
 

 

ภเูขาหมิะเจีย้วจื่อ ตงชวน 4วัน 3 คืน  

 

••สัมผัสความเยน็และตะลุยหมิะ ภเูขาหมิะเจี๊ยวจื่อ 

••สวนน า้ตกคุนหมงิ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองคุนหมิง 



 

 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู - คุนหมิง – เมืองถานเตีย้น 

08.30  พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์สายการบิน 

THAI AIRWAYS (TG) รับเอกสารตา่ง ๆ พร้อมข้อแนะน าขัน้ตอนจากเจ้าหน้าที)่ กระเป๋าทกุใบจะต้องฝากให้กบัทาง
เจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตวัทา่ นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 

10.55  เดินทางสู ่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG612 ** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 

14.05  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในมณฑลยนูนาน มีประชากร 33ล้านคน โดยเป็นชน
กลุม่น้อยถงึ 24เผา่ ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 2,000เมตร คนุหมิงได้ช่ือ
วา่เป็นเมืองแหง่ฤดใูบไม้ผล ิเพราะมีภมูิอากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร้่อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิง่ที่มีเสนห์่ดงึดดู
นกัทอ่งเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองถานเตีย้น (ระยะทาง195กม. ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 4ชม.) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ได้เวลาพอสมควรน าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

: เข้าสู่ที่พกั เมืองถานเตีย้น FENG YI HOTEL (4*) หรือระดบัใกล้เคียงกนั:   

วันที่ 2 คุนหมิง-ถานเตีย้น-ภเูขาหิมะเจ่ียวจ่ือ(รวมรถแบตเตอร่ี+กระเช้า)ตงชวน-แผ่นดนิสีแดง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าทา่นขึน้ชม ภเูขาหิมะเจีย้วจ่ือ นัง่รถแบตเตอร่ีของอทุยาน จากนัน้น่ังกระเช้า ขึน้สูด้่านบนของภเูขา ท่ีระดบัความสงู
กวา่ 4,223เมตร(เหนือระดบัน า้ทะเล) ภเูขาหมิะเจีย้วจ่ือนบัเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวแหง่ใหมข่องมณฑลยนูนาน ให้ทา่นได้สมัผสั
ธรรมชาติ และความสวยงาม ชว่งหน้าหนาระหวา่งทางทา่นยงัได้พบ สิง่มหศัจรรย์มากมาย อาทิ สนตู้ เจียง หรือ สนอาซาเรีย 
น า้ของน า้ตกทีจ่บัตวัเป็นน า้แข็ง เป็นต้น สว่นในระดบัท่ีความสงู 3,800-4,100 เมตร มีทะเลสาบภเูขาที่มีช่ือเรียกวา่  “สระ
น า้แห่งสรวงสรรค์” (ช่วงหนา้หนาวจะมีหิมะปกคลมุ ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่เมืองตงชวน หรือที่เรียกวา่ หงถู่ตี ้แปลวา่ แผ่นดนิสีแดง เป็นอ าเภอที่อยูใ่นเขตปกครองของเมืองคนุห
มิง อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนาน มีภมูิประเทศเป็นทิวเขาสลบัซบัซ้อน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลกูข้าว
สาลมีนัส าปะหลงั พืชผกั และดอกไม้นานาพนัธุ์ ท าให้เกิดสสีนัมากมายของดอกไม้ตดักบัดินสแีดง ท าให้ได้รับขนานนามวา่ 
เมืองภเูขาเจ็ดสี น าทา่นชม แผ่นดนิสีแดง พืน้แผน่ดินท่ีเป็นเนือ้ดินสแีดงเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตเุหลก็ และแร่ธาตุ
อื่นๆในเนือ้ดิน จึงท าให้พืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นทศันียภาพที่สวยงาม สสีนัสดใส พืชผกัที่ปลกูในบริเวณพืน้ท่ีนี ้ได้แก่ พวกมนัฝร่ัง 



 

 

ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด และอื่นๆ สสีนัของพืชผกัพวกนี ้อีกทัง้ขนาดของต้นท่ีแตกตา่งกนัไป ก็ท าให้เกิดภาพที่สวยงาม แปลกตา 
และเมื่อถงึฤดเูก็บเก่ียว พืน้ดินสแีดงฉาน ก็เผยโฉมออกมาให้เห็น เป็นความสวยงามไปอีกแบบ ตงชวนยงัเป็นดินแดน
บริสทุธ์ิท่ีรู้จกักนัดีในนกัถา่ยรูปชาวจีน และได้รับยกยอ่งให้เปน้จดุท่ีมีภมูิทศัน์สวยงามท่ีสดุแหง่หนึง่ของจีน เป็นอ าเภอท่ีอยู่
ในเขตปกครองของจงัหวดัคนุหมงิ อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของม  ณฑลยนูนาน ฤดกูาลเพาะปลกูของเมืองตงชวนใน 
1 ปี ช่วงมี.ค. จะปลกูผกั ท าให้เหน็สเีขียวสลบักบัสแีดงของพืน้แดง ,ช่วงก.ค.-ต.ค. ปลกูดอกมาสตาร์ดขาว ท าให้เห็นทุง่สี
ขาวอนักว้างใหญ่ไพศาล นอกฤดเูพาะปลกู สว่นใหญ่จะเป็นพืน้ดนิสแีดง สส้ีม ตดักบัสอีื่นๆบ้าง ท าให้เกิดภาพที่สวยงาม 
แปลกตา ชมพระอาทิตย์ตกทีสวยงาม *กรณีสภาพอากาศเอือ้อ านวย*   (**ชว่งหน้าหนาว จะปกคลมุด้วยหิมะ **) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่ที่พกั 

: เข้าสู่ที่พกัเมืองตงชวน HONG TU YINXIANG HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกนั: 

 

วันที่ 3 สวนผลไม้ – คุนหมิง – สวนน า้ตกคุนหมิง – อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดนิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นแวะชม สวนผลไม้ ให้ทา่นได้พบกบัวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวธีิการปลกู การดแูลรักษาผลสตรอเบอร์ร่ี และให้
ทา่นอิสระเลอืกเก็บสตรอว์เบอร์ร่ี และเลอืกชิมได้สดๆจากไร่ **หมายเหต:ุ การชมไร่สตรอว์เบอร์ร่ีข้ึนอยู่กบัฤดูกาลนัน้ๆ หาก 
ณ วนัเดินทางหากไม่มีผลสตรอว์เบอร์ร่ีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส้ิน เนือ่งจากไม่มีค่าเข้าชม โดยไม่
ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้** 

น าทา่นเดินทางกลบัสู ่คุนหมิง น าทา่นชม สวนน า้ตกคุนหมิง (Kunming Water  fall Park) หรือ (Niulan River 
Waterfall Park) แลนด์มาร์คใหมข่องคนุหมิง ถือเป็นน า้ตกฝีมือ มนษุย์ทีใ่หญ่ที่สดุในเอเชีย มีความสงูกวา่ 12.5 เมตร มี
ความกว้าง 400 เมตร มีจดุประสงค์ในการสร้างหลกั ๆ เพื่อเป็นท่ีผนัน า้กวา่ 10 ล้านลกูบาศก์ฟตุจากแมน่ า้ Niulan ท้องถ่ิน
ไปสูท่ะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบท่ีใหญ่ที่สดุในช่องแคบยนูนาน นอกจากนีย้งัช่วยปอ้งกนัน า้ทว่มและท าหน้าที่เป็นท่ีเก็บน า้
ยามฉกุเฉินของประชาชน ท่ีส าคญัโครงการยงัได้ก่อสร้างเป็นลกัษณะน า้ตกสาธารณะ สร้างความบนัเทิง ให้ผู้คนมาเยี่ยมชม
และผอ่นคลายได้ ใช้เวลาสร้าง 3 ปี และใช้เงินไปเกือบ 600 ล้านบาท 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุ้ง 



 

 

บา่ย  จากนัน้ น าทา่นเดินทางสู ่ร้านบวัหิมะและศนูย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผอ่นคลายความเมื่อยล้า
กบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไมซ่ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซูถ่งัหรือที่รู้จกักนัดใีนช่ือ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคณุเป็นเลศิในด้าน
รักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน  จากนัน้แวะชม หยกจนี ที่มีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของ
ประเทศจีน ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมช่ืีอเสยีง  จากนัน้ให้ทา่น อิสระช้อปป้ิงที่ถนน
ที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืงคุนหมิง ซึง่มี ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกวา่ จินหมา่ และ ปีจี้ จนเป็น
ที่มาของช่ือถนนแหง่นี ้โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายรุ่วม 400 ปี สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ในถนนยา่นการค้าแหง่นี ้
เป็นแหลง่เสือ้ผ้าแบรนด์เนมทัง้ของจีนและตา่งประเทศ รวมทัง้เคร่ืองประดบั อญัมณีชัน้เยี่ยม ร้านเคร่ืองดื่ม ร้านอาหาร
พืน้เมือง และร้านขายของที่ระลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย 

