
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN8L801 ทวัรค์นุหมงิ ลกูเลี�ยง ซนิหยี� 4วนั 3คนื  

 

CN8L801 ทวัรค์นุหมงิ ลกูเลี�ยง ซนิหยี� 4วนั 3คนื 
? คนุหมงิ นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิซนิหยี� ป่าภเูขาหมื�นยอด 

? ลอ่งเรอืทะเลสาบวา่นฟงห ูหบุเหวนํ �าตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ 

? สวนนํ �าตกคนุหมงิ แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องคนุหมงิ 

? ขอพร ณ วดัหยวนทง วดัเกา่แกอ่ายกุวา่พนัปีของมณฑลยนูนาน 

เมนูพเิศษ สกุ ี�เห็ด, อาหารกวางตุง้ 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมอืงคนุหมงิ 2 คนื, เมอืงซนิหยี� 1 คนื 

โดยสายการบนิ LUCKY AIR นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� รายละเอยีดทอ่งเที�ยว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิคนุหมงิ  

2  คนุหมงิ-เมอืงซนิหยี�-ป่าภเูขาหมื�นยอด(รวมน ั�งรถแบตเตอรี�)-ลอ่งเรอืทะเลสาบวา่นฟงห-ูถา่ยรปู
ดา้นหนา้ปราสาทหงส-์ OPTION: เขา้ชมปราสาทหงส+์สะพานแกว้ 

3  หบุเหวนํ �าตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ(รวมรถราง)-คนุหมงิ /OPTION2: โชวน์กยงู DYNAMIC 
YUNNAN 

4  วดัหยวนทง-สวนนํ�าตกคนุหมงิ-สนามบนิคนุหมงิ-กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี�ยว 

06 - 09 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

13 - 16 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

20 - 23 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

27 - 30 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

05 - 08 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

12 - 15 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

19 - 22 Sep 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

26 - 29 Sep 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

03 - 06 Oct 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

11 - 14 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

17 - 20 Oct 2019  10,888  13,888 13,888 13,888 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที� 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิคนุหมงิ  

18.30  พรอ้มกนัที"ทา่อากาศยานสุวรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ั�น 4 ประตทูางเขา้ 6 
เคานเ์ตอร ์M สายการบนิลคักี� แอร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ที"ของบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจ เชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

20.55  ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิ Lucky Air เที�ยวบนิที� 8L802 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื"อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื"องดื"มบนเครื"อง) 
23.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงที"ใหญท่ี"สดุในมณฑลยนู

นาน มปีระชากร 33ลา้นคน โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุพืKนที"ถงึ 15,561 ตาราง
กโิลเมตร อยูส่งูเหนือระดบันํKาทะเลประมาณ 2,000เมตร คนุหมงิไดช้ื"อวา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ล ิ
เพราะมภีมูอิากาศที"เย็นสบายตลอดทั Kงปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิ"งที"มเีสน่หด์งึดดู
นักทอ่งเที"ยวก็คอืธรรมชาตทิี"สวยงาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  นําทา่นสูโ่รงแรมที"พัก 

:เขา้สูท่ ี�พกั เมอืงคนุหมงิ WAN JIN AN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วนัที� 2 คนุหมงิ-เมอืงซนิหยี�-ป่าภเูขาหมื�นยอด(รวมน ั�งรถแบตเตอรี�)-ลอ่งเรอืทะเลสาบวา่นฟงห-ู
ถา่ยรปูดา้นหนา้ปราสาทหงส-์ OPTION: เขา้ชมปราสาทหงส+์สะพานแกว้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงซนิหยี� (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) เดนิทางถงึ ป่าภเูขาหมื�น
ยอด (วา่นฟงหลนิ) (รวมนั"งรถแบตเตอรี") ชมความยิ"งใหญข่องขนุเขารปูปิรามดิกวา่หมื"นๆลกูตั Kงเรยีง
รายอยา่งมรีะเบยีบเหมอืนมคีนมาจัดวางใหเ้ป็นทวิทศันท์ี"งดงามยาวสดุลกูหลูกูตา พรอ้มขึKนไปชมววิ
ไรน่า หมูบ่า้นและสายนํKาที"ผสมผสานกนัออกมาไดอ้ยา่งลงตวั เป็นภาพพาโนรามาอนัมโหฬาร และ
ยิ"งใหญข่องภเูขาหนิปนูรปูโดม รปูกรวย รปูปิรามดิที"ปรากฏเป็นภเูขาหนิปนูยาวพรดืสลบัซบัซอ้นแน่น 
ขนัดไปสดุสายตา ยอดเขาเรยีงรายนับพันนับหมื"นยอด ทา่มกลางไรน่่า แมนํ่Kา และหมูบ่า้นผสมผสาน
กนั ภมูปิระเทศอนัสวยงามมหศัจรรยห์าชมไดย้ากนักจากนัKนนําทา่นเที"ยวชมปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาต ิเขาเตา้นม เป็นเขาที"อยูก่ลางทุง่นาลกัษณะและรปูรา่งมองคลา้ยเตา้นมของสตรทีั Kงสอง
ขา้งซึ"งมขีนาด ใกลเ้คยีงกนัอยา่งไมน่่าเชื"อถา่ยภาพเก็บความประทับใจ 

