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      YADING 5 DAY 4 NIGHT 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิต์ลอดเสน้ทาง “มณฑลยนูนาน-เสฉวน” 

ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ เผชญิความสงูที ่3-4 พนั เมตร 

เดนิทางโดยสายการบนิลคักีแ้อร ์(8L)  

*ปลไมร่วม : คา่วซีา่ 1,650 บาท/ทา่น,คา่ทปิมคัคเุทศก,์คนขบัรถ2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ,ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

20  - 24 พฤศจกิายน 2562 19,991 +6,000 8L 20 

27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2562 19,991 +6,000 8L 20 
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*ขอ้แนะน ำส ำหรับเสน้ทำงนี้* :  ทำ่นควรดูแลสขุภำพร่ำงกำยและพักผ่อนใหเ้พยีงพอ เนื่องจำกเสน้ทำงทอ่งเทีย่วนี้มคีวำมสงู
จำกระดบัน ้ำทะเล 3,000-4,000 กว่ำเมตร เวลำเดนิ พูด แตล่ะอริยิำบถควรท ำชำ้ๆคะ่ ไม่ควรเร่งรบี. 
 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิลีเ่จยีง – เมอืงจงเตีย้น(แชงกรลีา่)  

10.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 เคำทเ์ตอร ์M ประต ู6 สำยกำรบนิลคักี้

แอร ์(8L) โดยมีเจำ้หนำ้ทีจ่ำกทำงบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นสมัภำระและเอกสำร

ใหก้บัทำ่น  

13.15 น. เหนิฟ้ำสู ่เมอืงลีเ่จยีง โดยสำยกำรบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิที ่8L826 

16.30 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิลีเ่จยีง  มณฑลยูนนำน น ำผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง,ศลุกำกร รับสมัภำระเรยีบรอ้ย 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองจงเตี้ยน(Zhong dain) หรือ แชงกรีล่ำ

(Shang Gri-La) อยู่ห่ำงจำกลี่เจียง 200 กโิลเมตร เมืองที่อยู่ทำงตอน

เหนือสุดของมณฑลยูนนำน เป็นชมุชนเก่ำของชำวทเิบต ชำวบำ้นเรียก

เกลทงั แตก่ำรทอ่งเทีย่วของจนีอุปโลกใหแ้ชงกรลีำ่เป็น “สวรรคแ์ห่งสดุทำ้ย

บนพื้นพิภพ” ตำมนวนิยำยขำยดีในปี 1933 “ขอบฟ้ำที่เลือนหำย The 

Lost Horizon” โดยนักเขียนชำวอังกฤษชื่อ เจมส์  ฮิลตัน  ไดแ้ต่ง

เรือ่งรำวของผูร้อดชวีติจำกเครือ่งบนิตกทีพ่ลัดหลงมำยังดนิแดนแหง่นี้

แลว้ผูเ้ขยีนก็จนิตนำกำรวำ่เป็น  “สวรรคบ์นดนิ” เพรำะเป็นดนิแดนอัน

สงบ และอยูบ่นทีส่งูใกลข้อบฟ้ำ(ทเิบตหลังคำโลก) มธีรรมชำตงิดงำม 

ดุจสวรรค์บนดนิและผูค้นก็อยู่กันอย่ำงสมถะเรยีบง่ำย  มอีำยุยนืยำว 

ทุกคนมีควำมงดงำมทำงจิตวิญญำณ ต่ำงก็ปล่อยวำงแลว้ซึ่ง รัก 

โลภ  โกรธ หลง (ใชเ้วลำในกำรเดินทำงประมำณ 3 ชม.) ใหท้่ำน

พักผอ่นบนรถพรอ้มชมววิสองขำ้งทำง จนเดนิทำงถงึเมอืงจงเตีย้น. 

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  ทีพ่กั GRACE  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง เมอืงจงเตีย้น – น ัง่รถชมธรรมชาตสิู ่ยา่ตงิ 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ย่ำตงิ (Yading) อยู่ใน เมืองเตำ้เฉงิ(Daocheng) มณฑลเสฉวน เขตปกครองตนเองชำวทเิบต

กำนจือ ตัง้อยู่ที่ระดับควำมสูงจำกน ้ำทะเล 3750 เมตร เมืองนี้ถูกคน้พบโดยผูเ้ผยแพร่ศำสนำชำวอเมรกิำชือ่ 

“ลุค” ในปี 1928 ไดน้ ำภำพถ่ำยตีพมิพล์งในนติยสำร Nation Geographic และจำกนัน้เมืองนี้ไดร้ับกำรส ำรวจ

และรับรองจำกสหประชำชำตเิพื่อท ำกำรอนุรักษ์ใหค้งควำมสวยงำมของธรรมชำต ิเสน้ทำงสู ่ย่ำตงิ ท่ำนจะได ้

