
 

 

 
วันเดินทาง ราคาผู�ใหญ� พักเดี่ยว สายการบิน จํานวน 

18 – 21 กุมภาพันธ% 2562  7,997 3,500 KY 20 

19 – 22 กุมภาพันธ% 2562  7,997 3,500 KY 20 

20 – 23 กุมภาพันธ% 2562  7,997 3,500 KY 20 

21 – 24 กุมภาพันธ% 2562  8,998 3,500 KY 20 

22 – 25 กุมภาพันธ% 2562  8,998 3,500 KY 20 

23 – 26 กุมภาพันธ% 2562   8,998 3,500 KY 20 

24 – 27 กุมภาพันธ% 2562  7,997 3,500 KY 20 

25 – 28 กุมภาพันธ% 2562  7,997 3,500 KY 20 

 



 

 

 
คุนหมิง...ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน...สวนผลไม�  4 วัน 3 คืน 
สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดท้ังป> “มณฑลยูนนาน” 

ความงามท่ีธรรมชาติสร�างสรรค%  “ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน” เผชิญความสูงท่ี 4,223 เมตร 
นมัสการพระพุทธชินราช “วัดหยวนทง” เท่ียวชม “เมืองโบราณกวนตู�” 

เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร%ไลน% (KY)  
*ปล.ไม�รวม:ค�าวีซ�า 1,500 บาท/ท�าน,ค�าทิปมัคคุเทศก%,คนขับรถ1,500 บาท/ท�าน/ทริป,ทิปหัวหน�าทัวร%แล�วแต�ความพึงพอใจ 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูเจียปLา (คุนหมิง)  

17.00 น. คณะพร�อมกันท่ีท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู�โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 9 เคาท%เตอร% สายการบินคุนหมิง
แอร%ไลน% (KY) โดยมีเจ�าหน�าท่ีจากทางบริษัทฯ คอยให�การต�อนรับและอํานวยความสะดวกด�านสัมภาระและเอกสาร
ให�กับท�าน  

20.00 น. เหินฟ.าสู�เมืองคุนหมิง โดยสายการบินคุนหมิงแอร%ไลน% เท่ียวบินท่ี KY8370 
23.40 น. เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางชุย เมืองคุนหมิง  เป8นเมืองหลวงและเป8นเมืองท่ีใหญ�ท่ีสุดในมณฑลยูน

นาน คุนหมิงได�ชื่อว�าเป8นเมืองแห�งฤดูใบไม�ผลิทําให�มีอากาศเย็นสบายตลอดท้ังปAจึงทําให�มี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย 
จนได�สมญานามว�า “นครแห�งฤดูใบไม�ผลิ” และมีชนกลุ�มน�อยอาศัยอยู�กว�า 26 กลุ�ม และสิ่งท่ีมีเสน�หEดึงดูดนักท�องเท่ียว
ก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไม�ร�อนหรือหนาวจนเกินไป หลังจากผ�านพิธีการตรวจคนเข�าเมืองแล�ว  นําท�านเข�าสู�ท่ีพัก 
  ท่ีพัก HUI SHANG  HOTEL หรือเทียบเท�า  