เที"ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบวา่นฟงห ูใหท้า่นชมอกีบรรยากาศของววิทวิทัศนข์องป่าภเูขาหมื"นยอดที"
จะไดว้วิที"งดงามไปอกีแบบ (ใชร้ะยะเวลาในการลอ่งเรอืประมาณ 1-1.30 น.) ถา่ยภาพดา้นหนา้
ปราสาทหงส ์เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว ที"สรา้งแบบปราสาทในนยิาย 

OPTION: เขา้ชมปราสาทหงส+์สะพานแกว้ ราคา 200 หยวน/ทา่น *ตดิตอ่ที�หวัหนา้ทวัร*์ 
ขา้มสะพานแกว้ ความยาวกวา่ 60 เมตร สู ่ปราสาทหงส ์หรอื Xingyi Gelongbao Resort 
โรงแรมระดบั 4 ดาว สรา้งแบบปราสาทในนยิาย ภายในหอ้งพกัสามารถชมววิของทะเลสาบ
วา่นฟงหแูบบพาโรนามา 

คํ"า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษสุกี�เห็ด 

: เขา้สูท่ ี�พกั YICHEN HONGMU HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 

 

 

วนัที� 3 หบุเหวนํ �าตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ(รวมรถราง)-คนุหมงิ /OPTION2: โชวน์กยงู 
DYNAMIC YUNNAN 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางไปยัง สะพานเป่ยผานเจยีง ชม หบุเหวนํ �าตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ (รวม
รถราง) เป็นหบุเหวนํKาตกที"มคีวามสวยงาม และเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาตทิี"นักทอ่งเที"ยว



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถสมัผัสได ้เป็นหบุเหวหนิปนู ที"แมนํ่Kาหมา่หลงิใชเ้วลาลา้นๆปี กดัเซาะสว่นหนึ"งของป่าภเูขา
หมื"นยอด เกดิเป็นหบุเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกวา่ 15 กโิลเมตร มคีวามลกึอยูร่ะดบัราว 200 
- 400 เมตร. มนํีKาตกชั Kนเล็ก ชั Kนนอ้ย กวา่รอ้ยสาย และนอกจากนีKยังม ีเสน่หข์องหนิงอก หนิยอ้ย 
มอส เฟิรน์ เกาะกนัแน่นพราว ตลอดความยาวของหบุเหวนีK มสีายนํKาตกลงมาจากหนา้ผาทั Kงสองขา้ง 
หนา้นํKาหลากสายนํKาจะแสนตระการตา หนา้นํKานอ้ยมนํีKาตกเล็กๆ ไหลสูห่บุเหวนีKเรยีงรอ้ยเหมอืนสรอ้ย
ไขม่กุเสน้เล็กๆ 

เที"ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษอาหารกวางตุง้ 

จากนัKนนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชัUวโมง) นําทา่น
เดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะและศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนีนวดฝ่าเทา้เพื"อสขุภาพผอ่นคลายความ
เมื"อยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ํKาใครพรอ้มชมครมีเป่าซูถั่งหรอืที"รูจั้กกนัดใีนชื"อ “ครมี
บวัหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผ้พุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามัญประจําบา้น 

