
 

 

รหัสทัวร ITV1900454 

ทัวรจีน คุนหมิง ลูเหลียง หลัวผิง 4 วัน 2 คืน (FD) 
หุบเขาทรายเปลี่ยนสี น้ําตกเกามังกร รานบัวหิมะ ซุมประตูมาทอง และ ซุมประตูไกหยก           
สวนน้ําตกคุนหมิง เมืองโบราณกวนตู เขาซีซาน 
 

 

       



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง-ลูเหลียง-หุบเขาทรายเปลี่ยนสี-เมืองหลัวผิง 
05.00  พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน3 ประตู 3 

เคาเตอรเช็คอินสายการบิน Thai Air Asia (รับเอกสารตาง ๆ พรอมขอแนะนํา
ขั้นตอนจากเจาหนาที่) กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวย
ตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

08.05/09.15 ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิงประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ 
FD582 

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

กรุปบินวันที่ 8 -28 มี.ค.         ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 
02.55-04.15 น. 

กรุปบินวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย.   ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 
02.00-03.15 น. 

กรุปบินวันที่ 5เม.ย.-24 ต.ค.   ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 
02.00-03.15 น. 

กรุปบินวันที่ 25-31 ต.ค.        ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 
02.55-04.15 น. 

กรุปบินวันที่ 1พ.ย.-23 ธ.ค.     ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 
02.55-04.15 น. 

 **กรณีออกต๋ัวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบินคอนเฟรมกับทางเจาหนาที่อีก
คร้ัง** 

11.25/12.30 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุด
ในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24เผา 



 

 

ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 
2,000เมตร คุนหมิงไดช่ือวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็น
สบายตลอดทั้งป ไมรอนหรือหนาวจนเกินไปแลว ส่ิงท่ีมีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็
คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เดินทางสู เมืองลูเหลียง (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) นําทาน
ชม หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หุบเขาหินทรายที่เกิดจากแรงลมของสายน้ํากัดเซาะดวย
ทรายและดินที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ จะเปลี่ยนสีไปตามสภาพอากาศ และยังเคย
เปนสถานที่ถายทําภาพยนตรจีนมากกวา 20 เร่ือง เชน สามกก,ไซอ๋ิว เปนตน นํา
ทานเดินทางสู เมืองหลัวผิง (ใชระยะเวลาในการเดินทาง 2 ช่ัวโมง) เปนเมืองที่มี
ชายแดนติดตอดานทิศตะวันตกของมณฑลกุยโจว เปนถ่ินฐานด้ังเดิมของชนเผาอ๋ี, 
มง, หุย และปู�อี ผานชมธรรมชาติอันสวยงามระหวางเสนทาง หลอผิงเปนอําเภอที่
ขึ้นช่ือวาเปนแหลงปลูก ผักน้ํามัน-โหยวไชฮวา ทุกๆ ปในชวงเดือนกุมภาพันธ – 
มีนาคม ดอกโหยวไชฮวา จะพรอมใจบานเหลืองงามอรามพรอมกันเต็มทองทุง โดย
จะเร่ิมบานในชวงตนฤดูใบไมผลิ หลังเทศกาลตรุษจีน จนไดรับสมญาวา “หลอผิง-
ทะเลแหงมวลผกามาศ” หรือบางก็เปรียบเปรยวาเปน “อุทยานดอกไมที่กวางใหญ
สุดของจีน”  (หมายเหตุ:ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

: เขาสูที่พัก เมืองหลัวผิง ZHONG YUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียง
กัน: 
 

วันที่ 2 น้ําตกเกามังกร (รวมกระเชา)-คุนหมิง-อิสระชอปปم�งถนนคนเดิน/ OPTION: โชว
นกยูง Dynamic Yunnan 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

เดินทางสู น้ําตกเกามังกร หรือ จิ่วหลง (รวมกระเชาขึ้น) มีลักษณะทางธรณีวิทยา
โดดเดนอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ําเปนเวลายาวนาน กอใหเกิดช้ันน้ําตกลดหลั่น
กวา 10 ช้ันและสูงต่ํากวางแคบตางกัน ช้ันที่ใหญที่สุดสูงประมาณ 56 เมตร กวาง
ประมาณ 110 เมตร และระหวางช้ันมีแองน้ําต้ืนลึกหลายระดับ วัดไดจากความเขม



 

 