วันท่ีสอง คุนหมิง – น้ําตกคุนหมิง – เมืองถ�านเตี้ยน – สวนสตอเบอร%รี่  

เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
นําท�านชม น้ําตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ต้ังอยู�ทาง
เหนือของคุนหมิง บนเขต Shanshui New District ตัวสวนสาธารณะ
ต้ังอยู�ตรงข�ามกับโครงการท่ีพักอาศัย Honey Place (Tian Yu Lan 
Shan)  Kunming Waterfall Parkหรืออีกชื่อนึ่ งคือ Niulan River 
Waterfall Park  สวนสาธารณะขนาดใหญ�ท่ีใช�เวลาสร�างกว�า 3 ปA  
ภายในประกอบไปด�วยน้ําตกและทะเลสาบอีก 2 แห�งท่ีสร�างข้ึนด�วยฝAมือมนุษยE น้ําตกมีความกว�าง 400 เมตรสูง 12.5 
เมตร เบ้ืองล�างน้ําตกเป8นทะเลสาบและมีทางเดิน  สามารถเดินชมวิวสวยๆได� บริเวณจุดชมวิวสามารถชมวิวทะสาบ
กว�างเหนือน้ําตกได�อีกด�วย นอกจากนี้รอบๆ ทะเลสาบยังมีทางให�เดินเล�นพักผ�อนหย�อนใจได�อีกด�วย อิสระเก็บภาพ
ประทับใจจนถึงเวลานัดหมาย 

 นําท�านเดินทางสู� เมืองถ�านเต้ียน  (ใช�เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ให�ท�านได�ชม
ธรรมชาติท่ีงดงามตลอดสองข�างทางและพักผ�อนอริยาบถตามอัธยาศัย 

เท่ียง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว�างทาง) 



 

 

ระหว�างการเดินทางสู� เมืองถ�านเต้ียน นําท�านแวะ สวนผลไม� (สตอเบอรEรี่) ให�ท�านได�เลือกชิม ชมการปลูกและอิสระ
เลือกซ้ือรับประทานตามอัธยาศัย *หมายเหตุ : โปรแกรมสวนผลไม�สตอเบอรEรี่  เป8นช�วงฤดูกาล หากวันเดินทางไม�มีผล
สตอเบอรี่หรือไม�เปlด ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม�คืนค�าใช�จ�ายใดๆท้ังสิ้น เนื่องจากไม�มีค�าธรรมเนียมเข�าชม  โดยไม�ต�อง
แจ�งให�ทราบล�วงหน�า  จากนั้นนําท�านเดินทางต�อสู�เมืองถ�านเต้ียน พักผ�อนบนรถจนเดินทางถึงเมืองถ�านเต้ียน.  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพัก FENG YI  HOTEL หรือเทียบเท�า  

วันท่ีสาม เมืองถ�านเตี้ยน –  ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน(กระเช�า+รถแบตเตอร%รี่) – เมืองคุนหมิง – *Option Show 
Impression Of Yunnan *  

เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 
นําท�านเข�าสู� ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ชมแหล�งท�องเท่ียว
แห�งใหม� ข้ึนรถประจําทางของทางอุทยานเพ่ือไปนั่งกระเช�าข้ึนด�านบน
ภูเขา เพ่ือให�ท�านได�เดินชมธรรมชาติบนภูเขาเจียวจื่อบนทางเดินไม�ท่ีทาง
อุทยานได�จัดทําเพ่ือความสะดวกสบายสําหรับนักท�องเท่ียว สู�จุดท่ีเด�นท่ีสุด
ในการชมวิวทิวทัศนEของภูเขาหิมะเจียวจื่อ คือจุดยอดของภูเขาท่ีมีความสูง
จากระดับน้ําทะเล 4,223 เมตร ในช�วงฤดูหนาว ระหว�างทางท�านจะได�พบ
กับสิ่งมหัศจรรยEอีกมากมาย อาทิ ปrาสน,น้ําตกท่ีจับตัวเป8นน้ําแข็งเสมือน
กลาเซียรE,ลําธารรูปทรงต�างๆ เดินชมความสวยงามมาเรื่อยๆจะได�พบกับ 
“สระน้ําแห�งสรวงสวรรคE” แต�ถ�าเป8นช�วงฤดูใบไม�ผลิ,ฤดูร�อนจะได�พบกับ
ดอกไม�นานาชนิดท่ีบานไปท่ัวท้ังภูเขาพร�อมต�นหญ�าเขียวขจี อิสระให�ท�านได�เก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย จนถึงเวลา
นัดหมาย 

