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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
เด็กต า่กวา่
18ปี (เพ ิม่) 

พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

29 มถิุนายน-2 กรกฎาคม 2562 9,999 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 ประตู 9 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิคนุห

มงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและ

เอกสารใหก้บัทา่น  
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20.00 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8370 

23.40 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตคิุนหมงิฉางชยุ เมืองคุนหมงิ  เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

มณฑลยูนนาน คุนหมิงไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลทิ าใหม้ีอากาศเย็นสบายตลอดทั ้งปีจึงท าใหม้ ี

ทศันียภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามว่า “นครแห่งฤดใูบไมผ้ล”ิ และมชีนกลุม่นอ้ยอาศยัอยู่กว่า 26 กลุม่ 

และสิง่ทีม่ีเสน่หด์งึดูดนักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตแิละภูมอิากาศทีไ่มร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลังจากผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

  ทีพ่กั HUI SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง คนุหมงิ – อทุยานป่าหนิ – ทะเลสาบเตยีนฉอื  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมความงามและความมหัศจรรยข์อง อุทยานป่าหนิ ทีจ่ะท า

ใหท้่านตืน่ตาตืน่ใจกับหนิหลากชนดิทีม่ีรูปร่างพสิดาร ซึง่มีอาณา

เขตกวา้งขวางถึง 40,000 ไร่ ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่มีมาตั ้งแต่

โบราณกาลกว่า 2 – 3 รอ้ยลา้นปี และนับไดว้่าเป็น “ป่าหนิทีใ่หญ่

ทีส่ดุของโลก” ซึง่สมัยกอ่นเป็นเพยีงหนิปูนทีอ่ยู่ใตผ้ืนน ้าครัน้เวลา

ผ่านไป ความเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตไิดท้ าใหเ้ปลอืกโลกเกดิ

การดนัตวัสงูข ึน้ จงึกลายเป็น “ป่าหนิ” ทีผุ่ดข ึน้เหนือพืน้ดนิ และแทบไม่น่าเชือ่เลยว่า การกดัเซาะของสายฝนที่

ตกลงมาจะสามารถท าใหห้นิที่ว่าแกร่งแปรเปลี่ยนรูปร่างไป มองดูเหมือนภูผา เสมือนหญิงงามในวรรณคด ี

เสน้ทางทีดู่วนเวยีน และเรน้ลับประดุจเขาวงกตทีดู่ราวกบัว่าไม่ส ิน้สดุ ชวนใหน่้าตดิตามชมยิง่นัก เชน่ หนินาง

คอย เจา้แม่กวนอมิ สระลา้งดาบ ชมความงามตามอัธยาศยั. 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชม ทะเลสาบเตียนฉือ (Lake Dian) หรือ ทะเลสาบคุนหมิง 

ทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอันดบัหนึง่ของมณฑลยูนนานอยู่ทางทศิตะวันตก

เฉียงใตข้องคนุหมงิ ตัวทะเลสาบมีรูปทรงเหมอืนพระจันทรเ์สีย้ว จาก

ความงดงามของทะเลสาบนี้ ท าใหถู้กขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสง

แห่งที่ราบสูง" และเนื่องจากมีล าน ้าไหลออกจากทะเลสาบเหมือน

ยอ้นกลับ ทะเลสาบนี้จงึมีชือ่ว่า “เตยีน ฉือ” ซึง่มีความหมายว่าทะเลสาบกลับหัวกลับหาง ทะเลสาบเตยีนฉือ

ลอ้มรอบดว้ยภเูขาทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุของคนุหมงิ ลอ่งเรอืชมทศันียภาพทีส่วยงามของทะเลสาบ ตน้แบบของ

ทะเลสาบในพระราชวังฤดูรอ้นอวี้เหอหยวน ทะเลสาบนี้มีขนาดประมาณ 300 ตร.กม. ความยาวโดยรอบ

ประมาณ 163 กม. ใหท้า่นไดช้มความสวยงามของทะเลสาบและธรรมชาตโิดยรอบตามอัธยาศยั 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั JING HAO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม คนุหมงิ – ถ า้ไซอ ิว๋    OOppttiioonn  สะพานแกว้+สไลเดอร ์สะพานแกว้+สไลเดอร ์ –   รา้นบวัหมิะรา้นบวัหมิะ  – เมอืงโบราณกวนตู ้

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ถ ้าไซอิ๋ว ใกลเ้มืองคุนหมงิ มณฑลยูนนาน ถ ้าแปลกสมัย

ราชวงศ์หมิงเป็นหินปูนที่ เก ิดข ึ้นเองตามธรรมชาติ ภายในถ ้าแห่งนี้มี

หลากหลายมุมใหท้่านไดช้ม ประกอบไปดว้ยตัวละครเรื่องไซอิว๋และบรเิวณ

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ยังมี สะพานแกว้ 5D สะพานแกว้ที่เชือ่มต่อหุบเขา

ความยาว 250 เมตร กวา้ง 2 เมตร ความสงู 200 เมตรเป็นสะพานแกว้ทีย่าว

ทีส่ดุในมณฑลยูนนานและยังตกแต่งเอฟเฟกซส์ามมติแิบบ 5D OPTION 

เดนิสะพานแกว้+เลน่สไลดก์ระจก (ค่าใชจ้่ายออพชัน่ประมาณทา่นละ 1,500 

บาท สามารถสอบถามและช าระเงนิไดท้ี่หัวหนา้ทัวร์) ใหท้่านไดเ้ดนิเล่น

ถา่ยภาพทา้ทายความหวาดเสยีวตามอัธยาศยัพรอ้มอกีหนึง่กจิกรรมใหท้า่นได ้

สนุกสนานดว้ยการ เล่นสไลดก์ระจกยาว 1,500 เมตร สไลดผ์่านท่ามกลาง

เขาใหท้่านไดส้ัมผัสธรรมชาติอย่างใกลช้ดิเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่

