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รหัสโปรแกรม : 13315 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรโมชั่นนี ้ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว  

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลกิอัตโนมตัิ โดยเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองจีน  

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทนัที 

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเลม่ของท่าน 

หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณ ี
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
เด็กต า่กวา่
18ปี (เพิม่) 

พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

1-4 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

3-6 มถินุายน 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

4-7 มถินุายน 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

6-9 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

7-10 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

8-11 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

11-14 มถินุายน 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

13-16 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

14-17 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

15-18 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

18-21 มถินุายน 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

20-23 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

21-24 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

22-25 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

25-28 มถินุายน 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

27-30 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

28-31 มถินุายน 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

29 มถินุายน-2 กรกฎาคม 2562 9,999 2,500 3,500 KY 30 

30 มถินุายน-3 กรกฎาคม 2562 8,998 2,500 3,500 KY 30 

คนุหมงิ . . . ป่าหนิ . . . ถ า้ไซอิว๋  4 วนั 3 คนื 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิต์ลอดท ัง้ปี “มณฑลยนูนาน” 

ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ “อทุยานป่าหนิ”  ป่าหนิทีใ่หญท่ีส่ดุของโลก 

ชมความสวยงาม  “ทะเลสาบเตยีนฉอื”  / ชอ้ปป้ิงตลาดใหญข่องคนุหมงิ 

ชม ถ า้ไซอิว๋ ถ า้หนิปนูธรรมชาต ิ.. *OPTION สะพานแกว้ 5D , เลน่สไลดก์ระจก 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  

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

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฉางชุย (คนุหมงิ)  

17.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิคุนห

มงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและ

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

 

20.00 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8370 

23.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางชยุ เมอืงคุนหมงิ  เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

มณฑลยูนนาน คุนหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลทิ าใหม้อีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีจงึท าใหม้ ี

ทัศนยีภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุม่นอ้ยอาศัยอยูก่วา่ 26 กลุม่ 

และสิง่ทีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วก็คอืธรรมชาตแิละภมูอิากาศทีไ่มร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลังจากผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

  ทีพ่กั HUI SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง คนุหมงิ – อทุยานป่าหนิ – ทะเลสาบเตยีนฉอื  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมความงามและความมหัศจรรยข์อง อทุยานป่าหนิ ทีจ่ะท า

ใหท้่านตืน่ตาตืน่ใจกับหนิหลากชนดิทีม่รีูปร่างพสิดาร ซึง่มอีาณา

เขตกวา้งขวางถงึ 40,000 ไร่ ชมหนิรูปร่างต่างๆ ที่มีมาตัง้แต่

โบราณกาลกว่า 2 – 3 รอ้ยลา้นปี และนับไดว้่าเป็น “ป่าหนิทีใ่หญ่

ทีส่ดุของโลก” ซึง่สมยักอ่นเป็นเพยีงหนิปนูทีอ่ยูใ่ตผ้นืน ้าครัน้เวลา

ผ่านไป ความเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตไิดท้ าใหเ้ปลอืกโลกเกดิ

การดันตัวสงูขึน้ จงึกลายเป็น “ป่าหนิ” ทีผ่ดุขึน้เหนอืพืน้ดนิ และแทบไมน่่าเชือ่เลยวา่ การกดัเซาะของสายฝนที่

ตกลงมาจะสามารถท าใหห้นิที่ว่าแกร่งแปรเปลี่ยนรูปร่างไป มองดูเหมอืนภูผา เสมอืนหญงิงามในวรรณคด ี

เสน้ทางทีดู่วนเวยีน และเรน้ลับประดุจเขาวงกตทีดู่ราวกับว่าไมส่ ิน้สดุ ชวนใหน่้าตดิตามชมยิง่นัก เชน่ หนินาง

คอย เจา้แมก่วนอมิ สระลา้งดาบ ชมความงามตามอธัยาศัย. 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชม ทะเลสาบเตยีนฉือ (Lake Dian) หรอื ทะเลสาบคุนหมงิ 

ทะเลสาบทีใ่หญเ่ป็นอนัดับหนึง่ของมณฑลยนูนานอยูท่างทศิตะวันตก

เฉียงใตข้องคุนหมงิ ตัวทะเลสาบมรีูปทรงเหมอืนพระจันทรเ์สีย้ว จาก

ความงดงามของทะเลสาบนี้ ท าใหถู้กขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสง

แห่งที่ราบสูง" และเนื่องจากมลี าน ้าไหลออกจากทะเลสาบเหมอืน

ยอ้นกลับ ทะเลสาบนี้จงึมชี ือ่ว่า “เตยีน ฉือ” ซึง่มคีวามหมายว่าทะเลสาบกลับหัวกลับหาง ทะเลสาบเตยีนฉือ

ลอ้มรอบดว้ยภเูขาทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุของคนุหมงิ ลอ่งเรอืชมทัศนยีภาพทีส่วยงามของทะเลสาบ ตน้แบบของ

ทะเลสาบในพระราชวังฤดูรอ้นอวี้เหอหยวน ทะเลสาบนี้มีขนาดประมาณ 300 ตร.กม. ความยาวโดยรอบ

ประมาณ 163 กม. ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของทะเลสาบและธรรมชาตโิดยรอบตามอธัยาศัย 

