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รหสัโปรแกรม : 11949 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก

(เพิม่) 
พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

23-26 มนีาคม 2562 8,998 2000 3,500 KY 20 

24-27 มนีาคม 2562 7,997 2000 3,500 KY 20 

26-29 มนีาคม 2562 6,996 2000 3,500 KY 20 

 

 

 

 

 



  2       

 

คนุหมงิ ... ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ซาน ... ตงชวน  4 วนั 3 คนื 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิต์ลอดท ัง้ปี “มณฑลยนูนาน” 

ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ “ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ซาน” เผชญิความสงูที ่4,223 เมตร 

ชมความมหศัจรรย ์“แผน่ดนิสแีดง” เมอืงตงชวน / เทีย่ว “เมอืงโบราณกวนตู”้ 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  

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

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิฉางชุย (คุนหมงิ)  

17.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูม ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 9 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ

คุนหมงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ที่จากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และเอกสารใหก้บัท่าน 

   
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.00 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคุนหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8370 

23.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางชุย เมอืงคนุหมงิ  เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

มณฑลยูนนาน คุนหมิงไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิท าใหม้ีอากาศเย็นสบายตลอดทั ้งปีจึงท าใหม้ ี

ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามวา่ “นครแห่งฤดใูบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุม่นอ้ยอาศยัอยู่กวา่ 26 กลุ่ม 

และสิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักท่องเทีย่วก็คอืธรรมชาตแิละภูมอิากาศทีไ่มร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลงัจากผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก 

  ทีพ่กั HUI SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง คุนหมงิ – น า้ตกคุนหมงิ – เมอืงถา่นเตีย้น –  ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ซาน(กระเชา้+รถแบตเตอรร์ ี)่    

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม น ้าตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ตัง้อยู่ทางเหนือของ

คุนหมงิ บนเขต Shanshui New District ตัวสวนสาธารณะตัง้อยู่ตรงขา้มกับ

โค ร ง ก า รที่ พั ก อ าศั ย  Honey Place (Tian Yu Lan Shan)  Kunming 

Waterfall Parkห รื อ อี ก ชื่ อ นึ่ ง คื อ  Niulan River Waterfall Park  

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใชเ้วลาสรา้งกว่า 3 ปี  ภายในประกอบไปดว้ย

น ้าตกและทะเลสาบอกี 2 แห่งที่สรา้งขึน้ดว้ยฝีมือมนุษย ์น ้าตกมคีวามกวา้ง 400 เมตรสูง 12.5 เมตร เบื้องล่าง

น ้าตกเป็นทะเลสาบและมีทางเดนิ  สามารถเดนิชมววิสวยๆได ้บรเิวณจุดชมววิสามารถชมววิทะสาบกวา้งเหนือ

น ้าตกไดอ้ีกดว้ย นอกจากน้ีรอบๆ ทะเลสาบยังมีทางใหเ้ดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจไดอ้ีกดว้ย  อิสระเก็บภาพ

ประทับใจจนถงึเวลานัดหมาย 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงถ่านเตีย้น  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ใหท้่านไดช้มธรรมชาตทิีง่ดงามตลอด

สองขา้งทางและพักผ่อนอรยิาบถตามอธัยาศยั 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ระหวา่งทาง) 

น าท่านเขา้สู่ ภูเขาหมิะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ชมแหล่งท่องเที่ยวแห่ง

ใหม่ ขึ้นรถประจ าทางของทางอุทยานเพื่อไปน่ังกระเชา้ขึน้ดา้นบนภูเขา 

เพื่อใหท้่านไดเ้ดนิชมธรรมชาตบินภูเขาเจียวจื่อบนทางเดนิไมท้ี่ทางอุทยาน

ไดจ้ัดท าเพือ่ความสะดวกสบายส าหรับนักท่องเทีย่ว สูจุ่ดทีเ่ดน่ที่สดุในการชม

ววิทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจียวจื่อ คือจุดยอดของภูเขาที่มีความสูงจาก

ระดับน ้าทะเล 4,223 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสิง่

มหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิป่าสน,น ้าตกที่จับตัวเป็นน ้าแข็งเสมือนกลาเซยีร์