เท่ียง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท�านเดินทางสู� เมืองคุนหมิง ชมธรรมชาติสองข�างทางและพักผ�อนบนรถตามอัธยาศัย (ใช�เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
*Option Show Impression Of Yunnan*  หรือ Dynamic Yunnan การแสดงโชวE แสง สี เสียง ตระการตา เล�าเรื่องราวชีวิต

ความเป8นอยู�และเอกลักษณEของชนเผ�ากลุ�มน�อยยูนนานต้ังแต�อดีต,ปsจจุบัน ผลงานการแสดงกํากับโดยนักเต�นชื่อดังห
ยางลี่ผิง (Yang Liping) หนึ่งในนักเต�นท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของจีน ให�ท�านได�ชมอลังการโชวEต่ืนตาต่ืนใจไปกับท�วงท�าลีลา
ของนักแสดงและเสียงดนตรีประกอบสไตลEยูนนาน (ค�าใช�จ�ายประมาณท�านละ 300 หยวนสามารถสอบถามและชําระ
เงินได�ท่ีหัวหน�าทัวรEคะ) 
  ท่ีพัก GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรือเทียบเท�า 

วันท่ีส่ี เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู� – สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ 

เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของโรงแรม 



 

 

นําท�านนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซ่ึงเป8น “วัดท่ีใหญ�ท่ีสุดในนคร
คุนหมิง” มีประวัติความเป8นมายาวนานกว�า 1,200 ปA  ต้ังอยู�ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองคุนหมิง ให�ท�านชมสถาปsตยกรรมแบบจีน
โบราณ มีโบสถEท่ีงดงาม สระน้ําใสสะอาด ท�านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
รอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นําท�านนมัสการพระพุทธรูปจําลอง ซ่ึงอัญเชิญ
มาจากประเทศไทย สมัยท่ี พณ.เกรียงศักด์ิ ชมะนันทE เป8นนายกรัฐมนตรีได�มี
การอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห�งนี้   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท�านเดินทางสู� เมืองโบราณกวนตู� เป8นแหล�งท�องเท่ียว ช�อปปlwง เสื้อผ�า อาหารพ้ืนเมือง ขนม และลานเอนกประสงคEท่ี
ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล�น พักผ�อนหย�อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ท่ีสร�างข้ึนมาเพ่ือเป8นการ
อนุรักษEสถาปsตยกรรมของร�านค�าร�านขายแบบจีนใน สมัยก�อน ส�วนกลางของลานเอนกประสงคEสร�างเป8นเจดียEแบบ
ทิเบต และด�านหลังของเมืองโบราณ เป8นท่ีต้ังของวัดลามะ หรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตู�สะท�อนให�เห็นชีวิตความ
เป8นอยู�ของชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพันธE แต�อยู�ร�วมกันได�อย�างกลมกลืน  จากนั้นนําท�านเดินทางสู�สนามบิน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพ่ือทําการเช็คอินก�อนข้ึนเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณEฉุกเฉินท่ี
อาจเกิดข้ึน เช�น สภาพการจราจรท่ีคับค่ัง,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศกE,หัวหน�าทัวรE,คนขับรถ)
เป8นผู�พิจารณาและบริหารเวลาอย�างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค�าไม�สามารถข้ึนเครื่องกลับ
ตามวันและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทัวรE. 

17.15 น. เหินฟ.ากลับสู�กรุงเทพฯ โดยสายการบินคุนหมิงแอร%ไลน%  เท่ียวบินท่ี KY8369 
18.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร�อมความประทับใจ..........................     
     

*ท�านใดมีไฟล%ทบินภายในประเทศต�อ โปรดแจ�งให�บริษัทฯทราบในวันจองทัวร% ท้ังนี้เพ่ือประโยชน%ของตัวท�านเอง* 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวรEท�องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ข้ันตอนการตรวจคนเข�าเมืองของแต�ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�าโดยมี
ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศกE,หัวหน�าทัวรE,คนขับรถของแต�ละประเทศ)เป8นผู�บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับ
สภาพการจราจร,การตรวจคนเข�าเมืองหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม�ได�มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนE
ของผู�เดินทางเป8นสําคัญ...กรุณาอ�านรายการและเง่ือนไขข�อตกลงอย�างละเอียดก�อนทําการจองทัวร%หรือชําระเงินจากนั้นจะถือว�า
ลูกค�ารับทราบตามข�อกําหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน ทางบริษัทจะไม�รับผิดชอบทุกกรณี. 

