
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี�ยว สายการบนิ จํานวน 
10-13 ตลุาคม 2562 8,998 3,500 KY 30 

11-14 ตลุาคม 2562 9,999 3,500 KY 30 

12-15 ตลุาคม 2562 9,999 3,500 KY 30 

13-16 ตลุาคม 2562 8,998 3,500 KY 30 

14-17 ตลุาคม 2562 7,997 3,500 KY 30 

15-18 ตลุาคม 2562 6,996 3,500 KY 30 

16-19 ตลุาคม 2562 7,997 3,500 KY 30 

17-20 ตลุาคม 2562 8,998 3,500 KY 30 

18-21 ตลุาคม 2562 8,998 3,500 KY 30 

19-22 ตลุาคม 2562 8,998 3,500 KY 30 

20-23 ตลุาคม 2562 8,998 3,500 KY 30 

21-24 ตลุาคม 2562 7,997 3,500 KY 30 

22-25 ตลุาคม 2562 7,997 3,500 KY 30 

23-26 ตลุาคม 2562 8,998 3,500 KY 30 

24-27 ตลุาคม 2562 8,998 3,500 KY 30 

25-28 ตลุาคม 2562 8,998 3,500 KY 30 

26-29 ตลุาคม 2562 8,998 3,500 KY 30 

27-30 ตลุาคม 2562 7,997 3,500 KY 30 

28-31 ตลุาคม 2562 6,996 3,500 KY 30 

29-1 พฤศจกิายน 2562 6,996 3,500 KY 30 

30-2 พฤศจกิายน 2562 7,997 3,500 KY 30 



 

 

 

 

 

31-3 พฤศจกิายน 2562 8,998 3,500 KY 30 

 

 
 

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

คนื 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิ;ตลอดท ั<งปี “มณฑลยนูนาน” 

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

เมตร 

นมสัการพระพทุธชนิราช “วดัหยวนทง” เที�ยวชม “เมอืงโบราณกวนตู”้ 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  

*ปล.ไมร่วม:คา่วซีา่ 1,650 บาท/ทา่น /  คา่ทปิมัคคเุทศก,์คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิคนุหมงิฉางชุย  

17.00 น. คณะพรอ้มกันที0ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั<น 4 ประตู 9 เคาทเ์ตอร ์สาย
การบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ที0จากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก
ดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัทา่น  

20.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์เที0ยวบนิที0 KY8370 
23.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางชุย เมอืงคุนหมงิ  เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงที0ใหญ่

ที0สดุในมณฑลยูนนาน คุนหมงิไดช้ื0อวา่เป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลทํิาใหม้อีากาศเย็นสบายตลอดทัGงปีจงึทํา
ใหม้ ีทัศนยีภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุม่นอ้ยอาศัยอยูก่วา่ 
26 กลุ่ม และสิ0งที0มีเสน่ห์ดงึดูดนักท่องเที0ยวก็คือธรรมชาตแิละภูมอิากาศที0ไมร้อ้นหรือหนาวจนเกนิไป 
หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  นําทา่นเขา้สูท่ี0พัก 
�  ที�พกั HUI SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที�สอง คนุหมงิ – นํ <าตกคนุหมงิ – เมอืงถา่นเตี<ยน – สวนสตอเบอรร์ ี�  

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม นํGาตกคุนหมงิ (Kunming Waterfall Park) ตั Gงอยู่ทางเหนือของ
คุนหมงิ บนเขต Shanshui New District ตัวสวนสาธารณะตั Gงอยู่ตรงขา้มกับ



 

 

 

 

 

โครงการที0พักอาศัย Honey Place (Tian Yu Lan Shan) Kunming Waterfall Park หรืออีกชื0อหนึ0งคือ 
Niulan River Waterfall Park  สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที0ใชเ้วลาสรา้งกว่า 3 ปี  ภายในประกอบไปดว้ย
นํGาตกและทะเลสาบอกี 2 แห่งที0สรา้งขึGนดว้ยฝีมอืมนุษย ์นํGาตกมคีวามกวา้ง 400 เมตรสงู 12.5 เมตร เบืGอง
ล่างนํGาตกเป็นทะเลสาบและมีทางเดนิ  สามารถเดนิชมววิสวยๆได ้บรเิวณจุดชมววิสามารถชมววิทะสาบ
กวา้งเหนือนํGาตกไดอ้กีดว้ย นอกจากนีGรอบๆ ทะเลสาบยังมทีางใหเ้ดนิเลน่พักผ่อนหยอ่นใจไดอ้กีดว้ย อสิระ
เก็บภาพประทับใจจนถงึเวลานัดหมาย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงถา่นเตีGยน  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ใหท้า่น
ไดช้มธรรมชาตทิี0งดงามตลอดสองขา้งทางและพักผอ่นอรยิาบถตามอธัยาศัย 