สมัผัสกับธรรมชำตทิี่บรสิทุธิส์องขำ้งทำง ผ่ำนชมววิภูเขำที่สวยงำม พรอ้มใหท้่ำนไดป้รับสภำพร่ำงกำยรับกับ

ธรรมชำตขิองเสน้ทำงนี้  

เทีย่ง           รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (ระหว่ำงทำง) 

 น ำท่ำนเดินทำง(ต่อ)สู่  ย่ ำต ิง ใหท้่ ำนไดช้มวิวภู เขำ

สลบัซับซอ้นทีส่วยงำมแปลกตำพรอ้มพักผ่อน จนเดนิทำง

ถงึ ย่ำตงิ  

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  ทีพ่กั RAMADA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม อทุยานยา่ตงิ (ทุง่หญา้ล ัว่หรง,วดัชงกู,่ทะเลสาบไขม่กุ,ทะเลสาบน า้นม) 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเขำ้สู ่อุทยำนย่ำตงิ (yading nature reserve) อุทยำนทำงธรรมชำตขิองประเทศจีน (โดยรถอุทยำน) 

ผ่ำนชมววิทวิทศันท์ีส่วยงำม ววิภเูขำหมิะ,ล ำธำรใส เขำ้สูจุ่ดทอ่งเทีย่วทำงธรรมชำต ิ

ชม ★ ทุ่งหญำ้ลั่วหรง (Luo Rong Grassland) ★ ทุ่งหญำ้ทีม่ีฉำกหนำ้เป็นธำรน ้ำเล็กๆ ฉำกหลังเป็นภูเขำหมิะ 

ธรรมชำตทิีย่ ิง่ใหญ่และสวยงำม ชมทุง่หญำ้กวำ้งใหญ่ ใหท้ำ่นเก็บภำพทีส่วยงำมตำมอัธยำศยั 

ชม ★ วัดชงกู่ (Chongu Monastery) ★  วัดทีเ่ก่ำแก่ประมำณ 700 ปี สรำ้งขึน้มำตัง้แต่สมัยรำชวงศห์ยวน เป็น

วัดขนำดเล็กตัง้อยู่ในเขตอนุรักษ์อุทยำนย่ำตงิ อยู่บนควำมสงู 3800 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล 
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ชม ★ ทะเลสำบไข่มุก (Pearl Lake) ★ หรือภำษำจีนว่ำ เจนิจูไห่ เป็นทะเลสำบทีอ่ยู่ในหุบเขำ ไข่มุกน ้ำเขยีว

มรกต คูก่ับยอดภูเขำสงูเซยีนไหน่ยื่อ ชมววิทีส่วยงำม สะดวกสบำยกับเสน้ทำงบันใดไมต้ลอดทำง อสิระเก็บภำพ

ทวิทศัน ์

ชม ★ ทะเลสำบน ้ำนม (Milk Lake) ★ อยู่ทีร่ะดับควำมสงู 4,600 เมตรจำกระดับน ้ำทะเล ทะเลสำบแห่งนี้อยู่

ภำยในหุบเขำและเป็นเสน้ทำงที่สูงชันบำงจุด มีบรกิำรมำ้ครึง่ทำง (หมำยเหตุ : ไม่รวมค่ำมำ้ไป-กลับ ค่ำมำ้

สำมำรถสอบถำมไดท้ีไ่กดแ์ละหัวหนำ้ทวัรค์่ะ) (อำหำรกลำงวันแบบกลอ่ง) หลังจำกเทีย่วชมภำยในอุทยำนย่ำตงิ 

เรยีบรอ้ยแลว้ น ำทำ่นออกจำกอุทยำนกลบัสูท่ีพ่ัก. 

 

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  ทีพ่กั RAMADA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ ยา่ตงิ – น ัง่รถสูเ่มอืงลีเ่จยีง 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองลี่เจียง เขตกำรปกครองทีป่ระกอบดว้ยสว่นทีเ่ป็นเขตเมืองและเขตชนบททำงตะวันตก

เฉียงเหนือของมณฑลยูนนำนสำธำรณรัฐประชำชนจนี มจี ำนวนประชำกรรำว 1,100,000 คน ตัง้อยู่ในหุบเขำทีม่ี

ทัศนียภำพงดงำม เป็นถิน่ที่อยู่ของชำวหน่ำซ ีถอืเป็นชนกลุ่มนอ้ยที่มีควำมน่ำสนใจทัง้ทำงขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรม มีย่ำนเมืองเก่ำลี่เจียงที่มีชือ่เสียงมำก ซึง่มีชื่ออย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ เมืองเก่ำตำ้เหยียน ชื่นชมกับ

ทศันียภำพระหว่ำงสองขำ้งทำง พรอ้มทัง้พักผ่อนบนรถตำมอัธยำศยั  

เทีย่ง           รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  (ระหวำ่งกำรเดนิทำง) 

 เดนิทำงตอ่สู ่เมอืงลีเ่จยีง ระหว่ำงทำงทำ่นจะไดช้มธรรมชำตทิีส่วยงำมและใหท้ำ่นไดพ้ักผ่อนตำมอัธยำศยั. 

