
 

 

 
 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว สายการบิน จ านวน 
01 - 04 มกราคม 2562 New 7,997 3,500 KY 20 
02 - 05 มกราคม 2562 New 7,997 3,500 KY 20 
03 - 06 มกราคม 2562 New 8,998 3,500 KY 20 
04 - 07 มกราคม 2562 New 8,998 3,500 KY 20 
05 - 08 มกราคม 2562 New 8,998 3,500 KY 20 
06 - 09 มกราคม 2562 New 7,997 3,500 KY 20 
07 - 10 มกราคม 2562 New 7,997 3,500 KY 20 
08 - 11 มกราคม 2562 New 7,997 3,500 KY 20 
09 - 12 มกราคม 2562 New 7,997 3,500 KY 20 



 

 

10 - 13 มกราคม 2562 New 8,998 3,500 KY 20 
11 - 14 มกราคม 2562 New 8,998 3,500 KY 20 
12 - 15 มกราคม 2562 New 8,998 3,500 KY 20 
13 - 16 มกราคม 2562 New 7,997 3,500 KY 20 
14 - 17 มกราคม 2562 New 7,997 3,500 KY 20 
15 - 18 มกราคม 2562 New 7,997 3,500 KY 20 
16 - 19 มกราคม 2562 New 7,997 3,500 KY 20 
17 - 20 มกราคม 2562 New 8,998 3,500 KY 20 
18 - 21 มกราคม 2562 New 8,998 3,500 KY 20 
19 - 22 มกราคม 2562 New 8,998 3,500 KY 20 
20 - 23 มกราคม 2562 New 7,997 3,500 KY 20 

 

 

คุนหมิง...ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน...สวนผลไม้  4 วัน 3 คืน 

สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดท้ังปี “มณฑลยูนนาน” 

ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์  “ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน” เผชิญความสูงท่ี 4,223 เมตร 

นมัสการพระพุทธชินราช “วัดหยวนทง” เที่ยวชม “เมืองโบราณกวนตู้” 

เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY)  

*ปล.ไม่รวม:ค่าวีซ่า 1,500 บาท/ท่าน,ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ1,500 บาท/ท่าน/ทริป,ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูเจียป้า (คุนหมิง)  

17.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาท์เตอร์ สายการบินคุนหมิง

แอร์ไลน์ (KY) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสาร

ให้กับท่าน  

20.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KY8370 



 

 

23.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางชุย เมืองคุนหมิง  เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูน

นาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงท าให้มี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย 

จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  น าท่านเข้าสู่ที่พัก 

  ที่พัก HUI SHANG  HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สอง คุนหมิง – น้ าตกคุนหมิง – เมืองถ่านเตี้ยน – สวนสตอเบอร์รี่  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม น้ าตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ตั้งอยู่ทาง

เห นื อ ข อ ง คุ น ห มิ ง  บ น เข ต  Shanshui New District ตั ว

สวนสาธารณะตั้งอยู่ตรงข้ามกับโครงการที่พักอาศัย Honey Place 

(Tian Yu Lan Shan)  Kunming Waterfall Parkหรืออีกชื่อนึ่งคือ 

Niulan River Waterfall Park  สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี  ภายในประกอบไปด้วยน้ าตกและ

ทะเลสาบอีก 2 แห่งที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ น้ าตกมีความกว้าง 400 เมตรสูง 12.5 เมตร เบื้องล่างน้ าตกเป็น

ทะเลสาบและมีทางเดิน  สามารถเดินชมวิวสวยๆได้ บริเวณจุดชมวิวสามารถชมวิวทะสาบกว้างเหนือน้ าตกได้อีกด้วย 

นอกจากนี้รอบๆ ทะเลสาบยังมีทางให้เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย อิสระเก็บภาพประทับใจจนถึงเวลานัดหมาย 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองถ่านเตี้ยน  (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ให้ท่านได้ชม

