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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จํานวน 

07 – 10 ธนัวาคม 2561 11,911 +2,500 KY 20 

08 – 11 ธนัวาคม 2561 11,911 +2,500 KY 20 

09 – 12 ธนัวาคม 2561 10,901 +2,500 KY 20 

10 – 13 ธนัวาคม 2561 9,999 +2,500 KY 20 

11 – 14 ธนัวาคม 2561 9,999 +2,500 KY 20 

12 – 15 ธนัวาคม 2561 9,999 +2,500 KY 20 
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คนุหมงิ...ลีเ่จยีง...ภเูขาหมิะมงักรหยก 4 วนั 3 คนื 

สมัผสัอากาศอนัแสนบรสิทุธิต์ลอดท ัง้ปี “มณฑลยนูนาน” 

ความงามทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ “ภเูขาหมิะมงักรหยก” เผชญิความสงูที ่4,506 เมตร 

ชมทะเลสาบจิว่ไจโ้กวนอ้ย “ ไป๋สุย่เหอ ” เทีย่วชม “ เมอืงโบราณลีเ่จยีง ” 

เดนิทางโดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY)  

*ปลไมร่วม : คา่วซี่า 1,500 บาท/ทา่น,คา่ทปิมคัคเุทศก,์คนขบัรถ1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ,ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจ 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอเูจยีป้า (คนุหมงิ)  

17.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู9 เคาทเ์ตอร ์ สายการบนิ

คนุหมงิแอรไ์ลน ์(KY) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และเอกสารใหก้บัทา่น  

20.00 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KY8370 

23.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอเูจยีป้า เมอืงคนุหมงิ  คนุหมงิ เมอืงหลวงและเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในมณฑลยูนนาน คนุห

มงิไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดใูบไมผ้ลทํิาใหม้อีากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปีจงึทําใหม้ ีทศันียภาพสวยงามมากมาย 

จนไดส้มญานามว่า “นครแห่งฤดใูบไมผ้ลิ ” และมชีนกลุม่นอ้ยอาศยัอยู่กว่า 26 กลุม่ และสิง่ทีม่เีสน่หด์งึดดู

นักทอ่งเทีย่วก็คอืธรรมชาตแิละภมูอิากาศทีไ่มร้อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

  ทีพ่กั HUI SHANG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง คนุหมงิ – เมอืงลีเ่จยีง – เมอืงโบราณลีเ่จยีง  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลีเ่จยีง  เขตการปกครองทีป่ระกอบดว้ยสว่น

ทีเ่ป็นเขตเ มอืงและเขตชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือของ มณฑล

ยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจนี  มจํีานวนประชากรราว 1,100,000 

คน ตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ทีศันียภาพงดงาม เป็นถิ่ นทีอ่ยู่ของชาวหน่า

ซ ีถอืเป็นชนกลุม่นอ้ยทีม่คีวามน่าสนใจทัง้ทางขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรม มยี่านเมอืงเกา่ลีเ่จยีงทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ซึง่มชีือ่อย่างเป็น

ทางการว่า เมอืงเกา่ตา้เหยยีน ชืน่ชมกบัทศันียภาพระหว่างสองขา้ง

ทาง พรอ้มทัง้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั  (ใชเ้วลาในการ เดนิทาง

ประมาณ 7 ชม.)  

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (ระหว่างทาง) 

 นําทา่นสู ่เมอืงเกา่ลีเ่จยีง ซึง่เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงั เรือ่งความ

สวยงามของเมอืงโบราณย่านเมอืงเกา่ลีเ่จยีงมปีระวัตศิาสตร์

ยอ้นหลงัไปไดม้ากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุด แลกเปลีย่นคา้ขาย

สนิคา้ตามเสน้ทางสาย Tea Horse สายเกา่ ย่านเมอืงเกา่นี้มี

ชือ่เสยีงจากคคูลองและสะพานทีม่อียู่มากมาย จนไดร้ับการขนาน

นามว่า "เวนสิแห่งตะวันออก " เมอืงเกา่ลีเ่จยีง มสีถาปัตยกรรม

ประวัตศิาสตรว์ัฒนธรรมแตกตา่งไปจากเมอืงโบราณอืน่ๆของจนี

เนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้รกรากของชาวหน่าซหีรอืนาส ีมาตัง้แตส่มัยโบราณ      
คํา่   รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั JIN QUAN  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

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%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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วนัทีส่าม เมอืงลีเ่จยีง –  น ัง่กระเชา้ ใหญ่ข ึน้ชมภูเขาหมิะมงักรหยก   – *Option Show Impression 

Lijiang (จางอีโ้หมว) * – ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ – เมอืงฉู่โสง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น เดนิทาง สู ่ภเูขาหมิะมังกรหยก  

เปลีย่นน่ังรถภายในอุทยานเพือ่เดนิทางสู่

จุดน่ังกระเชา้ทีร่ะดบัความสงู 3,356 เมตร 

น่ังกระเชา้ใหญ่  ขึน้สูภ่เูขาหมิะมังกรหยก 

สูจุ่ดชมววิสงูสดุจากระดบัน้ําทะเล 4,506 

เมตร ซึง่ทา่นสามารถสมัผัสหมิะทีป่กคลมุ

อยู่ตลอดทัง้ปีอย่างใกลช้ดิ เพือ่ชม

ทวิทศันแ์ละธรรมชาตบินจุดทีส่งูทีส่ดุ และสวยงามทีส่ดุ ตลอดสองขา้งทางทีข่ ึน้ยอดเขา ทวิเขา

