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รหัสโปรแกรม : 12396 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

โปรโมชั่นนี ้ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว  

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลกิอัตโนมตัิ โดยเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองจีน  

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทนัที 

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเลม่ของท่าน 

หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณ ี
 



  2       

 
 

ลีเ่จยีง ... ภเูขาหมิะมงักรหยก 4 วนั 3 คนื 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิต์ลอดท ัง้ปี “มณฑลยนูนาน” 

น ัง่รถไฟสมัผสัความเร็วสงู คนุหมงิ-ลีเ่จยีง-คนุหมงิ ทีน่ ัง่สะดวก สบาย 

ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ “ภเูขาหมิะมงักรหยก” เผชญิความสงูที ่4,506 เมตร 

ชมทะเลสาบจิว่ไจโ้กวนอ้ย “ ไป๋สุย่เหอ ” เทีย่วชม “ เมอืงโบราณลีเ่จยีง ” 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  

*ปลไมร่วม : คา่วซีา่ 1,500 บาท/ทา่น,คา่ทปิมคัคุเทศก,์คนขบัรถ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ,ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

1-4 เมษายน 2562 11,911 3,500 KY 30 

2-5 เมษายน 2562 11,911 3,500 KY 30 

3-6 เมษายน 2562 11,911 3,500 KY 30 

4-7 เมษายน 2562 12,221 3,500 KY 30 

5-8 เมษายน 2562 14,441 3,500 KY 30 

6-9 เมษายน 2562 13,331 3,500 KY 30 

7-10 เมษายน 2562 12,221 3,500 KY 30 

8-11 เมษายน 2562 11,911 3,500 KY 30 

9-12 เมษายน 2562 11,911 3,500 KY 30 

10-13 เมษายน 2562 12,221 3,500 KY 30 

11-14 เมษายน 2562 13,331 3,500 KY 30 

12-15 เมษายน 2562 16,661 3,500 KY 30 

14-17 เมษายน 2562 16,661 3,500 KY 30 

15-18 เมษายน 2562 16,661 3,500 KY 30 

16-19 เมษายน 2562 11,911 3,500 KY 30 

17-20 เมษายน 2562 11,911 3,500 KY 30 

18-21 เมษายน 2562 12,221 3,500 KY 30 

19-22 เมษายน 2562 13,331 3,500 KY 30 

20-23 เมษายน 2562 13,331 3,500 KY 30 

21-24 เมษายน 2562 12,221 3,500 KY 30 

22-25 เมษายน 2562 11,911 3,500 KY 30 

23-26 เมษายน 2562 11,911 3,500 KY 30 

24-27 เมษายน 2562 11,911 3,500 KY 30 

25-28 เมษายน 2562 12,221 3,500 KY 30 

26-29 เมษายน 2562 13,331 3,500 KY 30 

27-30 เมษายน 2562 13,331 3,500 KY 30 

28-1 พฤษภาคม 2562 13,331 3,500 KY 30 

29-2 พฤษภาคม 2562 11,911 3,500 KY 30 

30-3 พฤษภาคม 2562 11,911 3,500 KY 30 
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอเูจยีป้า (คนุหมงิ)  

17.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยาน สวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิคนุห

มงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัทา่น  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KY8370 

00.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอูเจยีป้า เมอืงคุนหมงิ  คุนหมงิ เมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยนูนาน 

คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลทิ าใหม้อีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีจงึท าใหม้ ีทัศนียภาพสวยงาม

มากมาย จนไดส้มญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยูก่ว่า 26 กลุ่ม และสิง่ทีม่เีสน่ห์

ดงึดดูนักท่องเทีย่วก็คอืธรรมชาตแิละภมูอิากาศทีไ่มร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงแลว้  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

  ทีพ่กั JING HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง คนุหมงิ – น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงลีเ่จยีง – เมอืงเกา่ซูเ่หอ – เมอืงโบราณลีเ่จยีง  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

