
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมผัสเสน้ขอบฟ้า คุนหมิง-ตา้หล่ี-แชงกรีล่า-ล่ีเจียง 
สวรรคบ์นดิน ตา้หล่ี เมืองอนัแสนเงียบสงบ เมืองโบราณ
ตา้หล่ี ท่ีเต็มดว้ยประวติัศาสตร ์ชมเจดีย์3องค ์ โคง้แรก
แม่น ้าแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน วดัโปตาลาน้อยท่ี
แชงกรีล่าเมืองโบราณล่ีเจียง หุบเขาหิมะมงักรหยก สระ
มังกรด า  สู่ ก ารแสดง สุดยิ่ ง ใหญ่  IMPRESSION OF 

LIJIANG บินภายในสู่ต าหนักทองและเขาซีซานสญัลกัษณ์
ของเมืองคุนหมิง เดินทางดว้ยสายการบินไทย พรอ้ม
อาหารและท่ีพกัสุด Exclusive   



ก ำหนดกำรเดินทำง  วนัที่  -  เมษำยน               ส ำหรบั  ท่ำน 

วนัศุกรท์ี่13 เมษำยน 2561 ( ) กรุงเทพฯ– สนำมบินนำนำชำต ิฉำงสุ่ย (คุนหมิง) - เมืองตำ้หล่ี 

.  น.   คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จุดนัดพบ ประตทูางเขา้  เคาน์เตอร ์C พบกบัเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก
ดา้นเอกสาร  

.  น.   ออกเดินทางสู่เมือง คุนหมิง ดว้ยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 612  

.  น.   ถึงสนามบินนานาชาติ ฉางสุ่ย คุนหมิง หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
น าท่านออกเดินทางสู่เมือง ตำ้หล่ี ปัจจุบันน้ีตา้หล่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญ ซ่ึงดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งจากในและต่างประเทศ ตา้ล่ีเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดแห่งหน่ึงของมณฑลยูนนาน โดยมีช่ือเสียงมาจากแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร ์และถนนนานาชาติ ซ่ึงมีทั้งอาหารแบบ
ตะวนัตก ดนตรีสากล และผูค้นท่ีพดูภาษาองักฤษ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน ล้ิมรสอาหารจีนรสชาติดี 

ที่พกั   ที่พกั   HILTON DALI RESORT & SPA หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเสำรท์ี่ 14 เมษำยน 2561  ( )  เมืองโบรำณแห่งตำ้ล่ี – เมืองจงเตี้ ยน – แม่น ้ำแยงซี - ช่องแคบเสือกระโจน   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านสู่ ... ตำ้หล่ีกู่เฉิง หรือ เมืองโบรำณแห่งตำ้ล่ี สมัผัสบรรยากาศอนัสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อนัเป็นนครหลวงของอาณาจกัรโบราณ
น่านเจา้ ชมซากเมืองเก่าและก าแพงเมืองโบราณ พรอ้มชม หลกัศิลาหนัน ท่ีไดบ้นัทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรฐัเอาไว ้และ ณ เมือง
โบราณแห่งตา้หล่ีน้ี  จากน้ันน าท่านผ่านชมดา้นนอก ซำนถ่ำ หรือ เจดีย ์3 องค ์อนัเป็นสญัลกัษณข์องเมืองตา้ล่ีท่ีโดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อ
ไห่ ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม 3 องค ์โดยองคก์ลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซ่ึงสรา้งข้ึนในสมยัราชวงศถ์งั จึงมีลกัษณะเหมือนกบัเจดียใ์นเมืองซี
อาน ส่วนองคเ์ล็กอีก 2 องค ์สรา้งเพ่ิมเติมทีหลังในสมยัราชวงศ์หยวน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพุทธศาสนาก าลงัไดร้บัความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย ์3 

องคมี์อายุกว่า 1,000ปี และไดมี้การบูรณะเจดียเ์หล่าน้ีในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวตัถุจากศตวรรษท่ี 7 – 10 กว่า 600 ช้ิน ในองค์
เจดีย ์แลว้น าท่านเยือน เมืองจงเตี้ ยน โคง้แรกแม่น ้าแยงซีเกียงระหว่างทาง  ล่ีเจียง-จงเต้ียน แม่น ้ำแยงซี (หรือท่ีคนจีน เรียกว่า แม่น ้าฉางเจียง) 
ไหลมากระทบกบัภูเขาไห่หลอ ท าใหทิ้ศทางแม่น ้าหกัโคง้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือเกิดเป็นโคง้น ้าท่ีสวยงาม แม่น ้าแยงซีท่ีไหลผ่านเมืองล่ีเจียง 
ช่วงน้ีมีช่ือวา่ จินซาเจียง หรือแมน่ ้าทรายทอง ไปทางทิศตะวนัออกก่อใหเ้กิดอารยธรรมจีน ท่ียิ่งใหญ่เม่ือหลายพนัปีมาแลว้  



เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน  เป็นช่องแคบช่วงแมน่ ้าแยงซีไหล ลงมาจากจินซาเจียง (แม่น ้าทรายทอง) เป็นช่องแคบท่ีมีน ้าไหลเช่ียวมาก ช่วงท่ี
แคบท่ีสุดประมาณ 30 เมตร ตามต านานเล่าว่า ในอดีต ช่องแคบเสือน้ีสามารถกระโดดขา้มไปยังฝั่งตรงขา้มได ้จึงเป็นท่ีมาของ“ช่องแคบเสือ
กระโจน”   
 

 

  

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั    HYLANDIA BY SHANGRI-LA หรือเทียบเท่ำ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