 
อัตราค�าบริการรวม 
 ค�าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค�าภาษีสนามบิน และค�าภาษีน้ํามัน  

 ค�ารถโค�ชปรับอากาศ  

 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเท�า (พัก 2-3 ท�าน/ห�อง)  



 

 

 ค�าธรรมเนียมเข�าชมสถานท่ีต�างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

 ค�าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   

 ค�ามัคคุเทศกEท�องถ่ิน และหัวหน�าทัวรEอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 

 ค�าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท�องเท่ียว วงประกันท�านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรมE) 
 
อัตราค�าบริการนี้ไม�รวม 

× ค�าใช�จ�ายส�วนตัวของผู�เดินทาง อาทิ ค�าทําหนังสือเดินทาง ค�าโทรศัพทE ค�าอาหาร เครื่องด่ืม ค�าซักรีด ค�ามินิบารEในห�องและค�า
พาหนะต�างๆ ท่ีมิได�ระบุในรายการ 

× ไม�รวมค�าวีซ�า ท�านละ 1,500 บาท วีซ�าหมู�คณะ (สําหรับคนไทย) 

× ไม�รวมค�าทําวีซ� าชาวต�างชาติ ท่ี ไม� ได�รับการยกเว�น ย่ืนวีซ�าหมู�คณะ (กรณี ต�างชาติ เพ่ิม 5,000 บาท และลูกค�า 
เปnนผู�ดําเนินการย่ืนวีซ�าเอง ทางบริษัทฯไม�สามารถแทรกแซงได�) 

× ค�าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป|าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกว�าท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ�เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค�าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได�ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล�ว 

× ค�าทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท�าน/ทริป  (ชําระพร�อมค�าทัวร% หรือชําระวันเดินทางท่ีสนามบิน) 

× ค�าทิปหัวหน�าทัวร%แล�วแต�ความพึงพอใจของท�าน 

× ภาษีมูลค�าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย 3 % 
เดินทางข้ึนต่ํา 20 ท�าน หากตํ่ากว�ากําหนด กรุ~ปจะไม�สามารถเดินทางได� หากผู�เดินทางทุกท�านยินดีท่ีจะชําระค�าบริการเพ่ิมเพ่ือให�
คณะเดินทางได� ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคEให�ท�านต�อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต�อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ�งให�ท�านทราบล�วงหน�า  
เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 
 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากท่ีท�านส�งเอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกค�าทําการจองก�อนวันเดินทางภายใน 15 วัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าทัวรEเต็มจํานวน  

 ส�วนท่ีเหลือ  

 หากไม�ชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให�ลูกค�าท�านอ่ืนท่ีรออยู� 

 หากชําระไม�ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว�าท�านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม�มีเง่ือนไข 

 เม่ือท�านชําระเงินไม�ว�าจะท้ังหมดหรือบางส�วน ทางบริษัทฯถือว�าท�านได�ยอมรับเง่ือนไขและข�อตกลงต�างๆท่ีได�ระบุไว�ท้ังหมดนี้แล�ว 

 หากชําระเงินในแต�ละส�วนแล$ว โปรดส�งสําเนาการโอนเงิน พร$อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ ………. 