แห่งนี้เมือ่มองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลกัษณะคลา้ยมังกรกําลงัเลือ้ย บน พืน้สขีาวของหมิะทีป่ก

คลมุอยู่นัน้ ดรูาวกบัหยกขาว ทีต่ดักนัสน้ํีาเงนิของทอ้งฟ้า คลา้ยมังกรขาว กําลงัลอ่งลอยอยู่บน

ฟากฟ้า เขาแห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่าภเูขาหมิะมังกรหยกใหท้า่นไดช้ืน่ชมและดืม่ดํา่กบัความหนาวเย็นของ

ธรรมชาต ิ (หมายเหต ุ: กรณีทีม่กีารประกาศปิดใหบ้รกิารกระเชา้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตผุลดา้นสภาพอากาศ

ไม่เอือ้อํานวย, การปิดซอ่มบํารุง, หรอืเหตผุลใดๆ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมทอ่งเทีย่วอืน่

ทดแทน) 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

*Option Show Impression Lijiang* โชวย์ิง่ใหญ่ โดยผู ้

กํากบัชือ่กอ้งโลก จาง อวี ้โหมว ไดเ้นรมติใหภ้เูขา

หมิะมังกรหยกเป็นฉากหลงั  และบรเิวณทุง่หญา้

เป็นเวทกีารแสดง  โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 ชวีติ 

แสง ส ีเสยีง ตระการตา เลา่เรือ่งราวชวีติความเป็นอยู่และชาวเผ่าตา่งๆของเมอืงลีเ่จยีง  (คา่ใชจ้่ายประมาณทา่น

ละ 300 หยวนสามารถสอบถามและชาํระเงนิไดท้ีห่ัวหนา้ทวัรค์ะ) 

นําทา่น เขา้ชม ทะเลสาบไป๋สุย่เหอ (ทะเลสาบขาว ) ทะเลสาบสี

เทอรค์วอยซต์ดักบัววิตน้ไม ้ทา่มกลางขนุเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์

สน้ํีาเงนิ (The Blue Moon Valley) ฉากของภเูขาหมิะมังกรหยก  มี

น้ําตกหนิปูนขัน้บันไดขนาดเล็กลดลัน่ลงมาอย่างสวยงาม น้ําทีไ่หล

ผ่านหุบเขานี้คอืน้ําทีล่ะลายจากหมิะบนยอดเขาหมิะมังกรหยก 

เนื่องจากจุดนี้มทีวิทศันท์ีส่วยงามมฉีากหลงัคอืภเูขาหมิะมังกรหยก

มน้ํีาตกและแม่น้ําก ึง่ทะเลสาบจงึเป็นทีน่ยิมของ นักทอ่งเทีย่ว ,

ชา่งภาพ และคูร่ัก เป็นอย่างมาก อสิระเก็บภาพประทบัใจตาม

อัธยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฉู่โสง อสิระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

  ทีพ่กั YI REN GU ZHENG  HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฉู่โสง – เมอืงคนุหมงิ – วดัหยวนทง – สนามบนิคนุหมงิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงคนุหมงิ ชมธรรมชาตสิองขา้งทางและพักผ่อนบนรถตามอัธยาศยั (ใชเ้วลาในการเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม.) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร     

นําทา่นนมัสการส ิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ณ วัดหยวนทง  ซึง่เป็น “วัดทีใ่หญ่

ทีส่ดุในนครคนุหมงิ ” มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี 

ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมอืงคนุหมงิ ใหท้า่นชม

สถาปัตยกรรมแบบจนีโบราณ มโีบสถท์ีง่ดงาม สระน้ําใสสะอาด 

ทา่นสามารถมองเห็นทศันียภาพรอบๆ ภเูขาและเมอืงคนุหมงิ นํา

ทา่นนมัสการพระพุทธรูปจําลอง ซึง่อัญเชญิมาจ ากประเทศไทย 

สมัยที ่พณ .เกรยีงศกัดิ ์ชมะนันท ์เป็นนายกรัฐมนตรไีดม้กีาร

อัญเชญิพระพุทธชนิราชมาประดษิฐาน ณ วัดแห่งนี้  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
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หมายเหตุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ทําการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉิ นที่

อาจเกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีคั่บค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตัีวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)

เป็นผูพ้จิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับ

ตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.15 น. เหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิคนุหมงิแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่KY8369 

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

     

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์ :  : รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ ,

การจราจร,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทน

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

การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากท างบรษัิท โดยทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นทาํการจองทวัรห์รอืชําระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตาม

ขอ้กําหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ

ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ไมร่วมคา่วซี่า ทา่นละ 1,500 บาท วซี่าหมูค่ณะ (สําหรบัคนไทย) 
× ไมร่วมคา่ทาํวซี่าชาวตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้ยืน่วซี่าหมูค่ณะ (กรณีตา่งชาต ิ เพิม่ 5,000 บาท และลูกคา้  

เป็นผูด้าํเนนิการยืน่วซี่าเอง ทางบรษิทัฯไมส่ามารถแทรกแซงได)้ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ชําระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ตํา่ 25 ทา่น หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระค่ าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 ชําระเต็มจํานวน ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 2 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื  

 หากไมช่าํระมัดจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ ิไ์มร่บัผดิชอบคา่เ สยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่- นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
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เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  และกรณีที่

กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ข อ
สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายก าร
หนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 
เงือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท
กําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ
อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเ งนิ
มัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามควา มเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเ ทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจ
ของบรษัิทกํากับเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 