,ล าธารรูปทรงต่างๆ เดนิชมความสวยงามมาเรื่อยๆจะไดพ้บกับ “สระน ้าแห่ง

สรวงสวรรค”์ แตถ่า้เป็นชว่งฤดูใบไมผ้ล,ิฤดูรอ้นจะไดพ้บกบัดอกไมน้านาชนิด

ทีบ่านไปทั่วทัง้ภูเขาพรอ้มตน้หญา้เขยีวขจี อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพสวยงาม

ตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  ทีพ่กั WANG TONG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เมอืงถา่นเตีย้น – เมอืงตงชวน  – สวนผลไม ้– เมอืงคุนหมงิ – ถ า้ไซอิว๋    OOppttiioonn  สะพานแกว้+สไลสะพานแกว้+สไล

เดอร์เดอร ์ –   รา้นบวัหมิะรา้นบวัหมิะ  – *Option Show Impression Of Yunnan  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน  หรือที่เรียกว่า หงถู่ตี้ แปลว่า แผ่นดินสี

แดง  เป็นอ าเภอที่อยู่ ในเขตปกครองของ  เมืองคุนหมิง  อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มภีูมปิระเทศเป็นทวิเขาสลบัซบัซอ้น 

ชาวบา้นประกอบอาชพีปลูกขา้วสาลมีันส าปะหลัง พืชผัก และดอกไมน้านา

พันธุ ์ท าใหเ้กดิสีสันมากมายของดอกไมต้ัดกับดนิสีแดง ท าใหไ้ดร้ับขนาน

นามวา่ เมอืงภูเขาเจ็ดส ี น าท่านชม แผ่นดนิสแีดง พืน้แผ่นดนิทีเ่ป็นเน้ือดนิสี

แดงเกดิจากการออกซไิดซข์องธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอืน่ๆในเน้ือดนิ จึงท าใหพ้ื้นที่

บรเิวณน้ีเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สสีันสดใส ช่วงมี.ค. จะปลูกผัก ท าใหเ้ห็นสเีขยีว

สลบักบัสแีดงของพื้นแดง ,ชว่งก.ค.-ต.ค. ปลูกดอกมาสตารด์ขาว ท าใหเ้ห็นทุ่งสขีาวอนักวา้งใหญ่ไพศาล นอก

ฤดูเพาะปลูก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นดนิสีแดง สีสม้ ตัดกับสอีื่นๆบา้ง ท าใหเ้กดิภาพที่สวยงาม แปลกตา ชมพระ

อาทติย์ตก*กรณีสภาพอากาศเอื้ออ านวย* (**ช่วงหนา้หนาว จะปกคลุมดว้ยหิมะ **)  ระหว่างทางแวะ สวน

ผลไม ้(สตอเบอรร์ี่) ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิ ชมการปลูกและอสิระเลอืกซือ้รับประทานตามอัธยาศัย *หมายเหตุ : 

โปรแกรมสวนผลไมส้ตอเบอร์รี ่ เป็นช่วงฤดูกาล หากวันเดนิทางไม่มผีลสตอเบอรี่หรอืไม่เปิด ทางบรษัิท ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้ เนื่องจากไม่มคี่าธรรมเนียมเขา้ชม  โดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคุนหมงิ ระหว่างเดนิทางสู่คุนหมงิ น าท่านเขา้ชม ถ ้า

ไซอิว๋ ใกลเ้มอืงคุนหมงิ มณฑลยูนนาน ถ ้าแปลกสมัยราชวงศห์มงิเป็นหนิปูน

ที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิภายในถ ้าแห่งน้ีมีหลากหลายมุมใหท้่านไดช้ม 

ประกอบไปดว้ยตัวละครเรื่องไซอิ๋วและบรเิวณสถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ียังม ี
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สะพานแกว้ 5D สะพานแกว้ทีเ่ชือ่มตอ่หุบเขาความยาว 250 เมตร กวา้ง 2 เมตร ความสูง 200 เมตรเป็นสะพาน

