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ค ุน ห ม ิง   ภ ูเ ข า ห ิม ะ เ จ ีย ว จื ่อ ซ า น  4 วนั 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิต์ลอดท ัง้ปี  “ มณฑลยนูนาน ” 

ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ “ภูเขาหมิะเจยีวจือ่ซาน” เผชญิความสงูที ่4,223 เมตร 

นมสัการพระพทุธชนิราช “วดัหยวนทง” เทีย่วชม “เมอืงโบราณกวนตู”้ 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  
*ปล.ไมร่วม:คา่วซีา่ 1,650 บาท/ทา่น /  คา่ทปิมัคคเุทศก,์คนขับรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิคนุหมงิฉางชุย  

17.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ คนุห

มงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร  

20.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KY8370 

23.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางชยุ  เมอืงคนุหมงิ  เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

มณฑลยูนนาน  คนุหมงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดใูบไมผ้ลทํิาใหม้อีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีจงึทําใหม้ ี

ทศันียภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามว่า “นครแห่งฤดใูบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุม่นอ้ยอาศยัอยู่กว่า 26 กลุม่ 

และสิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตแิละภมูอิากาศทีไ่มร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลงัจากผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

  ทีพ่กั HUI SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จาํนวน 
1-4 มนีาคม 2563 7,997 3,500 KY 20 

2-5 มนีาคม 2563 6,996 3,500 KY 20 

3-6 มนีาคม 2563 7,997 3,500 KY 20 

4-7 มนีาคม 2563 8,998 3,500 KY 20 

5-8  มนีาคม 2563 9,999 3,500 KY 20 

6-9 มนีาคม  2563 9,999 3,500 KY 20 

7-10 มนีาคม 2563 9,999 3,500 KY 20 

8-11 มนีาคม 2563 7,997 3,500 KY 20 

9-12 มนีาคม 2563 6,996 3,500 KY 20 

10-13 มนีาคม  2563 7,997 3,500 KY 20 

11-14 มนีาคม 2563 8,998 3,500 KY 20 

12-15 มนีาคม 2563 9,999 3,500 KY 20 

13-16 มนีาคม  2563 9,999 3,500 KY 20 

14-17 มนีาคม  2563 9,999 3,500 KY 20 

15-18 มนีาคม  2563 7,997 3,500 KY 20 

16-19 มนีาคม  2563 6,996 3,500 KY 20 

17-20 มนีาคม  2563 7,997 3,500 KY 20 

18-21 มนีาคม 2563 8,998 3,500 KY 20 

19-22 มนีาคม 2563 9,999 3,500 KY 20 

20-23 มนีาคม 2563 9,999 3,500 KY 20 

21-24 มนีาคม 2563 9,999 3,500 KY 20 

22-25 มนีาคม 2563 7,997 3,500 KY 20 

23-26 มนีาคม 2563 6,996 3,500 KY 20 

24-27 มนีาคม 2563 7,997 3,500 KY 20 

25-28 มนีาคม 2563 8,998 3,500 KY 20 

26-27 มนีาคม 2563 9,999 3,500 KY 20 

27-30 มนีาคม 2563 9,999 3,500 KY 20 

28-31 มนีาคม 2563 9,999 3,500 KY 20 

29มนีาคม - 1 เมษายน 2563 7,997 3,500 KY 20 

30 มนีาคม- 2 เมษษยน 2563 6,996 3,500 KY 20 

31มนีาคม - 3 เมษายน 2563 7,997 3,500 KY 20 
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วนัทีส่อง คนุหมงิ – นํา้ตกคนุหมงิ – เมอืงถา่นเตีย้น – สวนสตอเบอรร์ ี ่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม น้ําตกคนุหมงิ (Kunming Waterfall Park) ตัง้อยู่ทางเหนือของคนุห

มงิ บนเขต Shanshui New District ตวัสวนสาธารณะตัง้อยู่ตรงขา้มกบั

โครงการทีพ่ักอาศยั Honey Place (Tian Yu Lan Shan) Kunming Waterfall 

Park หรอือกีชือ่หนึง่คือ Niulan River Waterfall Park  สวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ทีใ่ชเ้วลาสรา้งกว่า 3 ปี  ภายในประกอบไปดว้ยน้ําตกและทะเลสาบอกี 2 

แห่งทีส่รา้งข ึน้ดว้ยฝีมอืมนุษย ์น้ําตก มคีวามกวา้ง 400 เมตรสงู 12.5 เมตร เบือ้งลา่งน้ําตกเป็นทะเลสาบ และมี

