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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 
17-20 มกราคม 2563 8,998 3,500 KY 20 

18-21 มกราคม 2563 8,998 3,500 KY 20 

23-26 มกราคม 2563 6,996 3,500 KY 20 

24-27 มกราคม 2563 8,998 3,500 KY 20 

25-28 มกราคม 2563 7,997 3,500 KY 20 

31 มกราคม -3 กมุภาพนัธ ์2563 8,998 3,500 KY 20 

1-4 กมุภาพนัธ ์2563 8,998 3,500 KY 20 

6-9 กมุภาพนัธ ์2563 6,996 3,500 KY 20 

7-10 กมุภาพนัธ ์2563 8,998 3,500 KY 20 

8-11 กมุภาพนัธ ์2563 8,998 3,500 KY 20 
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ค ุน ห ม ิง   ภ ูเ ข า ห ิม ะ เ จ ีย ว จื ่อ ซ า น  4 วนั 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิต์ลอดท ัง้ปี  “ มณฑลยนูนาน ” 

ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ “ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ซาน” เผชญิความสงูที ่4,223 เมตร 

นมสัการพระพทุธชนิราช “วดัหยวนทง” เทีย่วชม “เมอืงโบราณกวนตู”้ 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  
*ปล.ไมร่วม:คา่วซีา่ 1,650 บาท/ท่าน /  คา่ทปิมัคคเุทศก,์คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทรปิ ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิคนุหมงิฉางชุย  

17.00 น. คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิคุนห

มงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร  

20.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KY8370 

23.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางชุย เมอืงคุนหมงิ  เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

มณฑลยูนนาน คุนหมิงไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิท าใหม้ีอากาศเย็นสบายตลอดทั ้งปีจึงท าใหม้ ี

ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามว่า “นครแหง่ฤดูใบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุม่นอ้ยอาศัยอยูก่วา่ 26 กลุ่ม 

และสิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วกค็อืธรรมชาตแิละภมูอิากาศทีไ่มร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลังจากผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

  ทีพ่กั HUI SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง คนุหมงิ – น า้ตกคนุหมงิ – เมอืงถา่นเตีย้น – สวนสตอเบอรร์ี ่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม น ้าตกคนุหมงิ (Kunming Waterfall Park) ตัง้อยูท่างเหนือของคนุห

มิง บนเขต Shanshui New District ตั วสวนสาธารณะตั ้งอยู่ต รงขา้มกับ

โครงการที่พักอาศัย Honey Place (Tian Yu Lan Shan) Kunming Waterfall 

Park หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park  สวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ทีใ่ชเ้วลาสรา้งกว่า 3 ปี  ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกและทะเลสาบอกี 2 

แห่งทีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์น ้าตกมคีวามกวา้ง 400 เมตรสูง 12.5 เมตร เบือ้งล่างน ้าตกเป็นทะเลสาบและมี

ทางเดนิ  สามารถเดนิชมววิสวยๆได ้บรเิวณจุดชมววิสามารถชมววิทะสาบกวา้งเหนือน ้าตกไดอ้กีดว้ย นอกจากน้ี

รอบๆ ทะเลสาบยังมทีางใหเ้ดนิเลน่พักผอ่นหยอ่นใจไดอ้กีดว้ย อสิระเก็บภาพประทับใจจนถงึเวลานัดหมาย 

14-17 กมุภาพนัธ ์2563 8,998 3,500 KY 20 

15-18 กมุภาพนัธ ์2563 8,998 3,500 KY 20 

20-23 กมุภาพนัธ ์2563 7,997 3,500 KY 20 

21-24 กมุภาพนัธ ์2563 8,998 3,500 KY 20 

22-25 กมุภาพนัธ ์2563 8,998 3,500 KY 20 

28 กมุภาพนัธ-์2 มนีาคม 2563 8,998 3,500 KY 20 

29 กมุภาพนัธ-์3 มนีาคม 2563 8,998 3,500 KY 20 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงถา่นเตีย้น  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ใหท้า่นไดช้มธรรมชาตทิีง่ดงามตลอด

สองขา้งทางและพักผอ่นอรยิาบถตามอัธยาศัย 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ระหวา่งทาง) 

ระหว่างการเดนิทางสู ่เมอืงถา่นเตีย้น น าท่านแวะ สวนผลไม ้(สตอเบอรร์ี)่ ใหท้่านได ้

เลอืกชมิ ชมการปลกูและอสิระเลอืกซือ้รับประทานตามอัธยาศยั *หมายเหต ุ: โปรแกรม

สวนผลไมส้ตอเบอรร์ี ่ เป็นชว่งฤดูกาล หากวันเดนิทางไม่มผีลสตอเบอรี่หรอืไม่เปิด ทาง

บรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ เนื่องจากไม่มคี่าธรรมเนียมเขา้ชม  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงถา่นเตีย้น พักผอ่นบนรถจนเดนิทางถงึเมอืงถา่นเตีย้น.  

