
 

 
 

 
 

 
 

 
  

คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 



 

 
 

 

   

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว สายการบิน จ านวน 

17-20 มกราคม 2563 8,998 3,500 KY 20 

18-21 มกราคม 2563 8,998 3,500 KY 20 

23-26 มกราคม 2563 6,996 3,500 KY 20 

24-27 มกราคม 2563 8,998 3,500 KY 20 

25-28 มกราคม 2563 7,997 3,500 KY 20 

31 มกราคม -3 กุมภาพนัธ์ 2563 8,998 3,500 KY 20 

1-4 กุมภาพนัธ์ 2563 8,998 3,500 KY 20 

6-9 กุมภาพนัธ์ 2563 6,996 3,500 KY 20 

7-10 กุมภาพนัธ์ 2563 8,998 3,500 KY 20 

8-11 กุมภาพนัธ์ 2563 8,998 3,500 KY 20 

14-17 กุมภาพนัธ์ 2563 8,998 3,500 KY 20 

15-18 กุมภาพนัธ์ 2563 8,998 3,500 KY 20 

20-23 กุมภาพนัธ์ 2563 7,997 3,500 KY 20 

21-24 กุมภาพนัธ์ 2563 8,998 3,500 KY 20 

22-25 กุมภาพนัธ์ 2563 8,998 3,500 KY 20 

28 กุมภาพนัธ์-2 มีนาคม 2563 8,998 3,500 KY 20 

29 กุมภาพนัธ์-3 มีนาคม 2563 8,998 3,500 KY 20 



 

 
 

 

คุ น ห มิ ง   ภู เ ข า หิ ม ะ เ จี ย ว จ่ื อ ซ า น  4 วนั 

สัมผสัอากาศอนัแสนบริสุทธ์ิตลอดทั้งปี  “ มณฑลยูนนาน ” 

ความงามทีธ่รรมชาติสร้างสรรค์  “ภูเขาหิมะเจียวจ่ือซาน” เผชิญความสูงที ่4,223 เมตร 

นมัสการพระพุทธชินราช “วัดหยวนทง” เทีย่วชม “เมืองโบราณกวนตู้” 

เดินทางโดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY)  

*ปล.ไม่รวม:ค่าวซ่ีา 1,650 บาท/ท่าน /  ค่าทิปมคัคุเทศก,์คนขบัรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป ทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจ 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางชุย  

17.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาทเ์ตอร์ สายการบินคุนห

มิงแอร์ไลน์ (KY) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร  

20.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี KY8370 

23.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางชุย เมืองคุนหมิง  เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

มณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้ งปีจึงท าให้มี 

ทศันียภาพสวยงามมากมาย จนไดส้มญานามวา่ “นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” และมีชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุ่ม 

และส่ิงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศท่ีไมร้้อนหรือหนาวจนเกินไป หลงัจากผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

  ทีพ่กั HUI SHANG  HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

วนัทีส่อง คุนหมิง – น า้ตกคุนหมิง – เมืองถ่านเตีย้น – สวนสตอเบอร์ร่ี  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 



 

 
 

 

น าท่ านชม น ้ าตกคุนหมิง  (Kunming Waterfall 

Park) ตั้งอยูท่างเหนือของคุนหมิง บนเขต Shanshui 

New District ตัวสวนสาธารณะตั้ งอยู่ตรงข้ามกับ

โครงการท่ีพักอาศัย  Honey Place (Tian Yu Lan 

Shan) Kunming Waterfall Park หรืออีกช่ือหน่ึงคือ 

Niulan River Waterfall Park  สวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ท่ีใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี  ภายในประกอบไปดว้ยน ้ าตกและทะเลสาบอีก 2 แห่งท่ีสร้างข้ึนดว้ยฝีมือมนุษย ์

น ้ าตกมีความกวา้ง 400 เมตรสูง 12.5 เมตร เบ้ืองล่างน ้ าตกเป็นทะเลสาบและมีทางเดิน  สามารถเดินชมววิสวยๆ

ได ้บริเวณจุดชมวิวสามารถชมวิวทะสาบกวา้งเหนือน ้ าตกไดอี้กดว้ย นอกจากน้ีรอบๆ ทะเลสาบยงัมีทางให้เดิน

เล่นพกัผอ่นหยอ่นใจไดอี้กดว้ย อิสระเก็บภาพประทบัใจจนถึงเวลานดัหมาย 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองถ่านเต้ียน  (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ใหท้่านไดช้มธรรมชาติท่ีงดงามตลอด

สองขา้งทางและพกัผอ่นอริยาบถตามอธัยาศยั 

เท่ียง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ระหวา่งทาง) 

