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รหัสโปรแกรม : 15197 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรโมชั่นนี้ ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว  

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน  
และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที 

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่าน 
หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณี 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

10-13 ตลุาคม 2562 10,901 3,500 KY 30 

11-14ตลุาคม 2562 11,911 3,500 KY 30 

12-15ตลุาคม 2562 11,911 3,500 KY 30 

13-16ตลุาคม 2562 10,901 3,500 KY 30 

14-17ตลุาคม 2562 9,999 3,500 KY 30 

15-18ตลุาคม 2562 8,998 3,500 KY 30 

16-19ตลุาคม 2562 9,999 3,500 KY 30 

17-20ตลุาคม 2562 10,901 3,500 KY 30 

18-21ตลุาคม 2562 10,901 3,500 KY 30 

19-22ตลุาคม 2562 10,901 3,500 KY 30 

20-23ตลุาคม 2562 10,901 3,500 KY 30 

21-24ตลุาคม 2562 9,999 3,500 KY 30 

22-25ตลุาคม 2562 9,999 3,500 KY 30 

23-26ตลุาคม 2562 10,901 3,500 KY 30 

24-27ตลุาคม 2562 10,901 3,500 KY 30 

25-28ตลุาคม 2562 10,901 3,500 KY 30 

26-29ตลุาคม 2562 10,901 3,500 KY 30 

27-30ตลุาคม 2562 9,999 3,500 KY 30 

28-31ตลุาคม 2562 8,998 3,500 KY 30 

29-1 พฤศจกิายน 2562 8,998 3,500 KY 30 

30-2 พฤศจกิายน 2562 9,999 3,500 KY 30 

31-3 พฤศจกิายน 2562 10,901 3,500 KY 30 

 

คนุหมงิ . . ถ า้จ ิว่เซยีง . . สวนดอกไม ้ 4 วนั 3 คนื 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิต์ลอดท ัง้ปี “มณฑลยนูนาน” 

ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ “ถ า้จ ิว่เซยีง”  ชมหนิงอกหนิยอ้ยทีส่วยงามแปลกตา 

ชม สวนพฤกษศ์าสตร ์THE WORLD HORTI-EXPO GARDEN , สวนดอกไม ้, งานแกะสลกัน า้แข็ง  

SPECIAL !!!  แช ่น า้แร ่ธรรมชาต ิผอ่นคลายความเมือ่ยลา้  

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  

*ปล.ไมร่วมคา่วซีา่ 1,650 บาท/ทา่น,คา่ทปิมคัคเุทศก,์คนขบัรถ2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ,ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิฉางชุย (คนุหมงิ)  

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

มงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและ

เอกสารใหก้บัทา่น  

 

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 – จิว่เซยีง – *OPTION  TOUR  ขึน้บอลลนูชมววิ – ถ า้จ ิว่เซยีง  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถ ้าจิว่เซยีง (jiuxiang) ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอหยเีหลยีง มณฑลยนูนาน อยูห่่างจากเมอืงคุนหมงิ

ราว 90 กโิลเมตร (ใชเ้วลาในการเดนิทางจากเมอืงคนุหมงิประมาณ 2.30 ชม.)  

*OPTION TOUR ► เปิดประสบการณ์แบบใหม ่ข ึน้บอลลูนชมววิภูเขา ววิถ า้ในมุมสูง 

เก็บภาพประทบัใจแบบพาโนราม่า 360 องศา (ค่าใช้จ่ายท่านละ 

1,800 บาท ใชเ้วลาชมววิประมาณ 10 นาท ีสามารถจองและช าระ

เงนิไดท้ ีห่วัหนา้ทวัรค์ะ) 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ ถ ้าจิว่เซยีง (jiuxiang)  ถ ้า

จิว่เซยีง อุทยานท่องเที่ยวที่ข ึน้ชือ่อกีแห่งหนึ่ง

ของมณฑลยูนนาน อุทยานจิ่วเซียงเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชงิธรรมชาตแิละวัฒนธรรมที่ส าคัญ

ของจีน ถ ้านี้เกดิจากการกัดเซาะของภูเขาไฟ

โบราณจนเกิด เ ป็นโพรงถ ้ าขนาดยาว  3 -4 

กโิลเมตร ประกอบดว้ยถ ้าหนิปนูและหบุเขาหนิปนูทีม่รีปูรา่งสวยงามแปลกตาเป็นจ านวนมาก พืน้ทีบ่รเิวณนี้ยังมี

http://bit.ly/2NMk5YE
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ชนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก *การท่องเทีย่วถ ้าจิว่เซยีงรวม ลฟิท+์ล่องเรือ+กระเชา้ ชมความงาม

ภายในถ ้าจิว่เซยีงทีป่ระกอบดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยทีส่วยงาม รูปร่างแปลกตาเต็มไปดว้ยสสีันสวยงามซึง่ประกอบ

เสมอืนเป็นโลกใตด้นิไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ชมธารน ้าตกเล็กๆอยูภ่ายใน ชม ถ ้าชา้งเผอืก,ถ ้าคา้งคาว,วังเทพธดิา

,ถ ้าเทวดา,ถ ้านาขัน้บนัใดและน ้าตกสองสายกลางถ ้า ใหท้า่นไดช้มความงามภายในถ ้า เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึตาม

อธัยาศัย จนไดเ้วลาอนัสมควร  

ค ่า   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั ZI ZHU YUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม อทุยานป่าหนินอ้ย – สวนพฤกษศ์าสตรค์นุหมงิ – *Option Show Impression Of Yunnan * 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเขา้ชม อทุยานป่าหนิ(นอ้ย) ชมหนิหลากชนดิทีม่รีปูรา่งแปลกตา เกดิจาก

ความเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตทิ าใหก้ลายเป็นป่าหนินอ้ย เชญิท่านเดนิชมหนิ

รูปทรงต่างๆและเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ นอกจากนี้ยังมสีวนแปะก๊วยใหท้่านไดช้ม 

อสิระชมธรรมชาตทิีส่วยงามตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงคนุหมงิ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชม.) 

ใหท้า่นชมววิธรรมชาตสิองขา้งทางพรอ้มอสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้ชม สวนพฤกษ์ศาสตรค์ุนหมงิ (The World Horti-Expo Garden) 

ตัง้อยูช่านเมอืงทางตอนเหนือของเมอืงคุนหมงิไดเ้ป็นเจา้ภาพจัดนทิรรศการพชื

สวนโลกในปี 1999 จนถงึปัจจบุนัยงัคงเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีหนึง่จดุของเมอืง

คุนหมงิ สวนแห่งนี้ถูกจัดใหไ้ดช้มเป็นโซนมหีลายโซน (China Hall, Man and 

Nature Hall, Green House, Science and Technology Hall และ 

International Hall)และยังมสีวนตน้ไม,้ สวนชา, สวนบอนไซ, สวนสมนุไพร, 

สวนไผ่, สวนผักและผลไมแ้ละสวนกลางแจง้ 34 แห่งของผูเ้ขา้ร่วม

ภายในประเทศ, สวนกลางแจง้ 34 แหง่ส าหรับตา่งประเทศและองคก์รนานาชาต ิ น่ังรถแบตเตอรร์ีช่มสวนต่างๆ 

ชมดอกไมน้านาพันธุ ์ชมนทิรรศการของแต่ละประเทศทีน่ ามาจัดแสดง อสิระถ่ายรูปตามอัธยาศัย หมายเหตุ : 

การจัดแสดงสวนอาจมกีารเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน โดยจะถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพ

อากาศและคณะผูจ้ัดงาน The World Horti-Expo Garden.  นอกจากนี้ยังม ีงานแกะสลักน ้าแข็ง จัดแสดงใน

โดมขนาดยอ่ม เชญิทา่นสมัผัสกบัความหนาวและชมงานแกะสลัก,เลน่สไลดน์ ้าแข็งตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัด

หมาย  พเิศษ!! เชญิท่านผ่อนคลายกับการแชน่ ้าแร่ธรรมชาตภิายในสวนแห่งนี้ อสิระท่านพักผ่อนกับการแช่

น ้าแร ่ภายในสวนแหง่นี ้จนถงึเวลานัดหมาย (กรณุาน าเสือ้ผา้,ชดุวา่ยน ้าและของใชข้องทา่นมาเปลีย่น ทางสวน

ไมม่บีรกิารคะ่)  

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

*Option Show  Impression Of Yunnan*  หรอื Dynamic Yunnan การแสดงโชว ์แสง ส ี

เสยีง ตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยูแ่ละเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่มนอ้ยยนู

นานตัง้แต่อดีต,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงก ากับโดยนักเตน้ชือ่ดังหยางลี่ผงิ (Yang 

Liping) หนึง่ในนักเตน้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของจนี ใหท้่านไดช้มอลังการโชวต์ืน่ตาตืน่ใจ

ไปกับท่วงท่าลีลาของนักแสดงและเสียงดนตรีประกอบสไตล์ยูนนาน (ค่าใชจ้่าย

ประมาณทา่นละ 1,500 บาท สามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ) 

  ทีพ่กั PING HUA YUE JIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ คนุหมงิ – วดัหยวนทง – รา้นบวัหมิะ – สนามบนิคนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทา่นนมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดหยวนทง ซึง่เป็น “วัดทีใ่หญท่ีส่ดุในนครคนุหมงิ” 

มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของเมอืงคุนหมงิ ใหท้่านชมสถาปัตยกรรมแบบจนีโบราณ มโีบสถท์ีง่ดงาม สระ
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น ้าใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภเูขาและเมอืงคุนหมงิ น าท่านนมัสการพระพุทธรูปจ าลอง 

ซึง่อัญเชญิมาจากประเทศไทย สมัยที ่พณ.เกรยีงศักดิ ์ชมะนันท ์เป็นนายกรัฐมนตรไีดม้กีารอัญเชญิพระพุทธ

ชนิราชมาประดษิฐาน ณ วัดแหง่นี ้

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยา

นวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุณเป็น

เลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ าบา้นจนี 

เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวนั 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. เหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8369 

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

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 ์จงึเรยีนใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ 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 1,650 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 2,000 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   

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 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 
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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
การจองต๋ัวเครือ่งบนิ 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  
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