
  1       

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 16049 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

1-4 พฤศจิกายน 2562 11,911 +3,500 KY 20 

8-11 พฤศจิกายน 2562 11,911 +3,500 KY 20 

14-17 พฤศจิกายน 2562 9,999 +3,500 KY 20 

15-18 พฤศจิกายน 2562 11,911 +3,500 KY 20 

21-24 พฤศจิกายน 2562 10,901 +3,500 KY 20 

22-25 พฤศจิกายน 2562 11,911 +3,500 KY 20 

29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562 11,911 +3,500 KY 20 
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โปรโมช่ันน้ี ใช้วีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่าน้ัน หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว 

วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจีน 

และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที 

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่าน 

หากท่านต้องไปท าใหม่ทุกกรณี 
 

คนุหมงิ .. ล ีเ่จยีง .. ภเูขาหมิะมงักรหยก 4 วนั 3 คนื 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิุทธิต์ลอดท ัง้ปี “มณฑลยนูนาน” 

ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ “ภเูขาหมิะมงักรหยก” เผชญิความสงูที ่4,506 เมตร 

ชมทะเลสาบจิว่ไจโ้กวนอ้ย “ ไป๋สุย่เหอ ” เทีย่วชม “ เมอืงโบราณลีเ่จยีง ” 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  

*ปลไมร่วม:คา่วซีา่ 1,650 บาท/ทา่น,คา่ทปิมัคคเุทศก,์คนขับรถ2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ,ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 

 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิคุนหมงิฉางชุย (คุนหมงิ)  

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

คุนหมงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ

และเอกสารใหก้บัท่าน  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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20.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคุนหมงิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KY8370 

00.20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตคินุหมงิฉางชยุ เมอืงคนุหมงิ    คนุหมงิ เมอืงหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด

ในมณฑลยูนนาน คุนหมิงไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลทิ าใหม้ีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีจึงท าใหม้ ี

ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามวา่ “นครแห่งฤดใูบไมผ้ล”ิ และมีชนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม 

และสิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดูนักท่องเทีย่วก็คอืธรรมชาตแิละภูมอิากาศทีไ่มร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลงัจากผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก 

  ทีพ่กั HANG LI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่อง คุนหมงิ – เมอืงลีเ่จยีง – เมอืงโบราณลีเ่จยีง  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลีเ่จียง เขตการปกครองที่ประกอบดว้ยส่วนที่เป็นเขต

เมืองและเขตชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มีจ านวนประชากรราว 1,100,000 คน ตัง้อยู่ในหุบเขาที่มี

ทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยที่มีความ

น่าสนใจทั ้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม มีย่านเมืองเก่าลี่เจียงที่มี

ชื่อเสียงมาก ซึง่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าตา้เหยียน ชื่นชมกับ

ทัศนียภาพระหวา่งสองขา้งทาง พรอ้มทัง้พักผ่อนบนรถตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 7 ชม.)  

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ระหวา่งทาง) 

 น าท่านสู ่เมอืงเกา่ลีเ่จยีง ซึง่เป็นเมืองที่มีชือ่เสยีงโด่งดัง เรื่องความสวยงาม

ของเมืองโบราณย่านเมืองเก่าลีเ่จียงมีประวัตศิาสตรย์อ้นหลังไปไดม้ากกว่า 

800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลีย่นคา้ขายสนิคา้ตามเสน้ทางสาย Tea Horse 

สายเก่า ย่านเมืองเก่าน้ีมีชือ่เสยีงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จน

ไดร้ับการขนานนามวา่ "เวนสิแห่งตะวนัออก" เมอืงเกา่ลีเ่จียง มีสถาปัตยกรรม

ประวตัศิาสตรว์ฒันธรรมแตกตา่งไปจากเมอืงโบราณอืน่ๆของจีนเน่ืองจากเป็น

เมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้รกรากของชาวหน่าซหีรอืนาส ีมาตัง้แตส่มัยโบราณ      
ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  ทีพ่กั FENG HUANG YANG SHENG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม เมอืงลีเ่จยีง –  น ัง่กระเชา้ใหญ่ข ึน้ชมภูเขาหมิะมงักรหยก  – *Option Show Impression 

Lijiang (จางอีโ้หมว)* – ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ – เมอืงฉู่โสง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก เปลี่ยนน่ังรถ

ภายในอุทยานเพื่อเดนิทางสู่จุดน่ังกระเชา้ที่ระดับความ

สูง 3,356 เมตร น่ังกระเชา้ใหญ่  ขึน้สู่ภูเขาหมิะมังกร

หยก สูจุ่ดชมววิสงูสดุจากระดบัน ้าทะเล 4,506 เมตร ซึง่

ท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทัง้ปีอย่าง

ใกลช้ดิ เพื่อชมทวิทัศน์และธรรมชาตบินจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองขา้งทางที่ข ึน้