ค ่า   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั JING HAO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่าม คนุหมงิ – ถ า้ไซอิว๋    OOppttiioonn  สะพานแกว้+สไลเดอร์สะพานแกว้+สไลเดอร ์ –   รา้นบวัหมิะรา้นบวัหมิะ  – เมอืงโบราณกวนตู ้

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ถ ้าไซอิว๋ ใกลเ้มอืงคุนหมงิ มณฑลยูนนาน ถ ้าแปลกสมัย

ราชวงศ์หมิงเป็นหินปูนที่เก ิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ภายในถ ้ าแห่งนี้มี

หลากหลายมมุใหท้่านไดช้ม ประกอบไปดว้ยตัวละครเรือ่งไซอิว๋และบรเิวณ

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ยังม ีสะพานแกว้ 5D สะพานแกว้ที่เชือ่มต่อหุบเขา

ความยาว 250 เมตร กวา้ง 2 เมตร ความสงู 200 เมตรเป็นสะพานแกว้ทีย่าว

ทีส่ดุในมณฑลยนูนานและยังตกแต่งเอฟเฟกซส์ามมติแิบบ 5D OPTION 

เดนิสะพานแกว้+เลน่สไลดก์ระจก (ค่าใชจ้่ายออพชัน่ประมาณท่านละ 1,500 

บาท สามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ี่หัวหนา้ทัวร์) ใหท้่านไดเ้ดนิเล่น

ถา่ยภาพทา้ทายความหวาดเสยีวตามอธัยาศยัพรอ้มอกีหนึง่กจิกรรมใหท้า่นได ้

สนุกสนานดว้ยการ เล่นสไลดก์ระจกยาว 1,500 เมตร สไลดผ์่านท่ามกลาง

เขาใหท้่านไดส้ัมผัสธรรมชาติอย่างใกลช้ดิเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่

สวยงาม *หมายเหต ุ: หากทา่นไมป่ระสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานแกว้หรอืเลน่สไลเดอร ์ สามารถเก็บภาพบรรยากาศ 

แลว้มาเจอกันทีจุ่ดนัดพบ (สะพานแกว้และสไลเดอร์ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีจ่ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษา

ความปลอดภยัอยา่งสงูอยูต่ลอดจากทางรัฐบาลจนี ดังนัน้หากสะพานแกว้หรอืสไลเดอร ์ไมเ่ปิดใหนั้กท่องเทีย่ว

เขา้ชม อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพือ่ความปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่วทัง้ส ิน้)   

เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยา

นวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุณเป็น

เลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้นจนี 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว ชอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหาร

พืน้เมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวัยจะมาเดนิเล่น 

พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่เป็นการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลาน

เอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลังของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดทเิบต เมอืง

โบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคุนหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แต่อยู่ร่วมกันได ้

อยา่งกลมกลนื  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั JING HAO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ คนุหมงิ – ตลาดคา้สง่โหลวซอืวาน – สนามบนิคนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู ่ตลาดคา้สง่ทีย่ ิง่ใหญ่ “โหลวซอืวาน” ตัง้อยูบ่รเิวณ

ถนนไฉ่หยนูเป่ยลู่ ประกอบดว้ยอาคาร 5 ชัน้ จ านวน 21 อาคาร มี

พืน้ทีร่วมกวา่ 3 ลา้น ตร.ม. มสีนิคา้ครอบคลมุทกุกลุม่ อาท ิเสือ้ผา้ 

เครือ่งแตง่กาย เครือ่งประดับ ของตกแต่งบา้น เครือ่งใชส้ านักงาน 

เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน และอืน่ๆอกีมากมาย ตลาดโหลวซอืวานเป็น

ศนูยก์ลางทางการคา้ในประเทศจนี กอ่สรา้งเมือ่วันที ่28 กนัยายน 2551 ใชง้บประมาณการกอ่สรา้งกวา่ 32,000 

ลา้นหยวน เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมือ่วันที ่16 ธันวาคม 2552 โดยใชช้ือ่อย่างเป็นทางการว่า “Luosiwan 

International Trade City” (螺蛳湾国际商贸城) โดยใชโ้ครงสรา้งอาคารและรูปแบบการบรหิารเหมอืนกับ 

“Yiwu International Trade City” (义乌国际商贸城) มณฑลเจอ้เจยีง หรอืทีรู่จั้กกนัในชือ่ “ตลาดคา้สง่สนิคา้

เบ็ดเตล็ดอีอ้”ู  อสิระอาหารกลางวันเพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาเลอืกชมสนิคา้  อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลอืกชมเลอืก

ซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8369 

18.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ..........................     
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บริษัทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

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

การตรวจคนเขา้เมอืงหรือสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคญั...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ รว่มกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กในนามของ

รา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขม่กุ, รา้นชา, รา้นนวดเทา้,รา้นยางพารา,รา้นผา้ไหม เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีล

กับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็น

หลัก ไมม่กีารบังคับใดๆทัง้สิน้ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

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

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ในรายการ 

× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 
× ไม่ร วมค่ าท า วีซ่ าชา วต่ า งชาติที่ไ ม่ได้ร ับกา รยก เว้นยื่น วีซ่ าหมู่คณะ  (กรณีต่ า งชาติ เพิ่ม  5 ,000  บาท  และลูกค้า 

เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์หรอืช าระวนัเดนิทางทีส่นามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
เรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง 

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

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

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรด
สอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่
วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง

ดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทาง
นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น
การจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอื
การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิท
ก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้
ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้  