เที0ยง          � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหวา่งทาง) 
ระหวา่งการเดนิทางสู ่เมอืงถ่านเตีGยน นําท่านแวะ สวนผลไม ้(สตอเบอรร์ี0) ใหท้่านได ้
เลอืกชมิ ชมการปลกูและอสิระเลอืกซืGอรับประทานตามอัธยาศัย *หมายเหต ุ: โปรแกรม
สวนผลไมส้ตอเบอรร์ี0  เป็นชว่งฤดูกาล หากวันเดนิทางไม่มผีลสตอเบอรี0หรอืไม่เปิด ทาง
บรษัิท ขอสงวนสทิธิkไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆทั GงสิGน เนื0องจากไม่มีค่าธรรมเนียมเขา้ชม  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  จากนัGนนําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงถา่นเตีGยน พักผอ่นบนรถจนเดนิทางถงึเมอืงถา่นเตีGยน.  

คํ0า �  รับประทานอาหารคํ0า ณ ภัตตาคาร 
�  ที�พกั FENG YI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 

วนัที�สาม เมอืงถา่นเตี<ยน – �� ภูเขาหมิะเจยีวจื�อซาน(กระเชา้+รถแบตเตอรร์ ี�)�� – เมอืงคนุหมงิ – *Option 
Show Impression Of Yunnan *  

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเขา้สู ่ภเูขาหมิะเจยีวจื0อ (JiaoZi Mountain) ชมแหลง่ทอ่งเที0ยว
แหง่ใหม ่ขึGนรถประจําทางของทางอทุยานเพื0อไปนั0งกระเชา้ขึGนดา้นบนภเูขา 
เพื0อใหท้า่นไดเ้ดนิชมธรรมชาตบินภเูขาเจยีวจื0อบนทางเดนิไมท้ี0ทางอทุยาน
ไดจั้ดทําเพื0อความสะดวกสบายสําหรับนักท่องเที0ยว สูจุ่ดที0เด่นที0สดุในการ
ชมววิทวิทัศน์ของภูเขาหมิะเจียวจื0อ คือจุดยอดของภูเขาที0มีความสูงจาก
ระดับนํGาทะเล 4,223 เมตร ในชว่งฤดูหนาว ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกับสิ0ง
มหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิป่าสน,นํGาตกที0จับตัวเป็นนํGาแข็งเสมอืนกลาเซยีร์
,ลําธารรูปทรงตา่งๆ เดนิชมความสวยงามมาเรื0อยๆจะไดพ้บกับ “สระนํGาแห่ง
สรวงสวรรค์” แต่ถา้เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ล,ิฤดูรอ้นจะไดพ้บกับดอกไมน้านา
ชนิดที0บานไปทั0วทั Gงภูเขาพรอ้มตน้หญา้เขยีวขจี อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ
สวยงามตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

เที0ยง          � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงคุนหมงิ ชมธรรมชาตสิองขา้งทางและพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย (ใชเ้วลาในการ
เดนิทางประมาณ 4 ชม.) 

คํ0า � รับประทานอาหารคํ0า ณ ภัตตาคาร 
*Option Show Impression Of Yunnan*  หรอื Dynamic Yunnan การแสดงโชว ์แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เรื0องราว

ชวีติความเป็นอยูแ่ละเอกลักษณ์ของชนเผา่กลุม่นอ้ยยนูนานตั Gงแตอ่ดตี,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงกํากบัโดย
นักเตน้ชื0อดังหยางลี0ผงิ (Yang Liping) หนึ0งในนักเตน้ที0มชีื0อเสยีงที0สดุของจนี ใหท้า่นไดช้มอลังการโชวต์ื0น
ตาตื0นใจไปกับท่วงท่าลลีาของนักแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์ูนนาน (ค่าใชจ้่ายประมาณท่านละ 
300 หยวนสามารถสอบถามและชาํระเงนิไดท้ี0หัวหนา้ทัวรค์ะ) 
�  ที�พกั GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