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

  ทีพ่กั FENG  HUANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่า้  เมอืงลีเ่จยีง – สนามบนิลีเ่จยีง – สนามบนิสวุรรณภมู(ิกรงุเทพฯ) 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ 

หมำยเหตุ คณะควรเดนิทำงไปถงึสนำมบนิเพือ่ท ำกำรเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมำณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลีย่งสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิที่

อำจเกดิขึน้ เชน่ สภำพกำรจรำจรทีคั่บค่ัง,สภำพอำกำศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนำ้ทัวร,์คนขับรถ)

เป็นผูพ้จิำรณำและบรหิำรเวลำอย่ำงเหมำะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหำกลูกคำ้ไม่สำมำรถขึน้เครือ่งกลับ

ตำมวันและเวลำเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรำยกำรทัวร.์ 

10.00 น. เหนิฟ้ำกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิลคักีแ้อร ์เทีย่วบนิ 8L825  

11.25 น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิำพพรอ้มควำมประทบัใจ.........      

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รำยกำรทัวรท์อ่งเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรำยกำรตำมควำมเหมำะสมอันเนื่องจำกสภำวะอำกำศ,กำรจรำจร

,กำรเมอืง,สำยกำรบนิ,ขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอื่นๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้โดยมตีัวแทนบรษัิท

(มัคคุเทศก,์หัวหนำ้ทัวร,์คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิำรเวลำปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภำพกำรจรำจร,กำร

ตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืสำเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้ำจำกทำงบรษัิท โดยทำงบรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ...

กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดก่อนท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จำกนัน้จะถอืวำ่ลกูคำ้รับทรำบตำมขอ้ก ำหนด

ของบรษัิทหำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศเนื่องจำกเหตไุฟลทบ์นิตำมรำยกำร

ถกูยกเลกิหรอืสำเหตอุันเนื่องจำกสภำวะอำกำศ,กำรจรำจร,กำรเมอืงจำกสำยกำรบนิ ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

 

ทำงบรษัิทเริม่ตน้และจบกำรบรกิำรทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิกรณีทำ่นเดนิทำงมำจำกตำ่งประเทศและจะส ำรองตั๋วเครือ่งบนิหรอืพำหนะอยำ่ง

ใดอยำ่งหนึง่ทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำงมำสนำมบนิ ทำงบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในสว่นนี้เพรำะเป็นคำ่ใชจ้่ำยทีน่อกเหนือจำกโปรแกรม

กำรเดนิทำงของบรษัิท ฉะนัน้ทำ่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% กอ่นทีจ่ะส ำรองพำหนะ 

 

ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ 

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
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กำรจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ำหนด ทางผูจั้ดไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท ำกำร REQUEST ใหไ้ดเ้ทำ่นัน้ งดกำร

คนืบัตรโดยสำรและกำรยกเลกิกำรเดนิทำง ทำงสำยกำรบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบำงสว่น 

 

หากผูโ้ดยสารถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทวัร์ข้างต้น  จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองใน

ประเทศ,ต่างประเทศ  ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี ผู้โดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบ

คา่ปรบัทีป่ระเทศนั้นๆ ก าหนดด้วยตัวท่านเอง และผูโ้ดยสายตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ีทีน่ั่งว่างหรือตามวันเดินทางของต ัว๋เครือ่งบนิ  

ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบนิเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได.้ 

 

ฤดหูนาวมขีอ้ควรทราบ : สภำพอำกำศจะมดืเร็ว สีโ่มงเย็นก็มดืแลว้ สถำนทีท่อ่งเทีย่วต่ำงๆจะปิดเร็วไป 1 ชม. และถำ้เทีย่ว

กลำงแจง้ เวลำเดนิบนหมิะจะลืน่ตอ้งระวัง แว่นควรจะตอ้งม ีเมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่ำงจำ้สะทอ้นเขำ้ตำได ้