สวยงาม *หมายเหต ุ: หากทา่นไม่ประสงคท์ีจ่ะเดนิสะพานแกว้หรอืเลน่สไลเดอร ์ สามารถเก็บภาพบรรยากาศ 

แลว้มาเจอกันทีจุ่ดนัดพบ (สะพานแกว้และสไลเดอร์ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่จ าเป็นตอ้งตรวจสอบและรักษา

ความปลอดภยัอย่างสงูอยู่ตลอดจากทางรัฐบาลจนี ดงันัน้หากสะพานแกว้หรอืสไลเดอร ์ไม่เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่ว

เขา้ชม อันเนื่องจากสภาพอากาศ ลม หมิะ ฝน เป็นอันรับทราบโดยทั่วกันว่า เหตุผลเพื่อความปลอดภัยของ

นักทอ่งเทีย่วทัง้ส ิน้)   

เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยน์วดแพทยแ์ผนโบราณจนี นวดฝ่าเทา้เพื่อสขุภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กบัยา

นวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไม่ซ ้าใคร เป่าพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่งั หรอืทีรู่จ้ักกันดใีนชือ่ “ครมีบัวหมิะ” สรรพคณุเป็น

เลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้นจนี 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโบราณกวนตู ้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชอ้ปป้ิง เสือ้ผา้ อาหาร

พืน้เมอืง ขนม และลานเอนกประสงคท์ีช่าวจนีในคณุหมงิทกุเพศทกุวัยจะมาเดนิเล่น 

พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ทีส่รา้งข ึน้มาเพื่อเป็นการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมของรา้นคา้รา้นขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลาน

เอนกประสงคส์รา้งเป็นเจดยีแ์บบทเิบต และดา้นหลงัของเมอืงโบราณ เป็นทีต่ัง้ของวัดลามะ หรอืวัดทเิบต เมอืง

โบราณกวนตูส้ะทอ้นใหเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมงิที่มีหลากหลายชาตพิันธ ์แต่อยู่ร่วมกันได ้

อย่างกลมกลนื  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั JING HAO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ คนุหมงิ – ตลาดคา้สง่โหลวซอืวาน – สนามบนิคนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเขา้สู ่ตลาดคา้สง่ทีย่ ิง่ใหญ่ “โหลวซอืวาน” ตัง้อยู่บรเิวณ

ถนนไฉ่หยูนเป่ยลู่ ประกอบดว้ยอาคาร 5 ชัน้ จ านวน 21 อาคาร มี

พืน้ทีร่วมกว่า 3 ลา้น ตร.ม. มสีนิคา้ครอบคลมุทกุกลุม่ อาท ิเสือ้ผา้ 

เครือ่งแต่งกาย เครื่องประดบั ของตกแตง่บา้น เครือ่งใชส้ านักงาน 

เครื่องใชใ้นครัวเรือน และอื่นๆอีกมากมาย ตลาดโหลวซอืวานเป็น

ศนูยก์ลางทางการคา้ในประเทศจนี กอ่สรา้งเมือ่วันที ่28 กนัยายน 2551 ใชง้บประมาณการกอ่สรา้งกว่า 32,000 

ลา้นหยวน เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 โดยใชช้ือ่อย่างเป็นทางการว่า “Luosiwan 

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

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

เบ็ดเตล็ดอี้อู”  อสิระอาหารกลางวันเพื่อไม่เป็นการเสยีเวลาเลอืกชมสนิคา้  อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลอืกชมเลอืก

ซือ้สนิคา้ตามอัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย    จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิที่

อาจเกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหนา้ทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้

เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8369 

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

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทน

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

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตไุฟลท์

บนิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 
 

หมายเหต ุ  : ทางบรษัิทฯ ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จั้กในนามของ

รา้นรัฐบาล คอื รา้นหยก, รา้นยาจนี, รา้นไข่มุก, รา้นชา, รา้นนวดเทา้,รา้นยางพารา,รา้นผา้ไหม เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีล

กบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นคา้ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็น

หลัก ไม่มกีารบงัคับใดๆทัง้สิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุ
ในรายการ 

× ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท วซีา่หมูค่ณะ (ส าหรบัคนไทย) 

× ไม่ร วมค่ าท าวีซ่ าช าวต่ างชาติที่ ไม่ไ ด ้ร ับ ก ารยก เว้น ย ื่น วีซ่ าหมู่ คณ ะ (ก รณี ต่ างช าติ เพ ิ่ม  5 ,0 00  บ าท  แล ะลู ก ค ้า 
เป็นผูด้ าเนนิการย ืน่วซีา่เอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์หรอืช าระวนัเดนิทางทีส่นามบนิ) 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

เรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป 
โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 ช าระเต็มจ านวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บ

ค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

วนัที่ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบ

คา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพ ือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไม่มั่นใจโปรด
สอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงนิไดทุ้กกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่

ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง

ดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีีซา่  แต่หากทาง
นักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น

การจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือ
การบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบรษัิท
ก ากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิิตรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืได ้

ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้  