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



 

 

 

 

 

เชา้ � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านนมัสการสิ0งศักดิkสทิธิk ณ วัดหยวนทง ซึ0งเป็น “วัดที0ใหญ่ที0สุดในนคร
คุนหมิง” มีป ระวัติความเป็นมายาวนานกว่า  1,200 ปี  ตั Gงอยู่ท างทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองคุนหมิง ใหท้่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีน
โบราณ มโีบสถท์ี0งดงาม สระนํGาใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
รอบๆ ภูเขาและเมอืงคุนหมงิ นําท่านนมัสการพระพุทธรูปจําลอง ซึ0งอัญเชญิ
มาจากประเทศไทย สมัยที0 พณ.เกรยีงศักดิk ชมะนันท ์เป็นนายกรัฐมนตรไีดม้กีารอัญเชญิพระพุทธชนิราชมา
ประดษิฐาน ณ วัดแหง่นีG   

เที0ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที0ยว ชอ้ปปิGง เสืGอผา้ อาหารพืGนเมอืง ขนม และลาน
เอนกประสงคท์ี0ชาวจีนในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมือง
โบราณ ที0สรา้งขึGนมาเพื0อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยกอ่น สว่นกลาง
ของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นที0ตั Gงของวัดลามะ หรอืวัด
ทเิบต เมอืงโบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิที0มหีลากหลายชาตพัินธ ์แต่
อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  จากนัGนนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื0อทําการเช็คอนิกอ่นขึGนเครื0องประมาณ 2-3 ชม.เพื0อหลกีเลี0ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที0
อาจเกดิขึGน เชน่ สภาพการจราจรที0คับคั0ง,สภาพอากาศและอื0นๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)
เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิkคนืเงนิทุกกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึGนเครื0องกลับ
ตามวนัและเวลาเที0ยวบนิที0ระบใุนรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เที0ยวบนิที0 KY8369 
18.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ..........................     
     

บรษัิทขอสงวนสทิธิk : รายการทัวรท์่องเที0ยวสามารถเปลี0ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื0องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขั Gนตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอื0นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมี
ตัวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี0ยนตามความเหมาะสม ทั GงนีGข ึGนอยู่กับ
สภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุื0นที0ไมไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัและประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงื�อนไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทําการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัGนจะ
ถือว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึGน และขอสงวนสทิธิkไม่รับผดิชอบกรณีมีตัvวเครื0องบนิ
ภายในประเทศเนื0องจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื0องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการ
บนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 
ทางบรษัิทเริ0มตน้และจบการบรกิารที0สนามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะสํารองตัvวเครื0องบนิหรอืพาหนะ
อยา่งใดอยา่งหนึ0งที0ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีGเพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที0นอกเหนอืจาก

โปรแกรมการเดนิทางของบรษัิท ฉะนัGนทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นที0จะสํารองพาหนะ 

 

ต ัiวสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ 
การจัดที0นั0งบนเครื0องบนิ เปนไปโดยสายการบนิเปนผูกํ้าหนด ทางผูจัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะทําการ REQUEST ใหไ้ด ้

เทา่นัGน งดการคนืบตัรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฏเิสธการเขา-ออกเมอืง ทัง้ในและตางประเทศตามในรายการทวัรขางตน  จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอื

เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขาเมอืงในประเทศ,ตางประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�

เกดิขึ<นทกุกรณี ผูโดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศนัน้ๆ กาํหนดดวยตวัทานเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบั

ประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปทีม่ทีีน่ัง่วางหรอืตามวนัเดนิทางของต ัiวเครื�องบนิ  ท ั<งนี<ขึน้อยูกบัทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขาเมอืง
และ 

สายการบนิเปนผูกาํหนด ทางผูจดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 

 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิ�ม 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่สําหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยื0นวี
ซา่เอง บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 



 

 

 

