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รหสัโปรแกรม : 11529 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 

โปรโมช ัน่นี ้ใชว้ซีา่กรุป๊แบบ 144 เทา่น ัน้ หากทา่นมวีซีา่จนีตดิเลม่อยูแ่ลว้ 
วซีา่กรุป๊ของทา่นจะถกูยกเลกิอตัโนมตั ิโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจนี และ

วซีา่ในเลม่ของทา่นจะถกูใชง้านทนัท ี
ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบวซีา่ตดิเลม่ของทา่น หากทา่นตอ้งไป

ท าใหมท่กุกรณี 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

18 – 21 กมุภาพนัธ ์2562  7,997 3,500 KY 20 

19 – 22 กมุภาพนัธ ์2562  7,997 3,500 KY 20 

20 – 23 กมุภาพนัธ ์2562  7,997 3,500 KY 20 

21 – 24 กมุภาพนัธ ์2562  8,998 3,500 KY 20 

22 – 25 กมุภาพนัธ ์2562  8,998 3,500 KY 20 

23 – 26 กมุภาพนัธ ์2562   8,998 3,500 KY 20 

24 – 27 กมุภาพนัธ ์2562  7,997 3,500 KY 20 

25 – 28 กมุภาพนัธ ์2562  7,997 3,500 KY 20 

26 กมุภาพนัธ ์– 1 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

27 กมุภาพนัธ ์– 2 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

28 กมุภาพนัธ ์– 3 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

1-4 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

2-5 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

3-6 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

4-7 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

5-8 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

6-9 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

7-10 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

8-11 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

9-12 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

10-13 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

11-14 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

12-15 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

13-16 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

14-17 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

15-18 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

16-19 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

17-20 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

18-21 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

19-22 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

20-23 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

21-24 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

22-25 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

23-26 มนีาคม 2562 8,998 3,500 KY 20 

24-27 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

25-28 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

26-29 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 

27-30 มนีาคม 2562 7,997 3,500 KY 20 
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คนุหมงิ...ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ซาน...สวนผลไม ้ 4 วนั 3 คนื 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิต์ลอดท ัง้ปี “มณฑลยนูนาน” 

ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ “ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ซาน” เผชญิความสงูที ่4,223 เมตร 

นมสัการพระพทุธชนิราช “วดัหยวนทง” เทีย่วชม “เมอืงโบราณกวนตู”้ 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  

*ปล.ไมร่วม:คา่วซีา่ 1,500 บาท/ทา่น,คา่ทปิมคัคเุทศก,์คนขบัรถ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ,ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอเูจยีป้า (คนุหมงิ)  

17.00 น. คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู9 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ

คนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และเอกสารใหก้บัทา่น  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
20.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KY8370 

23.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางชุย เมอืงคนุหมงิ  เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุใน

มณฑลยูนนาน คุนหมิงไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิท าใหม้ีอากาศเย็นสบายตลอดทั ้งปีจึงท าใหม้ ี

ทัศนยีภาพสวยงามมากมาย 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 าท่านชม น ้าตกคุนหมงิ (Kunming Waterfall Park) ตัง้อยูท่าง

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

สวนสาธารณะตัง้อยูต่รงขา้มกบัโครงการทีพั่กอาศัย Honey Place 

(Tian Yu Lan Shan)  Kunming Waterfall Parkหรืออีกชื่อนึ่ง

คอื Niulan River Waterfall Park  สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีใ่ช ้

เวลาสรา้งกวา่ 3 ปี  ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกและทะเลสาบอกี 

2 แห่งทีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์น ้าตกมคีวามกวา้ง 400 เมตรสงู 

http://bit.ly/2NMk5YE
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12.5 เมตร เบือ้งลา่งน ้าตกเป็นทะเลสาบและมทีางเดนิ  สามารถเดนิชมววิสวยๆได ้บรเิวณจดุชมววิสามารถชมววิ

ทะสาบกวา้งเหนือน ้าตกไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้รอบๆ ทะเลสาบยังมทีางใหเ้ดนิเล่นพักผ่อนหย่อนใจไดอ้กีดว้ย 

อสิระเก็บภาพประทับใจจนถงึเวลานัดหมาย 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงถา่นเตีย้น  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ใหท้า่นไดช้มธรรมชาตทิีง่ดงามตลอด

สองขา้งทางและพักผอ่นอรยิาบถตามอธัยาศัย 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ระหวา่งทาง) 

ระหว่างการเดนิทางสู ่เมอืงถ่านเตีย้น น าท่านแวะ สวนผลไม ้(สตอเบอรร์ี)่ ใหท้่านได ้

เลอืกชมิ ชมการปลกูและอสิระเลอืกซือ้รับประทานตามอธัยาศัย *หมายเหต ุ: โปรแกรม

สวนผลไมส้ตอเบอรร์ี่  เป็นชว่งฤดูกาล หากวันเดนิทางไม่มผีลสตอเบอรี่หรอืไมเ่ปิด ทาง

บรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ เนื่องจากไมม่คีา่ธรรมเนียมเขา้ชม  โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงถา่นเตีย้น พักผอ่นบนรถจนเดนิทางถงึเมอืงถา่นเตีย้น.  