ทางเดนิ  สามารถเดนิชมววิสวยๆได ้บรเิวณจุดชมววิสามารถชมววิทะสาบกวา้งเหนือน้ําตกไดอ้กีดว้ย นอกจากนี้

รอบๆ ทะเลสาบยังมทีางใหเ้ดนิเลน่พักผ่อนหย่อนใจไดอ้กีดว้ย อสิระเก็บภาพประทบัใจจนถงึเวลานัดหมาย 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงถา่นเตีย้น  (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชม.) ใหท้า่นไดช้มธรรมชาตทิีง่ดงามตลอด

สองขา้งทางและพักผ่อนอรยิาบถตามอัธยาศยั 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ระหว่างทาง) 

ระหว่างการเดนิทางสู ่เมอืงถา่นเตีย้น นําทา่น แวะ สวนผลไม  ้(สตอเบอรร์ี่ ) ใหท้า่นได ้

เลอืกชมิ ชมการปลกูและอสิระเลอืกซือ้รับประทานตามอัธยาศยั *หมายเหตุ : โปรแกรม

สวนผลไมส้ตอเบอรร์ี ่ เป็นชว่งฤดูกาล หากวันเดนิทางไม่มผีลสตอเบอรี่ หรอืไม่เปิด ทาง

บรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ เนือ่งจากไม่มคี่าธรรมเนยีมเขา้ชม  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงถา่นเตีย้น พักผ่อนบนรถจนเดนิทางถงึเมืองถา่นเตีย้น.  

คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั WANG TONG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม เมอืงถา่นเตีย้น –  ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ซาน(กระเชา้+รถแบตเตอรร์ ี)่ – เมอืงคนุหมงิ – วดัหยวนทง  – 

เมอืงโบราณกวนตู ้

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเขา้สู่  ภเูขาหมิะเจยีวจือ่ (JiaoZi Mountain) ชมแหลง่ทอ่งเทีย่วแห่ ง

ใหม่ ข ึน้รถประจําทางของทางอุทยานเพือ่ไปน่ังกระเชา้ข ึน้ดา้นบนภเูขา เพือ่ให ้

ทา่นไดเ้ดนิชมธรรมชาตบินภเูขาเจยีวจือ่ บนทางเดนิไมท้ี่ ทางอุทยานไดจ้ัดทํา

เพือ่ความสะดวกสบายสาํหรับนักทอ่ง เทีย่ว สูจุ่ดทีเ่ดน่ทีส่ดุใน การชมววิ

ทวิทศันข์องภเูขาหมิะเจยีวจือ่ คอืจุดยอดของภเูขา ที่มคีวามสงูจาก

ระดบัน้ําทะเล  4,223 เมตร  ในชว่งฤดูหนาว ระหว่างทางทา่น จะไดพ้บกบั ส ิง่

มหัศจรรยอ์กีมากมาย อาท ิ ป่าสน ,น้ําตกทีจ่ับตวัเป็นน้ําแข็ง เสมอืนกลาเซยีร์

,ลําธารรูปทรงตา่งๆ เดนิชมความสวยงามมาเรือ่ยๆจะไดพ้บกบั “สระน้ําแห่ง

สรวงสวรรค”์ แตถ่า้เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ล,ิฤดรูอ้นจะไดพ้บกบัดอกไมน้านาชนดิที่

บานไปทัว่ทัง้ภเูขาพรอ้มตน้หญา้เขยีวขจ ีอสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพสวยงามตาม

อัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ ชมธรรมชาตสิองขา้งทางและพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 4 ชม.) 

นําทา่นนมัสการส ิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ณ วัดหยวนทง  ซึง่เป็น “วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในนคร

คนุหมงิ ” มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวั นออกเฉียงเหนือ ของเมอืงคนุหมงิ ใหท้า่นชมสถาปัตยกรรมแบบจนี

โบราณ มโีบสถท์ีง่ดงาม สระน้ําใสสะอาด ทา่นสามารถมองเห็นทศันียภาพ

รอบๆ ภเูขาและเมอืงคนุหมงิ นําทา่นนมัสการพระพุทธรูปจําลอง ซึง่อัญเชญิมา

จากประเทศไทย สมัยที ่พณ .เกรยีงศกัดิ ์ชมะนันท ์เป็นนายกรัฐมนตรไีดม้กีา รอัญเชญิพระพุทธชนิราชมา