......... น. น าคณะ น่ังรถไฟด่วนความเร็วสูงสู่เมืองลี่เจียง โดยรถไฟด่วน 

ความเร็ว 250-350 กโิลเมตร/ชั่วโมง เสน้ทางคุนหมงิ-ลี่เจียง 

ระยะเวลาทีเ่ร็วทีส่ดุจากคุนหมงิ-ลีเ่จยีงจะลดลงจาก 7 ชัว่โมงใน

ปัจจุบันเหลอืเพยีงแค่ 2.53 ชั่วโมง (ขอความกรุณาทุกท่านน า

กระเป๋าสัมภาระขึน้ขบวนรถไฟดว้ยตัวท่านเอง โดยมหีัวหนา้ทัวร์

คอยชว่ยเหลือท่าน) เชญิทุกท่านพสิูจน์ความเร็วของรถไฟด่วน 

รถไฟสายใหม่ของจีนนี้จะเชือ่ม 20 เมอืงตลอดเสน้ทางเพื่อ

เชือ่มโยงภาคกลางของประเทศเขา้กบัภมูภิาคทีย่งัคงพัฒนาลา้หลังอกีจ านวนมาก 

......... น. ถงึ เมืองลี่เจียง เขตการปกครองที่ประกอบดว้ยส่วนที่เป็นเขต

เมอืงและเขตชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน

สาธารณรัฐประชาชนจนี มจี านวนประชากรราว 1,100,000 คน 

ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ทีัศนียภาพงดงาม เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องชาวหน่าซ ี

ถอืเป็นชนกลุ่มนอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรม มยีา่นเมอืงเกา่ลีเ่จยีงทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ซึง่มชี ือ่อยา่งเป็น

ทางการวา่ เมอืงเกา่ตา้เหยยีน.  

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชม  เมอืงเกา่ซูเ่หอ (Shuhe ancient town) หนึง่ในเขตเมอืงเกา่ของเมอืงลีเ่จยีง( Lijiang) ค าวา่ ซูเ่หอ 

ภาษานาซ ีเรยีกวา่ Shaowu เนือ่งจากดา้นหลังของหมูบ่า้นมภีเูขาJubao (มคีวามหมายว่ารวบรวมเงนิทอง) จงึ

ไดต้ัง้ชือ่หมูบ่า้นโดยใชช้ือ่ของภเูขา มคีวามหมายว่าหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูใ่ตภ้เูขาสงู เมอืงเกา่ซูเ่หอ ตัง้อยูห่่างจาก

เมอืงลีเ่จยีง ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 4 กโิลเมตร ปัจจุบันเมอืงเกา่แห่งนี้ไดเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัยของคน

http://bit.ly/2NMk5YE
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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นาซ ี และถูกเลอืกใหเ้ป็นหนึง่ทีใ่นเมอืงเกา่ทีม่คีวามส าคัญซงึไดรั้บการท านุบ ารุงรักษาไดอ้ยา่งสมบรูณ์ เมอืง

เกา่ซูเ่หอ มลีักษณะบา้นพักคลา้ยๆกบัเมอืงเกา่ลีเ่จยีง เป็นสว่นประกอบส าคัญของเมอืงโบราณลีเ่จยีง สมัยกอ่น

เป็นสถานสี าคัญของเสน้ทางยนูนานหรอืวา่เสน้ทางสายไหมใต ้เคยเป็นตลาดขายสง่ของเครือ่งหนังและอืน่ๆ ซู่

เหอ มขีนาดเล็กกวา่ลีเ่จยีง แต่มคีวามเป็นธรรมชาตมิาก อสิระทา่นชมเมอืงเกา่ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย  

 น าท่านเทีย่วชม เมอืงเก่าลีเ่จยีง ซึง่เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง 

เรื่องความสวยงามของเมืองโบราณย่านเมืองเก่าลี่เจียงมี

ประวัติศาสตร์ยอ้นหลังไปไดม้ากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุด

แลกเปลีย่นคา้ขายสนิคา้ตามเสน้ทางสาย Tea Horse สายเก่า 

ยา่นเมอืงเกา่นีม้ชี ือ่เสยีงจากคคูลองและสะพานทีม่อียูม่ากมาย จน

ไดรั้บการขนานนามว่า "เวนสิแห่งตะวันออก" เมอืงเก่าลีเ่จยีง มี

สถาปัตยกรรมประวัตศิาสตรว์ัฒนธรรมแตกตา่งไปจากเมอืงโบราณ

อืน่ๆของจนีเนือ่งจากเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้รกรากของชาวหน่าซหีรอื

นาส ีมาตัง้แตส่มยัโบราณ      
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั FENG HUANG YANG SHENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เมอืงลีเ่จยีง –  น ัง่กระเชา้ใหญ่ข ึน้ชมภูเขาหมิะมงักรหยก  – ► Special Option ► 

Helicopter Tour – *Option Show Impression Lijiang (จางอีโ้หมว) * – ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ – 

เมอืงฉูโ่สง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก 

เปลีย่นน่ังรถภายในอทุยานเพือ่เดนิทางสู่

จดุน่ังกระเชา้ทีร่ะดับความสงู 3,356 เมตร 

น่ังกระเชา้ใหญ่  ขึน้สูภ่เูขาหมิะมังกรหยก 

สูจุ่ดชมววิสูงสุดจากระดับน ้าทะเล 4,506 

เมตร ซึง่ทา่นสามารถสัมผัสหมิะทีป่กคลุม

อยู่ตลอดทั ้ง ปีอย่างใกล ช้ ิด  เพื่อชม

ทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดทีสู่งทีส่ดุ และสวยงามทีสุ่ด ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ทวิเขา

แห่งนี้เมือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย บนพืน้สขีาวของหมิะทีป่ก

คลุมอยู่นัน้ ดูราวกับหยกขาว ทีต่ัดกันสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาว ก าลังล่องลอยอยู่บน

ฟากฟ้า เขาแหง่นีจ้งึไดช้ือ่วา่ภเูขาหมิะมงักรหยกใหท้่านไดช้ืน่ชมและดืม่ด ่ากับความหนาวเย็นของ

ธรรมชาต ิ (หมายเหต ุ: กรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อนัเนือ่งมาจากเหตผุลดา้นสภาพอากาศ

ไมเ่อือ้อ านวย, การปิดซอ่มบ ารุง, หรอืเหตุผลใดๆ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมท่องเทีย่ว

อืน่ทดแทน) 

► Special Option ► Helicopter Tour ขึน้เฮลคิอปเตอรช์มววิ เปิดสดุยอด

ประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชวีติ...ขึน้ เฮลคิอปเตอร ์ชมววิเมอืงลีเ่จยีง 

หรอื ชมววิภเูขาหมิะมงักรหยกแบบใกลช้ดิ (1 ล า 6 ทีน่ั่ง) 

Option 1 : ชมววิรอบเมอืงลีเ่จยีง ใชเ้วลาในการชมววิประมาณ 28 นาท ีคา่ใชจ้า่ย  

                ประมาณ 5,500 บาท  

Option 2 : ชมววิภเูขาหมิะมงักรหยกทีย่ ิง่ใหญ ่สวยงามแบบใกลช้ดิ ใชเ้วลาในการชมววิประมาณ 46 นาท ีคา่ใชจา่ย 

                ประมาณ 12,000 บาท    

(หมายเหตุ : หากมขีอ้สงสัยเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อสอบถามและจองกจิกรรมไดท้ีไ่กดแ์ละหัวหนา้ทัวรค์ะ ราคาและรายการ

ออพชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามบ.ตัวแทนผูจั้ด  การซือ้ออพชัน่ทัวรเ์ป็นความพงึพอใจของลค.ไมม่ขีอ้บังคับ  

หากทา่นตกลงใชบ้รกิาร ทางบ.ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบหากเกดิเหตสุดุวสิยัขึน้ไมว่า่กรณีใดใดทัง้สิน้.)  