  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษสุกีเ้หด็รสเลิศ 

: เข้าสู่ที่พกั เมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกนั: 

 

วันที่ 4 วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู 

เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเข้าชม วัดหยวนทง ซึง่เป็นวดัที่ใหญ่และเกา่แก่ของมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทาง
พระพทุธศาสนาทีใ่หญ่ที่สดุในคนุหมิงอาย ุ เก่าแก่กวา่พนัปีภายในวดัตกแตง่ร่มร่ืนสวยงามกลางลานมีสระน า้ขนาดใหญ่ มี
สะพานข้ามไปสูศ่าลาแปดเหลีย่มกลางสระด้านหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหมป่ระดิษฐานพระพทุธรูปพระพทุธชินราช(จ าลอง)
ซึง่พลเอกเกรียงศกัดิ์ ชมะนนัทน์นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของไทยให้อญัเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ท่ี วดัหยวนทงแหง่นี ้ แวะชม
ร้านยางพาราเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ที่ผลติมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าหม่ ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ และน าทา่นไปชม
เลอืกผ้าไหมจีน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นแวะชมสนิค้า ร้านสาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น า้ที่มีคณุคา่อาหารเสริมเพื่อสขุภาพชัน้ยอด ซึง่มีสารอาหารอยูน่บัไม่
ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า น าทา่นเดินทางสู ่ทา่อากาศยานคนุหมิง 



 

 

15.20  เดินทางกลบัสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG613 ** บริการอาหารและ
เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง ** 

16.35  เดินทางกลับถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ  

 

*********************** 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

03 - 06 Jan 2019  13,988  13,988 13,988 6,000 4,500 

10 - 13 Jan 2019  13,988  13,988 13,988 6,000 4,500 

17 - 20 Jan 2019  13,988  13,988 13,988 6,000 4,500 

24 - 27 Jan 2019  13,988  13,988 13,988 6,000 4,500 

21 - 24 Feb 2019  13,988  13,988 13,988 6,000 4,500 

28 Feb - 03 Mar 2019  14,988  14,988 14,988 6,000 4,500 

07 - 10 Mar 2019  14,988  14,988 14,988 6,000 4,500 

14 - 17 Mar 2019  14,988  14,988 14,988 6,000 4,500 

21 - 24 Mar 2019  14,988  14,988 14,988 6,000 4,500 



 

 

28 - 31 Mar 2019  14,988  14,988 14,988 6,000 4,500 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

สิ่งที่ลกูค้าจ าเป็นต้องรับทราบก่อนเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัร์ราคาพเิศษที่ได้รับการสนบัสนนุตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมืองจีน ทกุเมือง ก าหนดให้มีการ 
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าพืน้เมืองให้นกัทอ่งเที่ยวทัว่ไปได้รู้จกัในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บวัหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไขม่กุ, ผ้าไหม, ผีชิว,
ร้านยางพารา ซึง่จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัทอ่งเที่ยวทกุทา่นทราบวา่ ร้านรัฐบาลทกุร้าน
จ าเป็นต้องให้ทกุทา่นแวะเข้าไปชม แตจ่ะซือ้หรือไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูค้าทา่นใดไมร่่วมเดินทางตามรายการ หรือไมเ่ข้าร้านสนิค้าพืน้เมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ ไมว่า่จะ
สาเหตใุดก็ตาม ลกูค้าต้องจา่ยคา่ชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ตอ่ลกูค้า 1 ทา่น โดยไกด์ท้องถ่ินจะเป็นผู้ เก็บเงินจากลกูค้าโดยตรง *** 

-  ลกูค้าทา่นใดที่อยูต่า่งจงัหวดัและต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทวัร์, หรือรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่อ่นท าการจอง
ทวัร์ทกุครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทกุหน้า และทกุบรรทดั เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้
ทราบลว่งหน้า กรณีทา่นต้องซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนท าการจอง   กรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลา่ช้าของเที่ยวบิน การยกเลกิเที่ยวบิน มีการยบุเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ
เปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ววา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรือเหตผุลเชิงพาณิชย์ หรือเหตผุลทางด้านความ
ปลอดภยัเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบวา่  ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้ ในทกุกรณี 