ของสีน้ําซึ่งบางคนประมาณวาเทียบไดกับน้ําตกทีลูซอของประเทศไทย นําทานขึ้น
กระเชา เพ่ือใหทานไดชมทัศนียภาพมุมสูงเหนือน้ําตกและแตเต็มอ่ิมกับบรรยากาศ
ระหวางทางท่ีคอยๆเดินลัดเลาะลงมาตามขั้นบันไดซึ่งจะวนเปนวงกลมออกมา 
จากน้ันเดินทางสู เมืองคุนหมิง (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานแวะ รานบัวหิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพื่อสุขภาพ
ผอนคลายความเม่ือยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป�าซู
ถังหรือที่รูจักกันดีในช่ือ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุ
พองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน  จากน้ันแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพ
และมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ
สัตวมงคลท่ีมีช่ือเสียง จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งที่ถนนท่ีเกาแกที่สุดของเมืองคุนห
มิง ซึ่งมี ซุมประตูมาทอง และ ซุมประตูไกหยก ภาษาจีนเรียกวา จินหมา และ ปم�จ ี
จนเปนที่มาของช่ือถนนแหงน้ี โดยซุมมาทองและไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สราง
ขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงน้ี เปนแหลงเส้ือผาแบรนดเนมทั้งของ
จีนและตางประเทศ รวมทั้งเคร่ืองประดับ อัญมณีช้ันเย่ียม รานเคร่ืองด่ืม รานอาหาร
พื้นเมือง และรานขายของท่ีระลึก ฯลฯ นอกจากน้ียังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 
อีกมากมาย 

OPTION: โชวนกยูง Dynamic Yunnan (ราคา 300 หยวน/ทาน ติดตอไดที่
หัวหนาทัวร) 

การแสดงโชว แสง สี เสียง ตระการตา เลาเร่ืองราวชีวิตความเปนอยูและเอกลักษณ
ของชนเผากลุมนอยยูนนานต้ังแตอดีต,ปจจุบัน ผลงานการแสดงกํากับโดยนักเตนช่ือ
ดังหยางล่ีผิง (Yang Liping) หน่ึงในนักเตนที่มีช่ือเสียงท่ีสุดของจีน ใหทานไดชม
อลังการโชวต่ืนตาต่ืนใจไปกับทวงทาลีลาของนักแสดงและเสียงดนตรีประกอบสไตล
ยูนนาน 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

: เขาสูที่พักเมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกลเคียงกัน: 



 

 

วันที่ 3 สวนน้ําตกคุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู /OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัด
หยวนทง สนามบินคุนหมิง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม สวนน้ําตกคุนหมิง (Kunming Water  fall Park) หรือ (Niulan 
River Waterfall Park) แลนดมารคใหมของคุนหมิง ถือเปนน้ําตกฝมือ มนุษยที่
ใหญที่สุดในเอเชีย มีความสูงกวา 12.5 เมตร มีความกวาง 400 เมตร มี
จุดประสงคในการสรางหลัก ๆ เพื่อเปนที่ผันน้ํากวา 10 ลานลูกบาศกฟุตจากแมน้ํา 
Niulan ทองถิ่นไปสูทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญที่สุดในชองแคบยูนนาน 
นอกจากน้ียังชวยป�องกันน้ําทวมและทําหนาที่เปนที่เก็บน้ํายามฉุกเฉินของประชาชน 
ที่สําคัญโครงการยังไดกอสรางเปนลักษณะน้ําตกสาธารณะ สรางความบันเทิง ให
ผูคนมาเย่ียมชมและผอนคลายได ใชเวลาสราง 3 ป และใชเงินไปเกือบ 600 ลาน
บาท ฯลฯ และนําทานไปชมเลือกผาไหมจีน อาทิ ผาหม ผาปูที่นอน ปลอกหมอน 
ฯลฯ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําทานสูยานการคาของ เมืองโบราณกวนตู เปนแหลงทองเที่ยวท่ีไดรับการฟم�นฟูให
เปนแหลงการคา แหลงซอปปم�งเส้ือผาอาหารพื้นเมืองขนมและลานเอนกประสงคท่ี
ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมา  เดินเลน พักผอนหยอนใจ ในบรรยากาศแบบ
เมืองโบราณ ที่สรางข้ึนมาเพื่อเปนการอนุรักษสถาปตยกรรมของรานคารานขาย
แบบจีนใน สมัยกอน สวนกลางของลานเอนกประสงคสรางเปนเจดียแบบธิเบต และ
ดานหลังของเมืองโบราณ เปนที่ต้ังของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณกวนตู
สะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของชาวจีนในคุนหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพันธ แตอยู
รวมกันไดอยางกลมกลืน 

