดนิสะพานแกว้+เล่นสไลด์

กระจก (ค่าใชจ้่ายออพชัน่ประมาณท่านละ 1,500 บาท สามารถสอบถามและ

ช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทวัร)์ ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยภาพทา้ทายความหวาดเสยีว

ตามอัธยาศัยพรอ้มอกีหนึง่กจิกรรมใหท้่านไดส้นุกสนานดว้ยการ เล่นสไลด์

กระจกยาว 1,500 เมตร สไลดผ์่านท่ามกลางเขาใหท้่านไดส้ัมผัสธรรมชาติ

อยา่งใกลช้ดิเพลดิเพลนิไปกับทวิทัศน์ทีส่วยงาม *หมายเหต ุ: หากท่านไม่

ประสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานแกว้หรอืเล่นสไลเดอร ์ สามารถเก็บภาพบรรยากาศ 

แลว้มาเจอกันทีจ่ดุนัดพบ (สะพานแกว้และสไลเดอร ์เป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่

จ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยอย่างสูงอยู่ตลอดจากทาง

รัฐบาลจนี ดังนัน้หากสะพานแกว้หรอืสไลเดอร ์ไมเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่วเขา้ชม 

อนัเนือ่งจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอนัรับทราบโดยทั่วกันวา่ เหตผุลเพือ่ความปลอดภยัของนักทอ่งเทีย่ว

ทัง้ส ิน้)  จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงคนุหมงิ อสิระพักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย. 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยา

นวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็น

เลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้นจนี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

*Option Show Impression Of Yunnan*   หรือ Dynamic Yunnan การแสดงโชว์ แสง สี เสียง ตระการตา เล่า

เรือ่งราวชวีติความเป็นอยูแ่ละเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่มนอ้ยยนูนานตัง้แต่อดตี,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงก ากับ

โดยนักเตน้ชือ่ดังหยางลีผ่งิ (Yang Liping) หนึง่ในนักเตน้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของจนี ใหท้า่นไดช้มอลังการโชวต์ืน่
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ตาตืน่ใจไปกับท่วงท่าลลีาของนักแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์นูนาน (ค่าใชจ้่ายประมาณท่านละ 400 

หยวนสามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ) 

  ทีพ่กั YI SHANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคนุหมงิ – เมอืงโบราณกวนตู ้– สนามบนิคนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหลง่ท่องเทีย่ว ชอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมอืง ขนม 

และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ใน

บรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สรา้งขึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน 

สมัยกอ่น สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของ

วัดลามะ หรอืวัดทเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคุนหมงิทีม่หีลากหลาย

ชาตพิันธ ์แตอ่ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)

เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับ

ตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8369 

18.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ..........................     
  

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปได ้

รูจ้ักในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขมุ่ก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้,รา้นยางพารา,รา้นผา้ไหม เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุน

โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 

× ไม่รวมค่าท าว ีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รบัการยกเว้นยื่นว ีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า 
เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระวนัเดนิทางทีส่นามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  



 

  5       

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 15 วนั ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว
หรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ
มัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  