ประดษิฐาน ณ วัดแห่งนี้   

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงโบราณกวนตู ้  เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ชอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหารพืน้เมอืง ขนม และลาน

เอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวัยจะมาเดนิเลน่ พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมอืงโบราณ ที่

สรา้งขึน้มาเพื่ อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจนีใน สมัยกอ่น สว่นกลางของลาน

เอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลงัของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดทเิบต เมอืง

โบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในคนุหมงิทีม่หีลากหลายชาตพิันธ ์แตอ่ยู่ร่วมกนัไดอ้ย่าง

กลมกลนื 
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คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั YI SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงคนุหมงิ – ★ OPTION TOUR  เขาซซีาน (Xishan) – สนามบนิคนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

★★ OPTION TOUR ★★   เขาซซีาน (Xishan) แหลง่ทอ่งเทีย่วอกีแห่งหนึง่  เป็นภเูขาสงู

ทีส่ดุ ของเมอืงคนุหมงิ  อยู่ดา้นทศิตะวันตกของเมอืงคนุหมงิ  อยู่สงูจาก

ระดบัน้ําทะเลพันกว่าเมตร โดยสารกระเชา้ข ึน้สูจุ่ดชมววิ ชมสถาปัตยกรรมวัด

จนีในลทัธเิตา๋ซึง่ตัง้อยู่บนไหลเ่ขาทีส่รา้งข ึน้ตามความศรั ทธาของชาวบา้น  

ยอดเขาซซีานเป็นทีต่ัง้ของ  ประตมูังกร หรอื หลงเหมนิ  ใหท้า่นไดล้อดประตู

มังกรทีช่าวจนีเชือ่กนัว่าเป็นประตศูกัด ิส์ทิธิ ์ผูใ้ดทีเ่ดนิผ่านประตแูห่งนี้แลว้จะมี

โชคลาภอายุยนืยาว นอกจากประตมูังกรเขาซซีานยังมวีัดทีข่ ึน้ชือ่อกีสองแห่ง ไดแ้ก ่หัวถงิซือ่ แล ะไทห่วาซือ่ 

และยังมสีสุานของนักดนตรจีนีนาม เนี้ยเอ่อ ซึง่เป็นผูป้ระพันธเ์นื้อและทํานองเพลงชาตจินีทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบัน

ตัง้อยู่บนเขาซซีานดว้ย จากยอดเขาทา่นสามารถชมทศันียภาพอันงดงามของทะเลสาบเตยีนฉือทะเลสาบทีใ่หญ่

ทีส่ดุในเมอืงคนุหมงิ (คา่ออพชัน่ข ึน้เขาซซีานไมร่วมในคา่ทวัร ์คา่ใชจ้่ายทา่นละ 1,200 บาท สนใจจองและจ่าย

คา่ออพชัน่พรอ้มคา่ทวัรไ์ดเ้ลยคะ่) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลี่ ยงสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง ,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท (มัคคเุทศก์ ,หัวหนา้ทัวร์ ,คนขับรถ )เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8369 

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

 
 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

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

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะสํารองตั๋วเครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะสํารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกํ้าหนด ทางผู้จัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะทําการ REQUEST ใหไ้ด ้

เทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทัวร์ข้างต้น  จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอื

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองในประเทศ,ตา่งประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุ

กรณี ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศนั้นๆ ก าหนดด้วยตัวท่านเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยใน

เทีย่วบนิถดัไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  ท ัง้นีข้ึ้นอยู่กับทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 

 
หมายเหต ุ: โปรดแจง้ในวันจองทวัร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไม่รวมค่าวซีา่สําหรับต่างชาตแิละลูกคา้เป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่เอง 

บรษัิททวัรไ์ม่สามารถแทรกแซงได)้ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

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

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขเป็นไปตามกรรมธรรมกํ์าหนด) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซี่า ทา่นละ 1,650 บาท วซี่าหมูค่ณะ (สําหรบัคนไทย) 
× ไมร่วมคา่ทาํวซี่าชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ยืน่วซี่าหมูค่ณะ  (กรณีตา่งชาต ิ เพิม่ 5,000 บาท และลูกคา้  

เป็นผูด้าํเนนิการยืน่วซี่าเอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระพรอ้มคา่ทวัร ์หรอืชําระวนัเดนิทางทีส่นามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ตํา่ 20 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  

 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

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

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่
มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายก าร
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏิ เสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําร ะเงนิ
มัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
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7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ  คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  