ยอดเขา ทวิเขาแห่งน้ีเมือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมังกรก าลังเลือ้ย บนพื้นสขีาว

ของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั ้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน ้าเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาว ก าลัง

ลอ่งลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งน้ีจงึไดช้ือ่วา่ภูเขาหมิะมังกรหยกใหท้่านไดช้ืน่ชมและดืม่ด า่กบัความ

หนาวเย็นของธรรมชาต ิ (หมายเหตุ : กรณีที่มีการประกาศปิดใหบ้ริการกระเชา้ไฟฟ้า อัน

เน่ืองมาจากเหตผุลดา้นสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย, การปิดซ่อมบ ารุง, หรือเหตุผลใดๆ บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมท่องเทีย่วอืน่ทดแทน) 

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

*Option Show Impression Lijiang* โชวย์ิง่ใหญ่ โดยผูก้ ากับชือ่กอ้งโลก 

จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมติใหภู้เขาหมิะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และ

บรเิวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 ชวีติ 

แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่และชาวเผ่าตา่งๆของเมืองลีเ่จียง (ค่าใชจ้่ายประมาณท่าน

ละ 300 หยวนสามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทัวรค์ะ) 

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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น าท่านเขา้ชม ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ(ทะเลสาบขาว) ทะเลสาบสเีทอรค์วอยซ์

ตัดกับววิตน้ไม ้ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขาพระจันทรส์ีน ้าเงนิ (The Blue 

Moon Valley) ฉากของภูเขาหมิะมังกรหยก มนี ้าตกหนิปูนขัน้บันไดขนาดเล็ก

ลดลัน่ลงมาอย่างสวยงาม น ้าที่ไหลผ่านหุบเขาน้ีคอืน ้าที่ละลายจากหมิะบน

ยอดเขาหมิะมังกรหยก เน่ืองจากจุดน้ีมีทวิทัศน์ที่สวยงามมีฉากหลังคอืภูเขา

หมิะมังกรหยกมนี ้าตกและแม่น ้ากึง่ทะเลสาบจงึเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว,

ชา่งภาพและคูร่ักเป็นอย่างมาก อสิระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จนถงึ

เวลานัดหมาย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฉู่โสง อสิระพักผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  ทีพ่กั YU HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฉู่โสง – เมอืงคุนหมงิ – วดัหยวนทง – สนามบนิคุนหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงคนุหมงิ ชมธรรมชาตสิองขา้งทางและพักผ่อนบนรถตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม.) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร     

น าท่านนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วัดหยวนทง ซึง่เป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนคร

คุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองคุนหมิง ใหท้่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีน

โบราณ มีโบสถท์ี่งดงาม สระน ้าใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ

รอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมงิ น าท่านนมัสการพระพุทธรูปจ าลอง ซึง่อัญเชญิมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.

เกรยีงศกัดิ ์ชมะนันท ์เป็นนายกรัฐมนตรไีดม้กีารอญัเชญิพระพุทธชนิราชมาประดษิฐาน ณ วัดแห่งน้ี  จากนัน้น า

ท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิข ึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครื่องกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิคุนหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8369 

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

     

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรือยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

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

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรณุาอา่นรายการและเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์

บนิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตอุันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทางบรษัิทเริม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณทีา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศและจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิหรอืพาหนะอยา่ง

ใดอยา่งหนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี้เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม

การเดนิทางของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ารองพาหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเปน็ผูก้ าหนด ทางผู้จัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท าการ REQUEST ใหไ้ด ้

เทา่นัน้ งดการคนืบัตรโดยสารและการยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ทัง้ในและตา่งประเทศตามในรายการทวัรข์า้งตน้  จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอื

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงในประเทศ,ตา่งประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุ

กรณี ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศนัน้ๆ ก าหนดดว้ยตวัทา่นเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยใน

เทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  ท ัง้นีข้ึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและ 

สายการบนิเปน็ผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 
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หมายเหตุ : โปรดแจง้ในวันจองทัวร ์ชาวตา่งชาต ิเรยีกเก็บเพิม่ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมคา่วซีา่ส าหรับตา่งชาตแิละลกูคา้เป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง 

บรษัิททัวรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 

หมายเหตุ   : ทางบรษัิทฯ รว่มกับการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสัมพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วท่ัวไปไดรู้จั้กในนามของ

รา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไขม่กุ, รา้นชา, รา้นนวดเทา้ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์จงึเรียน

ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มีการบังคับ

ใดๆทัง้สิน้ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

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

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,650 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 
× ไม่รวมค่าท าวีซ่าชาวต่างชาตทิี่ไม่ได้รบัการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาต ิเพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า 

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

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
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เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 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 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไม่
ม่ันใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการ
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  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 วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

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

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่ ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 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 โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภัุณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
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