 

 

 

  



 

 

  

  

**ออกเดินทางขัน้ต ่า  15ท่าน หากเดนิทางต ่ากว่าก าหนด มีความจ าเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขอสงวนสิทธ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 

***การนับอายุเด็ก ใช้วนั เดอืน ปีเกดิ ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดนิทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ*** 

อัตราค่าบริการรวม  
1.คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมที่พกั 3 คืน (พกัห้องละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในห้องเดยีวกนัจะเป็นห้องแบบเตียงคูแ่ละเสริมเตยีงสปริง) 
3.คา่อาหารทวัร์ (เช้า กลางวนั และเย็นหรือค ่าตามที่ระบไุว้ในรายการ) 
4.คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก์  
5.คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระไมเ่กิน 30 กก. ตามที่สายการบินก าหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัิเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยัที่บริษัทท าไว้(ไม่ครอบคลุมถงึ
สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นข้อจ ากดัทีม่ีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการ
แพทย์ จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

7.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปส าหรับผู้ที่ถอืพาสปอร์ตไทย *ต้องเดนิทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านัน้* 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากบัภาษี) 
2.คา่ใช้จา่ยสว่นตวัที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร  

คา่ทีวชี่องพเิศษ คา่มินิบาร์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
3.คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (Passport) 

4.คา่วีซา่ทอ่งเทีย่วแบบเดี่ยว ลกูค้าต้องท าการยื่นด้วยตนเอง 
5.คา่ท าหนงัสอืเดินทางและวีซา่ชาวตา่งชาติ และ ตา่งด้าว 

6.คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีน า้หนกักระเป๋าเกินทา่นต้องช าระคา่น า้หนกักระเป๋ากบัสายการบิน
โดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 

7. (7.1) คา่ทิปไกด์และคนขบัรถปักก่ิง 200RMB (หยวนจีน) ตอ่ทริป/ลกูค้า 1 ทา่น 



 

 

    (7.2)คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ 400 บาท ตอ่ทริป/ลกูค้า 1 ทา่น (เด็กต้องเสยีคา่ทิปเทา่ผู้ใหญ่) 

เงื่อนไขในการจอง  มัดจ าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 15 วนัล่วงหน้า (การไมช่ าระเงิน
คา่มดัจ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจา่ยไมว่า่ด้วยสาเหตใุดใดผู้จดัมีสทิธิยกเลกิการจดัหรือยกเลกิการเดินทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซือ้ขาด ต้องเดินทางตามวนัท่ีที่ระบบุนหน้าตัว๋เทา่นัน้ เมื่อทา่นตกลง
จองทวัร์โดยจา่ยเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดินทาง หรือ เลือ่นการเดินทาง ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินไมว่า่
กรณีใดทัง้สิน้ เมื่อออกตัว๋ไปแล้วในกรณีที่ทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือ
คืนเงินได้ 

หมายเหตุ :  
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูค้าและบริษัทฯ และเมื่อทา่นตกลงชา
ระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 
ภยัธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดย
โรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอ
เปลีย่นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพกั ทัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัความพร้อมให้บริการของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้  

9. กรณีผู้ เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง และอาจมีคา่บริการ
เพิ่มเติมของแตล่ะสนามบิน มิฉะนัน้ บริษัทฯไมส่ามารถจดัการได้ลว่งหน้าได้ 



 

 

10. มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จดั ไมม่ีสทิธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู้จดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัด
ก ากบัเทา่นัน้  
11. ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้ เดินทางไมผ่า่นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการ
กระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่
คืนคา่บริการตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บริการน า้ดื่มทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภยั ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้ เดินทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดินทางทอ่งเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การ
ทอ่งเที่ยว เทา่นัน้ ไม่ได้ครอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ทา่นสามารถขอดเูง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือวา่ทา่น
ได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อทา่นช าระเงินคา่ทวัร์ (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จากบริษัท ประกนัทั่วไป และ
ควรศกึษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
14. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้
ทัง้หมด 

 