 ส�งรายช่ือสํารองท่ีนั่ง ผู$เดินทางต$องส�งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ือพร$อมยืนยันว�าต$องการเดินทาง
ท�องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบ$าง, เบอรโทร // [หากไม�ส�งสําเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให$ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบค�าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช$ในการจองตั๋ว
เครื่องบินท้ังส้ิน 



 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต�องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว�า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน�ากระดาษอย�างตํ่า 2 หน�า 
หากไม�ม่ันใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 
เนื่องจากเป8นราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือจองทัวรEชําระเงินค�าจองค�าทัวรEแล�ว ไม�สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินได�ทุกกรณี  และ
กรณีท่ีกองตรวจคนเข�าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต�างประเทศ ปฏิเสธมิให�เดินทางออก หรือ เข�าประเทศท่ีระบุไว� ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม�คืนค�าทัวรEไม�ว�ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เม่ือท�านออกเดินทางไปกับคณะแล�ว ถ�าท�านงดการใช�บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม�เดินทาง พร�อมคณะถือว�าท�านสละสิทธิ์ ไม�อาจเรียกร�องค�าบริการและเงินมัดจาคืน ไม�ว�ากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น  
เง่ือนไขและข�อกําหนดอ่ืนๆ 
1. ทัวรEนี้สําหรับผู�มีวัตถุประสงคEเพ่ือการท�องเท่ียวเท�านั้น 
2. ทัวรEนี้เป8นทัวรEแบบเหมา หากท�านไม�ได�ร�วมเดินทางหรือใช�บริการตามท่ีระบุไว�ในรายการไม�ว�าบางส�วนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธ

การเข�า-ออกเมืองด�วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม�คืนเงินค�าบริการไม�ว�าบางส�วนหรือท้ังหมดให�แก�ท�าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท�องเท่ียวร�วมเดินทางน�อยกว�า 15 ท�าน โดยจะแจ�งให�กับ

นักท�องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล�วงหน�าอย�างน�อย 7 วันก�อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม�มีวีซ�า  และอย�างน�อย 10 วันก�อนการ
เดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ�า  แต�หากทางนักท�องเท่ียวทุกท�านยินดีท่ีจะชําระค�าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท�องเท่ียวร�วมเดินทาง
น�อยกว�าท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือให�คณะเดินทางได�  ทางเรายินดีท่ีจะให�บริการต�อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบค�าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน�าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 
และอ่ืนๆ เพ่ือใช�ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท�องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได�ส�งหน�าหนังสือเดินทางให�กับทางบริษัทพร�อมการ
ชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณE ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท�องเท่ียวส�วนใหญ�เป8นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม�รับผิดชอบใดๆ ต�อความเสียหายหรือค�าใช�จ�ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท�องเท่ียวท่ีมิได�เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช�น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปrวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล�าช�า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป8นต�น 

7. อัตราค�าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค�าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศ ค�าต๋ัวเครื่องบิน ค�าภาษีเชื้อเพลิง 
ค�าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศกE พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม�มีอํานาจในการให�คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว�นแต�มีเอกสารลงนามโดยผู�มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท�านั้น  

ข�อแนะนําก�อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรยE ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต�องมีขนาดบรรจุภัณฑEไม�เกิน 100 มิลลิลิตรต�อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น

ไม�เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส�ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปlดสนิท และสามารถนําออกมาให�เจ�าหน�าท่ีตรวจได�อย�างสะดวก ณ 



 

 

จุดเอ็กซEเรยE อนุญาตให�ถือได�ท�านละ 1 ใบเท�านั้น ถ�าสิ่งของดังกล�าวมีขนาดบรรจุภัณฑEมากกว�าท่ีกําหนดจะต�องใส�กระเป|าใบใหญ�
และฝากเจ�าหน�าท่ีโหลดใต�ท�องเครื่องบินเท�านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล�ายกับอาวุธ เช�น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณEกีฬาฯ จะต�องใส�กระเป|าใบใหญ�และฝากเจ�าหน�าท่ี
โหลดใต�ท�องเครื่องบินเท�านั้น  

 