แกว้ที่ยาวที่สุดในมณฑลยูนนานและยังตกแต่งเอฟเฟกซส์ามมิตแิบบ 5D OPTION เดนิสะพานแกว้+เล่น

สไลดก์ระจก (คา่ใชจ้่ายออพชัน่ประมาณท่านละ 1,500 บาท สามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทัวร)์ ให ้

ท่านไดเ้ดนิเลน่ถ่ายภาพทา้ทายความหวาดเสยีวตามอธัยาศยัพรอ้มอกีหนึง่กจิกรรมใหท้่านไดส้นุกสนานดว้ยการ 

เลน่สไลดก์ระจกยาว 1,500 เมตร สไลดผ์่านท่ามกลางเขาใหท้่านไดส้ัมผัสธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิเพลดิเพลนิไป

กบัทวิทัศนท์ีส่วยงาม *หมายเหตุ : หากท่านไม่ประสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานแกว้หรอืเลน่สไลเดอร ์ สามารถเก็บภาพ

บรรยากาศ แลว้มาเจอกันที่จุดนัดพบ (สะพานแกว้และสไลเดอร ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบ

และรักษาความปลอดภัยอย่างสูงอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจีน ดังนัน้หากสะพานแกว้หรือสไลเดอร ์ไม่เปิดให ้

นักท่องเที่ยวเขา้ชม อันเน่ืองจากสภาพอากาศ ลม หิมะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความ

ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วทัง้ส ิน้)  จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สูเ่มอืงคนุหมงิ อสิระพักผ่อนบนรถตามอธัยาศยั. 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี นวดฝ่าเทา้เพือ่สุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยลา้กับยา

นวดขนาดพเิศษสูตรเดยีวไม่ซ ้าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืที่รูจ้ักกนัดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคุณเป็น

เลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้นจนี 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

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

เรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่มนอ้ยยูนนานตัง้แตอ่ดตี,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงก ากับ

โดยนักเตน้ชือ่ดงัหยางลีผ่งิ (Yang Liping) หนึง่ในนักเตน้ทีม่ีชือ่เสยีงที่สดุของจนี ใหท้่านไดช้มอลงัการโชวต์ืน่

ตาตืน่ใจไปกับท่วงท่าลลีาของนักแสดงและเสยีงดนตรีประกอบสไตลย์ูนนาน (ค่าใชจ้่ายประมาณท่านละ 400 

หยวนสามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ) 

  ทีพ่กั MEI YING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคุนหมงิ – เมอืงโบราณกวนตู ้– รา้นรา้นหยกหยก  – รา้นรา้นยางพารายางพารา  – สนามบนิคุนหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชอ้ปป้ิง เสื้อผา้ 

อาหารพืน้เมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ี่ชาวจีนในคุณหมงิทุกเพศทุกวัย

จะมาเดนิเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ทีส่รา้งขึน้มา

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยก่อน 

สว่นกลางของลานเอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลังของ

เมืองโบราณ เป็นที่ตัง้ของวัดลามะ หรอืวดัทิเบต เมืองโบราณกวนตูส้ะทอ้น

ใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างกลมกลนื  

น าท่านชมสนิคา้ที่ รา้นหยก ใหท้่านไดฟั้งบรรยายสรรพคุณของหยกจีนและเลอืกชือ้เป็นของฝากคนทางบา้น 

จากนัน้น าท่านแวะ รา้นยางพารา ใหท้่านไดช้มสนิคา้ทีท่ าจากยางพาราและเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร    จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่บัคัง่,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มคัคเุทศก,์หวัหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)

เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บริษัทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับ

ตามวนัและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิคุนหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8369 

18.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ..........................     
     

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

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

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรณุาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วท่ัวไปได ้

รูจั้กในนามของรา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขม่กุ, รา้นชา, รา้นนวดเทา้,รา้นยางพารา,รา้นผา้ไหม เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุน

โปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้

หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื่องดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 
× ไม่รวมค่าท าวซี่าชาวต่างชาต ิที่ไม่ได้รบัการยกเวน้ยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาต ิ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า 

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์หรอืช าระวนัเดนิทางทีส่นามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
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โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
ม่ันใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ
มัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  