ธรรมชาติที่งดงามตลอดสองข้างทางและพักผ่อนอริยาบถตามอัธยาศัย 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง) 

ระหว่างการเดินทางสู่ เมืองถ่านเตี้ยน น าท่านแวะ สวนผลไม้ (สตอเบอร์รี่) ให้ท่านได้เลือก

ชิม ชมการปลูกและอิสระเลือกซื้อรับประทานตามอัธยาศัย *หมายเหตุ : โปรแกรมสวนผลไม้สตอเบอร์รี่  เป็นช่วง

ฤดูกาล หากวันเดินทางไม่มีผลสตอเบอรี่หรือไม่เปิด ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากไม่มี

ค่าธรรมเนียมเข้าชม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองถ่านเตี้ยน พักผ่อนบนรถจน

เดินทางถึงเมืองถ่านเตี้ยน.  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

  ที่พกั FENG YI  HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

 



 

 

วันทีส่าม เมืองถ่านเตี้ยน –  ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่) – เมืองคุนหมิง – *Option Show 

Impression Of Yunnan *  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ชมแหล่งท่องเที่ยว

แห่งใหม่ ขึ้นรถประจ าทางของทางอุทยานเพ่ือไปนั่งกระเช้าขึ้นด้านบน

ภูเขา เพ่ือให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติบนภูเขาเจียวจื่อบนทางเดินไม้ที่ทาง

อุทยานได้จัดท าเพ่ือความสะดวกสบายส าหรับนักท่องเที่ยว สู่จุดที่เด่นที่สุด

ในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจียวจื่อ คือจุดยอดของภูเขาที่มีความสูง

จากระดับน้ าทะเล 4,223 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างทางท่านจะได้พบ

กับสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ ป่าสน,น้ าตกที่จับตัวเป็นน้ าแข็งเสมือน

กลาเซียร์,ล าธารรูปทรงต่างๆ เดินชมความสวยงามมาเรื่อยๆจะได้พบกับ 

“สระน้ าแห่งสรวงสวรรค์” แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ,ฤดูร้อนจะได้พบกับดอกไม้นานาชนิดที่บานไปทั่วทั้งภูเขาพร้อม

ต้นหญ้าเขียวขจี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ชมธรรมชาติสองข้างทางและพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย (ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.) 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

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

ความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่มน้อยยูนนานต้ังแต่อดีต,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงก ากับโดยนักเต้นชื่อดังห

ยางลี่ผิง (Yang Liping) หนึ่งในนักเต้นที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ให้ท่านได้ชมอลังการโชว์ตื่นตาตื่นใจไปกับท่วงท่าลีลา

ของนักแสดงและเสียงดนตรีประกอบสไตล์ยูนนาน (ค่าใช้จ่ายประมาณท่านละ 300 หยวนสามารถสอบถามและช าระ

เงินได้ที่หัวหน้าทัวร์คะ) 

  ที่พัก GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันทีส่ี่ เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซ่ึงเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 

1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม 



 

 

สระน้ าใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง น าท่านนมัสการพระพุทธรูปจ าลอง ซึ่ง

อัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมา

ประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่

ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นการ

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบ

ทิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือท าการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)

เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลั บ

ตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

17.15 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ KY8369 

18.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ..........................     

     

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง* 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณี อ่ืนๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงินจากนั้นจะถือว่า

ลูกค้ารับทราบตามข้อก าหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  



 

 

✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า มินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,500 บาท วีซ่าหมู่คณะ (ส าหรับคนไทย) 

× ไม่รวมค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ ไม่ได้รับการยกเว้นยื่น วีซ่าหมู่คณะ (กรณี ต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า 
เป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  (ช าระพร้อมค่าทัวร์ หรือช าระวันเดินทางท่ีสนามบิน) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
เดินทางขึ้นต่ า 20 ท่าน หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเ พ่ิมเพ่ือให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ  

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ



 

 

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว

เครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และ
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง 
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 



 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น

ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  