คํ"า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

OPTION2: โชวน์กยงู DYNAMIC YUNNAN ราคา 300 หยวน/ทา่น *ตดิตอ่ที�หวัหนา้
ทวัร*์ 

เขา้สูท่ ี�พกั เมอืงคนุหมงิ LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

 

วนัที� 4 วดัหยวนทง-สวนนํ�าตกคนุหมงิ-สนามบนิคนุหมงิ-กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ที�หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัKนนําทา่นเขา้ชม วดัหยวนทง ซึ"งเป็นวัดที"ใหญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตั Kงอยูท่ี"ถนน
หยวนทงเจยีงเป็นอารามทางพระพทุธศาสนาที"ใหญท่ี"สดุในคนุหมงิอาย ุเกา่แกก่วา่พนัปีภายในวัด
ตกแตง่รม่รื"นสวยงามกลางลานมสีระนํKาขนาดใหญ ่มสีะพานขา้มไปสูศ่าลาแปดเหลี"ยมกลางสระ
ดา้นหลงัวัดเป็นอาคารสรา้งใหมป่ระดษิฐานพระพทุธรปูพระพทุธชนิราช(จําลอง)ซึ"งพลเอกเกรยีง
ศกัดิX ชมะนันทนน์ายกรัฐมนตรคีนที" 15 ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ที" วัดหยวนทงแหง่นีK 
แวะชมรา้นยางพาราเลอืกซืKอผลติภัณฑท์ี"ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ที"นอน กระเป๋า 
รองเทา้ ฯลฯ และนําทา่นไปชมเลอืกผา้ไหมจนี เลอืกซืKอผลติภัณฑท์ี"ทํามาจากผา้ไหม อาท ิผา้หม่ 
ผา้ปทูี"นอน ฯลฯ 

เที"ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชม สวนนํ�าตกคนุหมงิ (Kunming Water  fall Park) หรอื (Niulan River 
Waterfall Park) แลนดม์ารค์ใหมข่องคนุหมงิ ถอืเป็นนํKาตกฝีมอื มนุษยท์ี"ใหญท่ี"สดุในเอเชยี มี
ความสงูกวา่ 12.5 เมตร มคีวามกวา้ง 400 เมตร มจีดุประสงคใ์นการสรา้งหลกั ๆ เพื"อเป็นที"ผนันํKากวา่ 
10 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุจากแมนํ่Kา Niulan ทอ้งถิ"นไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที"ใหญท่ี"สดุในชอ่ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แคบยนูนาน นอกจากนีKยังชว่ยป้องกนันํKาทว่มและทําหนา้ที"เป็นที"เก็บนํKายามฉุกเฉนิของประชาชน ที"
สาํคญัโครงการยังไดก้อ่สรา้งเป็นลกัษณะนํKาตกสาธารณะ สรา้งความบนัเทงิ ใหผู้ค้นมาเยี"ยมชมและ
ผอ่นคลายได ้ใชเ้วลาสรา้ง 3 ปี และใชเ้งนิไปเกอืบ 600 ลา้นบาท  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน
คนุหมงิ  

18.30  เดนิทางกลบัสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิ Lucky Air เที�ยวบนิที� 
8L801                               

*คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื"อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื"องดื"มบนเครื"อง) 
19.57  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

 

หมายเหต ุ

สิ�งที�ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื"องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษที"ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเที"ยวแหง่เมอืงจนี ทกุ
เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืKนเมอืงใหนั้กทอ่งเที"ยวทั"วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวั
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึ"งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีล
กบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที"ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะ
ซืKอหรอืไมซ่ืKอขึKนอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซืKอใดๆทั KงสิKน 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืKนเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที"ระบุ
ไวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ"ม รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกด์
ทอ้งถิ"นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

 - กรณีเขา้รา้นชอ้ปของจนี ขึKนอยูก่บัดลุยพนิจิและการพจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซืKอสนิคา้ ซึ"งเป็นความเต็มใจของผู ้
ซืKอในสนิคา้นัKนๆ และ ขอ้ตกลงระหวา่งลกูคา้กบัรา้นคา้ ดงันัKน บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบความเสยีหายของสนิคา้ 
และคณุภาพของสนิคา้ที"ไมไ่ดต้รงตามขอ้เสนอของรา้นคา้ ทา่นจําเป็นตอ้งตรวจสอบสนิคา้กอ่นออกจากรา้นคา้ทกุครั Kง 