 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัvวเครื0องบนิไป-กลบัตามรายการที0ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํGามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที0พักตามที0ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที0ตา่งๆ ตามรายการที0ระบ ุ
� คา่อาหาร ตามรายการที0ระบ ุ  
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ0น และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
� คา่เบีGยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที0ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื0อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนี<ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื0องดื0ม ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่า

พาหนะตา่งๆ ที0มไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,650 บาท วซีา่หมูค่ณะ (สาํหรบัคนไทย) 
× ไม่รวมค่าทําวซี่าชาวต่างชาตทิี�ไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื�นวซี่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาต ิเพิ�ม 5,000 บาท และลูกคา้ 

เป็นผูด้าํเนนิการยื�นวซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที0กระเป๋าสมัภาระที0มนํีGาหนักเกนิกวา่ที0สายการบนินัGนๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํGามัน ที0สายการบนิเรยีกเก็บเพิ0ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัvวเครื0องบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระพรอ้มคา่ทวัร ์หรอืชําระวนัเดนิทางที�สนามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ0ม 7 % และภาษีหกั ณ ที0จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ<นตํ�า 20 ทา่น หากตํ0ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีี0จะชําระคา่บรกิารเพิ0มเพื0อให ้
คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี0จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการงดออกเดนิทาง
และเลื0อนการเดนิทางไปในวนัอื0นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  
� ชําระเต็มจาํนวน ภายหลงัจากที0ทา่นสง่เอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 15 วนั ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิkในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  
� สว่นที0เหลอื  
• หากไมช่ําระมัดจําตามที0กําหนด ขออนุญาตตดัที0นั0งใหล้กูคา้ทา่นอื0นที0รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื0อนไข 
• เมื0อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั Gงหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื0อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที0ไดร้ะบไุวท้ั GงหมดนีGแลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื�อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
• ส่งรายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ;ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกลุ และอื�นๆ เพื�อ
ใชใ้นการจองต ัiวเครื�องบนิท ั<งส ิ<น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึGนไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ0า 2 หนา้ 
หากไมมั่0นใจโปรดสอบถาม 
เง ื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื0องจากเป็นราคาตัvวเครื0องบนิโปรโมชั0น เมื0อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื0อน ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และ
กรณีที0กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Gงกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที0ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิkที0จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั GงสิGน  รวมถงึ เมื0อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึ0ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิk ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั GงสิGน  
เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
1. ทัวรน์ีGสําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื0อการทอ่งเที0ยวเทา่นัGน 
2. ทัวรน์ีGเป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที0ระบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทั Gงหมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั Gงหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที0มีนักท่องเที0ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเที0ยวหรอืเอเจนซี0ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที0ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศที0มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที0ยวทกุทา่นยนิดทีี0จะชําระคา่บรกิารเพิ0มจากการที0มนัีกทอ่งเที0ยวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ที0ทางบรษัิทกําหนดเพื0อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี0จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื0อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื0อ เลขที0หนังสอืเดนิทาง 
และอื0นๆ เพื0อใชใ้นการจองตัvวเครื0องบนิ ในกรณีที0นักทอ่งเที0ยวหรอืเอเจนซี0มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 



 

 

 

 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการเปลี0ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื0อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที0เดนิทางจรงิของประเทศที0เดนิทาง ทั GงนีG บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเที0ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkไม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที0เพิ0มขึGนของนักท่องเที0ยวที0มไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี0ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื0น เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีGคํานวณจากอตัราแลกเปลี0ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัที0ทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัGน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิkใน
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ0มขึGน ในกรณีที0มกีารเปลี0ยนแปลงอตัราแลกเปลี0ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัvวเครื0องบนิ คา่ภาษีเชืGอเพลงิ 
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี0ยนแปลงเที0ยวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัGน  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที0จะนําตดิตัวขึGนเครื0องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิGน และรวมกนัทกุชิGน
ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ0งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที0ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก 
ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัGน ถา้สิ0งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที0กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที0โหลดใตท้อ้งเครื0องบนิเทา่นัGน  

2. สิ0งของที0มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที0
โหลดใตท้อ้งเครื0องบนิเทา่นัGน  

 