ค ่า   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  ทีพ่กั WANG TONG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัทีส่าม เมอืงถา่นเตีย้น –  ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ซาน(กระเชา้+รถแบตเตอรร์ี)่ – เมอืงคนุหมงิ – วดัหยวนทง  – 

เมอืงโบราณกวนตู ้

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้สู่ ภูเขาหมิะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ชมแหล่งท่องเที่ยวแห่ง

ใหม ่ขึน้รถประจ าทางของทางอทุยานเพือ่ไปน่ังกระเชา้ขึน้ดา้นบนภเูขา เพือ่ให ้

ท่านไดเ้ดนิชมธรรมชาตบินภูเขาเจยีวจือ่บนทางเดนิไมท้ีท่างอุทยานไดจ้ัดท า

เพื่อความสะดวกสบายส าหรับนักท่องเที่ยว สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิว

ทิวทัศน์ของภู เขาหิมะเจียวจื่อ  คือจุดยอดของภู เขาที่มีความสูงจาก

ระดับน ้าทะเล 4,223 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสิง่

มหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ ป่าสน,น ้ าตกที่จับตัวเป็นน ้ าแข็งเสมือนกลา

เซยีร,์ล าธารรูปทรงต่างๆ เดนิชมความสวยงามมาเรือ่ยๆจะไดพ้บกับ “สระน ้า

แห่งสรวงสวรรค”์ แต่ถา้เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ล,ิฤดูรอ้นจะไดพ้บกับดอกไมน้านา

ชนิดที่บานไปทั่วทั ้งภูเขาพรอ้มตน้หญา้เขียวขจี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

สวยงามตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ ชมธรรมชาตสิองขา้งทางและพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม.) 

น าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดหยวนทง ซึง่เป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนคร

คุนหมิง” มีประวัติค วามเป็นมายาวนานกว่า  1,200 ปี  ตั ้งอยู่ท างทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองคุนหมิง ใหท้่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีน

โบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน ้าใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ

รอบๆ ภเูขาและเมอืงคนุหมงิ น าทา่นนมัสการพระพุทธรูปจ าลอง ซึง่อัญเชญิมา

จากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีไดม้ีการอัญเชญิพระพุทธชนิราชมา

ประดษิฐาน ณ วัดแหง่น้ี   

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชอ้ปป้ิง เสื้อผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลาน

เอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมาเดนิเลน่ พักผอ่นหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ที่

สรา้งขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลาน

เอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดทเิบต เมอืง

โบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้หน็ชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยูร่่วมกันไดอ้ยา่ง

กลมกลนื 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

  ทีพ่กั YI SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคนุหมงิ – ★ OPTION TOUR  เขาซซีาน (Xishan) – สนามบนิคนุหมงิ – กรงุเทพฯ 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

★★ OPTION TOUR ★★   เขาซซีาน (Xishan) แหลง่ทอ่งเทีย่วอกีแหง่หนึง่ เป็นภูเขาสงู

ที่สุดของเมืองคุนหมิง อยู่ดา้นทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง อยู่สูงจาก

ระดับน ้าทะเลพันกว่าเมตร โดยสารกระเชา้ขึน้สู่จุดชมววิ ชมสถาปัตยกรรมวัด

จีนในลัทธเิต๋าซึง่ตัง้อยู่บนไหล่เขาที่สรา้งขึน้ตามความศรัทธาของชาวบา้น 

ยอดเขาซซีานเป็นทีต่ัง้ของ ประตูมังกร หรอื หลงเหมนิ ใหท้่านไดล้อดประตู

มังกรทีช่าวจนีเชือ่กันว่าเป็นประตูศักดิส์ทิธิ ์ผูใ้ดทีเ่ดนิผ่านประตแูห่งน้ีแลว้จะมี

โชคลาภอายุยืนยาวนอกจากประตูมังกรเขาซซีานยังมวีัดที่ขึน้ชือ่อกีสองแห่ง ไดแ้ก่ หัวถงิซือ่ และไท่หวาซือ่ 

และยังมีสุสานของนักดนตรีจีนนาม เน้ียเอ่อ ซึง่เป็นผูป้ระพันธเ์น้ือและท านองเพลงชาตจิีนที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน

ตัง้อยูบ่นเขาซซีานดว้ย จากยอดเขาทา่นสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบเตยีนฉือทะเลสาบทีใ่หญ่

ทีส่ดุในเมอืงคุนหมงิ (ค่าออพชั่นขึน้เขาซซีานไม่รวมในค่าทัวร ์คา่ใชจ่้ายท่านละ 1,200 บาท สนใจจองและจ่าย

คา่ออพชัน่พรอ้มคา่ทัวรไ์ดเ้ลยคะ่) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ

เกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8369 

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

 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมืองหรือสาเหตุอืน่ที่ไม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมต๋ัีวเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบทุกกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในสว่นนี้เพราะเป็นคา่ใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท าการ REQUEST ใหไ้ด ้

เทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทัวรข์้างต้น  จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอื

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงในประเทศ,ตา่งประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทุก

กรณี ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศนั้นๆ กำหนดดว้ยตัวทา่นเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยใน

เทีย่วบนิถดัไปที่มทีีน่ัง่วา่งหรอืตามวนัเดินทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  ท ัง้นีข้ึ้นอยูก่ับทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบนิเป็นผู้กำหนด ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 

 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับต่างชาตแิละลูกคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง 

บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
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✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขเป็นไปตามกรรมธรรมก์ าหนด) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,650 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 
× ไม่รวมค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รบัการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า 

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์หรอืช าระวนัเดนิทางทีส่นามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
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6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบนิ ค่าภาษีเชื้อเพลงิ ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  