ระหว่างการเดินทางสู่ เมืองถ่านเต้ียน น าท่านแวะ สวนผลไม้ 

(สตอเบอร์ร่ี) ให้ท่านไดเ้ลือกชิม ชมการปลูกและอิสระเลือกซ้ือ

รับประทานตามอธัยาศยั *หมายเหตุ : โปรแกรมสวนผลไมส้ตอ

เบอร์ร่ี  เป็นช่วงฤดูกาล หากวนัเดินทางไม่มีผลสตอเบอร่ีหรือไม่

เปิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน เน่ืองจาก

ไม่มีค่าธรรมเนียมเขา้ชม  โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองถ่านเต้ียน พกัผอ่น

บนรถจนเดินทางถึงเมืองถ่านเต้ียน.  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั WANG TONG  HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

วนัทีส่าม เมืองถ่านเตีย้น –  ภูเขาหิมะเจียวจ่ือซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์ร่ี) – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง  – เมือง

โบราณกวนตู้ 



 

 
 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น า ท่ า น เ ข้ า สู่  ภู เ ข า หิ ม ะ เ จี ย ว จ่ื อ  (JiaoZi 

Mountain) ชมแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ ข้ึนรถ

ประจ าทางของทางอุทยานเพื่อไปนั่งกระเช้าข้ึน

ดา้นบนภูเขา เพื่อให้ท่านไดเ้ดินชมธรรมชาติบน

ภูเขาเจียวจ่ือบนทางเดินไมท่ี้ทางอุทยานได้จดัท า

เพื่อความสะดวกสบายส าหรับนกัท่องเท่ียว สู่จุด

ท่ีเด่นท่ีสุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ

เจียวจ่ือ คือจุดยอดของภูเขา ท่ีมีความสูงจาก

ระดับน ้ าทะเล 4,223 เมตร ในช่วงฤดูหนาว 

ระหว่างทางท่านจะได้พบกับส่ิงมหัศจรรย์อีก

มากมาย อาทิ ป่าสน,น ้ าตกท่ีจับตวัเป็นน ้ าแข็ง

เสมือนกลาเซียร์,ล าธารรูปทรงต่างๆ เดินชมความ

สวยงามมาเร่ือยๆจะไดพ้บกบั “สระน ้าแห่งสรวงสวรรค”์ แต่ถา้เป็นช่วงฤดูใบไมผ้ลิ,ฤดูร้อนจะไดพ้บกบัดอกไม้

นานาชนิดท่ีบานไปทัว่ทั้งภูเขาพร้อมตน้หญา้เขียวขจี อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพสวยงามตามอธัยาศยั จนถึงเวลา

นดัหมาย 

เท่ียง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ชมธรรมชาติสองขา้งทางและพกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาในการเดินทาง

ประมาณ 4 ชม.) 

น าท่านนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัหยวนทง ซ่ึง

เป็น “วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในนครคุนหมิง” มีประวติั

ความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้ งอยู่ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของเมืองคุนหมิง ให้ท่าน

ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ท่ี

งดงาม สระน ้ าใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็น

ทศันียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง น าท่าน 



 

 
 

 

นมสัการพระพุทธรูปจ าลอง ซ่ึงอญัเชิญมาจากประเทศไทย สมยัท่ี พณ.เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัท ์เป็นนายกรัฐมนตรี

ไดมี้การอญัเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วดัแห่งน้ี   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเท่ียว ช้อปป้ิง เส้ือผา้ อาหารพื้นเมือง ขนม และลาน

เอนกประสงคท่ี์ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวยัจะมาเดินเล่น พกัผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ 

ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านคา้ร้านขายแบบจีนใน สมยัก่อน ส่วนกลางของลาน

เอนกประสงคส์ร้างเป็นเจดียแ์บบทิเบต และดา้นหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของวดัลามะ หรือวดัทิเบต เมือง

โบราณกวนตูส้ะทอ้นให้เห็นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์ แต่อยูร่่วมกนัได้

อยา่งกลมกลืน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั YI SHANG  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ี่ เมืองคุนหมิง – ★ OPTION TOUR  เขาซีซาน (Xishan) – สนามบินคุนหมิง – กรุงเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

★★ OPTION TOUR ★★   เ ข า ซีซาน  (Xishan) แหล่ ง

ท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึง เป็นภูเขาสูงท่ีสุดของเมือง

คุนหมิง อยูด่า้นทิศตะวนัตกของเมืองคุนหมิง อยูสู่ง

จากระดบัน ้าทะเลพนักวา่เมตร โดยสารกระเชา้ข้ึนสู่

จุดชมวิว ชมสถาปัตยกรรมวดัจีนในลัทธิเต๋าซ่ึง

ตั้ งอยู่บนไหล่เขาท่ีสร้างข้ึนตามความศรัทธาของ

ชาวบ้าน ยอดเขาซีซานเป็นท่ีตั้ งของ ประตูมงักร 

หรือ หลงเหมิน ใหท้่านไดล้อดประตูมงักรท่ีชาวจีนเช่ือกนัวา่เป็นประตูศกัด์ิสิทธ์ิ ผูใ้ดท่ีเดินผา่นประตูแห่งน้ีแลว้