ค ่า   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั FENG YI  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

วนัทีส่าม เมอืงถ่านเตีย้น –  ภูเขาหมิะเจยีวจือ่ซาน(กระเชา้+รถแบตเตอรร์ี)่ – เมอืงคุนหมงิ – *Option 

Show Impression Of Yunnan *  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่ าน เข า้สู่  ภู เขาหิม ะเจีย วจื่อ  (JiaoZi Mountain) ชมแหล่ ง

ทอ่งเทีย่วแห่งใหม ่ขึน้รถประจ าทางของทางอทุยานเพือ่ไปน่ังกระเชา้

ขึน้ดา้นบนภูเขา เพื่อใหท้่านไดเ้ดนิชมธรรมชาตบินภูเขาเจียวจือ่บน

ทางเดินไมท้ี่ทางอุทยานไดจ้ัดท าเพื่อความสะดวกสบายส าหรับ

นักท่องเทีย่ว สูจุ่ดทีเ่ด่นทีสุ่ดในการชมววิทวิทัศน์ของภูเขาหมิะเจยีว

จื่อ คือจุดยอดของภูเขาที่มคีวามสูงจากระดับน ้าทะเล 4,223 เมตร 

ในชว่งฤดหูนาว ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกับสิง่มหัศจรรยอ์กีมากมาย 

อาท ิป่าสน,น ้าตกที่จับตัวเป็นน ้าแข็งเสมอืนกลาเซยีร,์ล าธารรูปทรง

ต่างๆ เดนิชมความสวยงามมาเรื่อยๆจะไดพ้บกับ “สระน ้าแห่งสรวง

สวรรค์” แต่ถา้เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ล,ิฤดูรอ้นจะไดพ้บกับดอกไมน้านา

ชนดิที่บานไปทั่วทัง้ภูเขาพรอ้มตน้หญา้เขยีวขจ ีอสิระใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพสวยงามตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ ชมธรรมชาตสิองขา้งทางและพักผ่อนบนรถตามอธัยาศัย (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม.) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

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

เรือ่งราวชวีติความเป็นอยูแ่ละเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่มนอ้ยยนูนานตัง้แต่อดตี,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงก ากับ

โดยนักเตน้ชือ่ดังหยางลีผ่งิ (Yang Liping) หนึง่ในนักเตน้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของจนี ใหท้า่นไดช้มอลังการโชวต์ืน่

ตาตืน่ใจไปกับท่วงท่าลลีาของนักแสดงและเสยีงดนตรปีระกอบสไตลย์นูนาน (ค่าใชจ้่ายประมาณท่านละ 300 

หยวนสามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ) 

  ทีพ่กั GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคนุหมงิ – วดัหยวนทง – เมอืงโบราณกวนตู ้– สนามบนิคนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดหยวนทง ซึง่เป็น “วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

นครคุนหมงิ” มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนอื ของเมอืงคุนหมงิ ใหท้่านชมสถาปัตยกรรมแบบจนี

โบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน ้ าใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็น

ทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมงิ น าท่านนมัสการพระพุทธรูป

จ าลอง ซึง่อญัเชญิมาจากประเทศไทย สมัยที ่พณ.เกรยีงศักดิ ์ชมะนันท ์

เป็นนายกรัฐมนตรไีดม้กีารอัญเชญิพระพุทธชนิราชมาประดษิฐาน ณ วัด
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แหง่นี ้  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชอ้ปป้ิง เสื้อผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลาน

เอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคุณหมงิทุกเพศทุกวัยจะมาเดนิเลน่ พักผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ที่

สรา้งขึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลาน

เอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดทเิบต เมอืง

โบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพัินธ ์แตอ่ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่ง

กลมกลนื  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)

เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับ

ตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8369 

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

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 
 

บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 
× ไม่รวมค่าท าว ีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รบัการยกเว้นยื่นว ีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า 

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์หรอืช าระวนัเดนิทางทีส่นามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วนั ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ
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สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มิลลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  