-  ลกูคา้ทา่นใดที"อยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัUวภายในประเทศ (หรอืเครื"องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม
ที"เจา้หนา้ที"กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั Kง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื"องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที"ขายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื"องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซืKอบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื"อเดนิทางมาที"สนามบนิดอน
เมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเที"ยวบนิ 
การยกเลกิเที"ยวบนิ มกีารยบุเที"ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี"ยนแปลง เนื"องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็น
ตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัUวเครื"องบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – คณุหมงิ(KMG) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมที"พัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีง
สปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ"าตามที"ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที"ตา่งๆ ตามที"ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํKาหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที"สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื"อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที"
บรษัิททําไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั KงนีKยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที"มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั
ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่วซีา่ทอ่งเที�ยวจนีแบบกรุป๊สําหรบัผูท้ ี�ถอืพาสปอรต์ไทย (ชําระเพิ�มจากคา่ทวัร ์1,500 บาท) 

*ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะเทา่น ั�น* 
2.คา่ภาษีมลูคา่เพิ"ม 7% และภาษีหกั ณ ที"จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที"นอกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื"องดื"มที"สั"งเพิ"ม คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่นํKาหนักกระเป๋าสมัภาระที"หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีนํKาหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่
นํKาหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที"ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 

7. (7.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น 

    (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

8. ชาวตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 300 หยวน /ทา่น จากราคาทวัร ์

เง ื�อนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง   

1. กรณีที"นักทอ่งเที"ยวหรอืเอเจนซี"ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื"อนการเดนิทาง นักทอ่งเที"ยวหรอืเอเจนซี"(ผูม้ี
ชื"อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที"บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ"งเพื"อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารที"ชาํระแลว้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
50 ของคา่บรกิารที"ชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที"ชาํระ
แลว้ทั Kงหมด ทั KงนีK ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที"ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที"ชาํระแลว้เนื"องในการเตรยีมการจัดการนํา 
เที"ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที"ยว เชน่ การสาํรองที"นั"งตัUวเครื"องบนิ การจองที"พักฯลฯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ในกรณีที"ลกูคา้ยื"นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี"ลกูคา้ชาํระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที"วซีา่
ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที"เกดิขึKนจรงิ 

4. กรณียื"นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที"เกดิขึKนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื"นวซีา่ / คา่มัดจําตัUวเครื"องบนิ หรอืคา่ตัUว
เครื"องบนิ (กรณีออกตัUวเครื"องบนิแลว้)     

5. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื"องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที" ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิXในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั Kงหมด 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั Kงหมดกอ่นทําการจอง เพื"อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิทฯ และเมื"อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั Kงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงื"อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Kงหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิxท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิXการเก็บคา่นํKามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ"ม หากสายการบนิมกีารปรับขึKนกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXในการเปลี"ยนเที"ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื"องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ"งของผดิกฎหมาย ซึ"งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเที"ยวสามารถสลบัปรับเปลี"ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั KงสิKน หากเกดิสิ"งของสญูหาย อนัเนื"องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที"ยวเอง 

7. รายการนีKเป็นเพยีงขอ้เสนอที"ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Kงหนึ"ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที"พกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ"งอาจจะปรับเปลี"ยนตามที"ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื"องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที"เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี" / 
ปลอดบหุรี"ได ้โดยอาจจะขอเปลี"ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี"เขา้พัก ทั KงนีKตอ้งขึKนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิ"มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัKน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั KงสิKนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัKน  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื"องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที"ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที"ยว อนัเนื"องมาจากการกระทําที"สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื"น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ
ทั KงสิKน 

12. บรกิารนํKาดื"มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. การประกนัภัย ที"บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที"ยว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที"ยว เทา่นัKน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื"อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื"อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซืKอประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั"วไป และควรศกึษาเงื"อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมื"อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั Kงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื"อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที"ไดร้ะบไุวท้ั Kงหมด 

 

 

 

  

 