จะมีโชคลาภอายยุนืยาวนอกจากประตูมงักรเขาซีซานยงัมีวดัท่ีข้ึนช่ืออีกสองแห่ง ไดแ้ก่ หวัถิงซ่ือ และไท่หวาซ่ือ 

และยงัมีสุสานของนกัดนตรีจีนนาม เน้ียเอ่อ ซ่ึงเป็นผูป้ระพนัธ์เน้ือและท านองเพลงชาติจีนท่ีใช้อยูใ่นปัจจุบนั

ตั้งอยูบ่นเขาซีซานดว้ย จากยอดเขาท่านสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบเตียนฉือทะเลสาบท่ีใหญ่ 

 



 

 
 

 

ท่ีสุดในเมืองคุนหมิง (ค่าออพชัน่ข้ึนเขาซีซานไม่รวมในค่าทวัร์ ค่าใชจ่้ายท่านละ 1,200 บาท สนใจจองและจ่าย

ค่าออพชัน่พร้อมค่าทวัร์ไดเ้ลยค่ะ) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนข้ึนเคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์

ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรท่ีคบัคัง่,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตวัแทนบริษทั(มคัคุเทศก์,หัวหนา้

ทวัร์,คนขบัรถ)เป็นผูพ้ิจารณาและบริหารเวลาอยา่งเหมาะสม บริษทัขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหากลูกคา้ไม่

สามารถข้ึนเคร่ืองกลบัตามวนัและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทวัร์. 

17.15 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี KY8369 

18.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ..........................     

 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทวัร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหน้าโดยมีตวัแทนบริษทั(มคัคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขบัรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความ

เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ไดม้าจากทางบริษทั โดยทางบริษทัจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั...กรุณาอ่านรายการและเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท า

การจองทวัร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือวา่ลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบริษทัหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน และขอสงวน

สิทธ์ิไม่รับผิดชอบกรณีมีตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเน่ืองจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอนัเน่ืองจาก

สภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบทุกกรณี. 

  

 

ทางบริษทัเร่ิมตน้และจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างประเทศและจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน

หรือพาหนะอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพราะเป็น

ค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองพาหนะ 

  



 

 
 

 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุทีน่ั่ง ใช้วธีิ RANDOM คือการสุ่มเลือกทีน่ั่งโดยระบบสายการบิน 

การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ แต่จะท าการ 

REQUEST ใหไ้ดเ้ท่านั้น งดการคืนบตัรโดยสารและการยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 

 

หากผู้โดยสารถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ทั้งในและต่างประเทศตามในรายการทัวร์ข้างต้น  จากเจ้าหน้าทีแ่รงงานไทยหรือ

เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองในประเทศ,ต่างประเทศ  ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้

ทุกกรณ ีผู้โดยสารอาจจะต้องรับผดิชอบค่าปรับทีป่ระเทศน้ันๆ ก าหนดด้วยตัวท่านเอง และผู้โดยสายต้องรอกลบัประเทศไทย

ในเทีย่วบินถัดไปทีม่ีทีน่ั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน  ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและ 

สายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้. 

 

หมายเหตุ : โปรดแจง้ในวนัจองทวัร์ ชาวต่างชาติ เรียกเก็บเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าส าหรับต่างชาติและลูกคา้เป็น

ผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาเอง บริษทัทวัร์ไม่สามารถแทรกแซงได)้ 

 

อตัราค่าบริการรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
6. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขเป็นไปตามกรรม

ธรรมก์ าหนด) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและ
ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 



 

 
 

 
2. ไม่รวมค่าวซ่ีา ท่านละ 1,650 บาท วซ่ีาหมู่คณะ (ส าหรับคนไทย) 
3. ไม่รวมค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นย่ืนวีซ่าหมู่คณะ (กรณีต่างชาติ เพิ่ม 5,000 บาท และลูกค้า 

เป็นผู้ด าเนินการย่ืนวซ่ีาเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้) 
4. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
5. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
6. ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ  2,000 บาท/ท่าน/ทริป  (ช าระพร้อมค่าทวัร์ หรือช าระวนัเดินทางทีส่นามบิน) 
7. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
เดินทางขึ้นต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
งดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  

1. ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจอง 2 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 15 วนั ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

2. ส่วนท่ีเหลือ  

3. หากไม่ช าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มเีง่ือนไข 

5. เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุ

ไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

6. หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

7. ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการ

จองต๋ัวเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ 
หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 



 

 
 

 
เง่ือนไขยกเลกิการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้ก
กรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและ
เงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

  



 

 
 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั

ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

 