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตำมรำยกำรทีร่ะบ ุรวมถงึคำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมัน  
 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศ  
 โรงแรมทีพ่ักตำมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทำ่ (พัก 2-3 ทำ่น/หอ้ง)  
 คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่อำหำร ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ  
 คำ่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนำ้ทัวรอ์ ำนวยควำมสะดวก ตลอดกำรเดนิทำง 
 คำ่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่ว วงประกันทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทำง อำท ิคำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง คำ่โทรศัพท ์คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่มนิบิำรใ์นหอ้งและคำ่พำหนะตำ่งๆ ที ่
มไิดร้ะบใุนรำยกำร 
× ไมร่วมคา่ท าวซีา่ชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ยืน่วซีา่หมูค่ณะ  
× คำ่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋ำสมัภำระทีม่นี ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนินัน้ๆก ำหนดหรอืสมัภำระใหญเ่กนิขนำดมำตรฐำน 
× คำ่ภำษีน ้ำมัน ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่วซีา่แบบหมูค่ณะ 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ  2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์หรอื ช าระทีส่นามบนิ ณ วนัเดนิทาง) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หำกต ่ำกวำ่ก ำหนด กรุ๊ปจะไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้หำกผูเ้ดนิทำงทกุทำ่นยนิดทีีจ่ะช ำระคำ่บรกิำรเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ 
ทำงเรำยนิดทีีจ่ะประสำนงำนในกำรเดนิทำงตำมประสงคใ์หท้ำ่นตอ่ไป ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำงและเลือ่นกำรเดนิทำงไปในวัน 
อืน่ตอ่ไป โดยทำงบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้  
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  :  มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภำยหลังจำกทีท่ำ่นสง่เอกสำรกำรจอง 2 วัน  กรณีลกูคำ้ท ำกำรจองกอ่นวัน 

เดนิทำงภำยใน 30 วัน ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช ำระกอ่นวันเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วัน 

 หำกไมช่ ำระมัดจ ำตำมทีก่ ำหนด ขออนุญำตตัดทีน่ั่งใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หำกช ำระไมค่รบตำมจ ำนวนและ/หรอืวันทีก่ ำหนด บรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทำ่นช ำระเงนิไมว่ำ่จะทัง้หมดหรอืบำงสว่น ทำงบรษัิทฯถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตำ่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิ 

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

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีำยคุงเหลอื ณ วันเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนำ้กระดำษอยำ่งต ่ำ 2 หนำ้ หำกไมม่ั่นใจ 
โปรดสอบถำม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจำกเป็นรำคำตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ ำระเงนิคำ่จองคำ่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ำมำรถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิได ้

ทกุกรณี  และกรณีทีก่อง ตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรำยกำรเดนิทำง  

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ ไมค่นืคำ่ทัวรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำร 

หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมัดจำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมำ หำกทำ่นไมไ่ดร้่วมเดนิทำงหรอืใชบ้รกิำรตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออก 
เมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไม่วำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่ำ่น 
3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน 



  5       

ซีท่รำบลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วันก่อนกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีไ่มม่วีซีำ่  และอยำ่งนอ้ย 10 วันก่อนกำรเดนิทำงส ำหรับประเทศทีม่วีซีำ่  แตห่ำก
ทำงนักท่องเทีย่วทกุท่ำนยนิดทีีจ่ะช ำระค่ำบรกิำรเพิม่จำกกำรทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทำงนอ้ยกว่ำทีท่ำงบรษัิทก ำหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทำงได ้ 
ทำงเรำยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิำรตอ่ไป 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคำ่เสยีหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค ำน ำหนำ้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทำง และอืน่ๆ เพือ่
ใชใ้นกำรจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนำ้หนังสอืเดนิทำงใหก้ับทำงบรษัิทพรอ้มกำรช ำระเงนิมัดจ ำ 

5. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภมูอิำกำศ และเวลำ ณ วันที่
เดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี ้บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

6. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท 
เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ 
เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ เนือ่งจำกอยูน่อกเหนอืกำรควบคมุ 

7. อัตรำค่ำบรกิำรนีค้ ำนวณจำกอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ณ วันทีท่ำงบรษัิทเสนอรำคำ ดังนัน้ ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำ
คำ่บรกิำรเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ คำ่ภำษีเชือ้เพลงิ คำ่ประกันภัยสำยกำรบนิ กำร
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิท
ก ำกับเทำ่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน ำตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนำดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลำสตกิใสซึง่มซีปิลอ็คปิดสนทิ และสำมำรถน ำออกมำใหเ้จำ้หนำ้ทีต่รวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญำตใหถ้อืได ้
ทำ่นละ 1 ใบเท่ำนัน้ ถำ้ส ิง่ของดังกล่ำวมขีนำดบรรจุภัณฑม์ำกกว่ำทีก่ ำหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทำ่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลำ้ยกับอำวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีำฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ทีโ่หลดใตท้อ้ง
เครือ่งบนิเทำ่นัน้  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                