OPTION1: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง (ราคา 300 หยวน/ทาน ติดตอไดที่
หัวหนาทัวร) 

เขาซีซาน เปนวัดในลัทธิเตา สรางในชวง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเปนมา
นับ 1,000 ป คนจีนเช่ือกันวาเม่ือมาถึงคุนหมิงแลวจะตองมาที่เขาซีซานแหงน้ีเพ่ือ
ไปลอดประตูมังกร เม่ือลอดแลวส่ิงที่ไมดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นรอย



 

 

เทาพันเทา 

วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานต้ังอยูที่ถนนหยวนทงเจียง
เปนอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญที่สุดในคุนหมิงอายุ  เกาแกกวาพันปภายใน
วัดตกแตงรมร่ืนสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มีสะพานขามไปสูศาลาแปด
เหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธ
ชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให
อัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ท่ี วัดหยวนทงแหงน้ี  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

นําทานเดินทางสู สนามบินคุนหมิงฉางสุย 
 

วันที่ 4 คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) 
02.00/02.55 เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ Thai Air Asia เที่ยวบินที่ 

FD585                               

*คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง*(สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

กรุปบินวันที่ 8 -28 มี.ค.         ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 
02.55-04.15 น. 

กรุปบินวันที่ 29 มี.ค.-1เม.ย.   ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 
02.00-03.15 น. 

กรุปบินวันที่ 5เม.ย.-24 ต.ค.   ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 
02.00-03.15 น. 

กรุปบินวันที่ 25-31 ต.ค.        ไฟทบินขาไป 08.05-11.25 น. // ขากลับ 
02.55-04.15 น. 

กรุปบินวันที่ 1พ.ย.-23 ธ.ค.     ไฟทบินขาไป 09.15-12.30 น. // ขากลับ 



 

 

02.55-04.15 น. 

 **กรณีออกต๋ัวบินภายในประเทศ กรุณาเช็คไฟทบินคอนเฟรมกับทางเจาหนาที่อีก
คร้ัง** 

03.15/04.15  เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

03 - 06 May 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

10 - 13 May 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

17 - 20 May 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

31 May - 03 Jun 
2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

14 - 17 Jun 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

28 Jun - 01 Jul 
2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

26 - 29 Jul 2019  9,988  12,988 12,988 12,988 3,500 

09 - 12 Aug 2019  10,988 14,988 14,988 14,988 3,500 

06 - 09 Sep 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

13 - 16 Sep 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 



 

 

20 - 23 Sep 2019  8,988  11,988 11,988 11,988 3,500 

 

หมายเหตุ 

ส่ิงท่ีลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 

-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการ ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไป
ไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผีชิว,ราน
ยางพารา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไม
ซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังส้ิน 

*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิ่ม รานละ 
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 

-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกต๋ัวภายในประเทศ (หรือเคร่ืองบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก 

หมายเหตุ 

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อ
เดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจาก
บริการจากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน 
ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยู
นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรด
เขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 



 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

 



 

 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักหองละ  2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียง
คูและเสริมเตียงสปริง) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัด
ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

อัตราคาบริการไมรวม                                                                                                          
1.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุปสําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย (ชําระเพ่ิมจากคาทัวร 1,500 บาท)              
*ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะเทาน้ัน* 
2.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 
3.คาใชจายสวนตัวท่ีนอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
4.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
5.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว 
6.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�า
เกินทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ                         
7.                                                                                                                              
(7.1) คาทิปไกดและคนขับรถ300RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน                        
(7.2)คาทิปหัวหนาทัวร 300 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)                                  
8. ชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 RMB (หยวนจีน) /ตอทาน (1,500 บาท) 

 



 

 

เง่ือนไขในการจอง 

มัดจําทานละ 6,500 บาทตอทาน  และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา 
(การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผู
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 

การยกเลิกการจอง 

เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหนา
ต๋ัวเทาน้ัน เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออก
ต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไม
สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 15 ทาน                                                                                                                       
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง                                                                                                                         
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ                                                                                                                             
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 



 

 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม                                                                                              
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก ทั้งน้ี
ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได                         
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได                                                                                                 
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน                                     
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน                                                                              
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 

 