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

*Option Show Impression Lijiang* โชวย์ ิง่ใหญ ่โดยผู ้

ก ากับชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมติให ้

ภเูขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบรเิวณทุ่ง

หญา้เป็นเวทกีารแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 

ชวีติ แสง ส ีเสยีง ตระการตา เล่าเรือ่งราวชวีติ

ความเป็นอยูแ่ละชาวเผา่ตา่งๆของเมอืงลีเ่จยีง (คา่ใชจ้า่ยประมาณ
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ทา่นละ 300 หยวนสามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ) 

น าท่านเขา้ชม ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ(ทะเลสาบขาว) ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซต์ัดกับววิตน้ไม ้ท่ามกลางขุนเขา

แห่งหุบเขาพระจันทรส์นี ้าเงนิ (The Blue Moon Valley) ฉากของภเูขาหมิะมังกรหยก มนี ้าตกหนิปนูขัน้บันได

ขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่างสวยงาม น ้าทีไ่หลผ่านหุบเขานี้คอืน ้าทีล่ะลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมังกรหยก 

เนือ่งจากจดุนีม้ทีวิทัศนท์ีส่วยงามมฉีากหลังคอืภเูขาหมิะมังกรหยกมนี ้าตกและแมน่ ้าก ึง่ทะเลสาบจงึเป็นทีน่ยิม

ของนักทอ่งเทีย่ว,ชา่งภาพและคูรั่กเป็นอยา่งมาก อสิระเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั FENG HUANG YANG SHENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูเ่มอืงคนุหมงิ – สนามบนิคนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

......... น. น าคณะ น่ังรถไฟดว่นความเร็วสงูสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยรถไฟดว่น ความเร็ว 250-350 กโิลเมตร/ชัว่โมง เสน้ทางลี่

เจยีง-คุนหมงิ ระยะเวลาทีเ่ร็วทีสุ่ดจากคุนหมงิ-ลีเ่จยีงจะลดลงจาก 7 ชั่วโมงในปัจจุบันเหลอืเพยีงแค่ 2.53 

ชั่วโมง (ขอความกรุณาทุกท่านน ากระเป๋าสัมภาระขึน้ขบวนรถไฟดว้ยตัวท่านเอง โดยมีหัวหนา้ทัวร์คอย

ชว่ยเหลอืท่าน) เชญิทุกท่านพสิูจน์ความเร็วของรถไฟด่วน รถไฟสายใหม่ของจนีนี้จะเชือ่ม 20 เมอืงตลอด

เสน้ทางเพือ่เชือ่มโยงภาคกลางของประเทศเขา้กบัภมูภิาคทีย่งัคงพัฒนาลา้หลังอกีจ านวนมาก 

......... น. ถงึ เมอืงคนุหมงิ  

    ** หากมเีวลามากพอ**  

น าท่านชม น ้าตกคุนหมงิ (Kunming Waterfall Park) ตัง้อยู่

ทางเหนือของคุนหมงิ บนเขต Shanshui New District ตัว

สวนสาธารณะตัง้อยู่ตรงขา้มกับโครงการที่พักอาศัย Honey 

Place (Tian Yu Lan Shan)  Kunming Waterfall Parkหรอือกี

ชือ่นึง่คอื Niulan River Waterfall Park  สวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ทีใ่ชเ้วลาสรา้งกว่า 3 ปี  ภายในประกอบไปดว้ยน ้าตกและ

ทะเลสาบอกี 2 แห่งทีส่รา้งขึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์น ้าตกมคีวาม

กวา้ง 400 เมตรสงู 12.5 เมตร เบือ้งลา่งน ้าตกเป็นทะเลสาบและ

มทีางเดนิ  สามารถเดนิชมววิสวยๆได ้บรเิวณจดุชมววิสามารถชมววิทะสาบกวา้งเหนอืน ้าตกไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้

รอบๆ ทะเลสาบยงัมทีางใหเ้ดนิเลน่พักผอ่นหยอ่นใจไดอ้กีดว้ย อสิระเก็บภาพประทับใจจนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8369 

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

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

บรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร,

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
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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 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง 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 าระทีส่นามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ 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) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
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โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส 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 ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

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

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 