วนัอำทิตยท์ี่ 15 เมษำยน 2561 ( ) วดัซงจำ้นหลินช้ือ – เมืองล่ีเจียง – สระมงักรด ำ – เมืองโบรำณลี่เจยีง – เมืองเก่ำล่ีเจยีง  
 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ... วัดซงจำ้นหลินช้ือ หรือวัดโปตำลำนอ้ย ตั้งอยู่ในเมืองแชงกรีลา วัดแห่งน้ี เป็นวัดสไตล์ทิเบต ซ่ึงสรา้งลอกแบบมาจาก 
พระราชวงัโปตาลา ซ่ึงเป็นทั้งพระราชวงัและวดัส าคญัสูงสุดของทิเบต ภายในวดัจึงมีพระลามะจ าวดัอยู่จ านวนมาก  บนชั้น 2 ของวดั จะมีกงลอ้มนต์
วางเรียงรายอยูล่อ้มรอบ ชาวทิเบต ท่ีเช่ือวา่ การเดินหมุนกงลอ้มนตใ์หค้รบ 3 รอบน้ัน ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธิของชาวทิเบตน้ัน จะมีไดร้บัผลบุญกุศลอนั
ยิ่งใหญ่ เปรียบไดก้บัการเดินรอบพระธาตุ ใหค้รบ 3 รอบของเรา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่ “ล่ีเจียง” เมืองมรดกโลกสุดคลาสสิก สระมังกรด ำหรือเฮยหลงถนั(BLACK DRAGON POOL) สระน ้าใสราวมรกตบ่อยครั้งในอดีต
ชาวบา้นพบเห็นมงักรด าโฉบข้ึนลงจากสระสม า่เสมอ หรือผุดข้ึนมาจากใตน้ ้าบา้ง ท่ีส าคญัฉากหลงัสระน ้าแห่งน้ีมีภมิูทศัน์ท่ีสวยงามอยา่งยิ่ง หากมอง
จากบริเวณสระมงักรด า แนะน าใหท่้านควรไปสมัผัสความงามน้ีดว้ยตวัท่านเอง เมืองโบรำณล่ีเจียง (ตำ้เหยียนเจิ้ ง) เมืองท่ีสรา้งข้ึนมาในสมยัตน้
ราชวงศถ์งัมีประวติัยาวนานกว่า 1,300 ปี ท่ีตั้งของเมืองโบราณแห่งน้ีมีรูปร่างลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีน ส่วนตวัเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสายน ้าน้อย
ใหญ่โอบลอ้มไหลมาจากสระมงักรด า จากจากความสวยงามเหล่าน้ีท าใหเ้มืองโบราณล่ีเจียงถูกบนัทึกเป็นมรดกทางวฒันธรรมโลก โดยองคก์าร
ยูเนสโก เมืองเก่ำล่ีเจียง เป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ท่ีน่ีกลับมีเสน่หอ์นังดงาม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองประเพณี วฒันธรรมเฉพาะถ่ินท่ีมีเอกลักษณ์ โดยมี
โครงสรา้งทางสงัคมผูห้ญิงมีความเป็นใหญ่ มีภาษาภาพ ตงปา ใชเ้ป็นของตวัเองและมีเมืองเก่าล่ีเจียงท่ีไดร้บัการอนุรกัษ์ ดูแลซ่ึงสถาปัตยกรรมแบบ
จีนไวเ้ป็นอยา่งดี จนไดร้บัการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี1997 จากองคก์ารยเูนสโก  

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 

 

 

 



 

ที่พกั    INTERCONTINENTAL LIJIANG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัจนัทรท์ี่ 16 เมษำยน 2561  ( ) เขำหิมะมงักรหยก - IMPRESSION  LIJIANG  - อุทยำนน ้ำหยก 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ... เขำหิมะมังกรหยก ท่ีความสูงระดบั 4,506 เมตรใหท่้านไดส้มัผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งน้ี บริเวณเขามีตน้ฉ าฉายูน
นานท่ีมีอายุกวา่พนัปี เทือกเขาน้ีหากมองดูแลว้ลกัษณะคลา้ยมงักรนอนอยู่บนกอ้นเมฆ จึงเป็นท่ีมาของช่ือเทือกเขา (ข้ึนกระเชา้ไป-กลบั) จากน้ันน า
ท่านชมโชว ์ IMPRESSION  LIJIANG โชวอ์นัยิ่งใหญ่ โดยผูก้ ากบัช่ือกอ้งโลก จาง อวี้ โหมว ไดเ้นรมิตใหภู้เขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่ง
หญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใชนั้กแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายท่ีตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของ
เมืองล่ีเจียง  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ อุทยำนน ้ำหยก มีตาน ้าธรรมชาติ ผุดข้ึนมา 2 ตา เป็นน ้าท่ีซึมมาจากการละลายของน ้าแข็งบนภูเขาหิมะมงักรหยก เป็น
สถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชนเผ่านาซี กลมกลืนกบัธรรมชาติ ประกอบดว้ยประตูสวรรค ์ซ่ึงมีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไม ้ขา้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเ ป็นแม่
และน ้าตกมงักรท่ีไหลหลัง่ไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกช่ือวา่ มงักรออกถ ้า ชั้นท่ีสองช่ือว่า มงักรเล่นน ้า ชั้นท่ีสามช่ือว่า มงักรโบยบินและยงั
มีตน้ไมเ้ทวดาซ่ึงเป็นท่ีสกัการะบชูาของคนในพ้ืนท่ีมีอายุมากกวา่ 500 ปี สู่เมืองโบราณซุเหอ  

 

 

 

 

 

 

 



 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั    INTERCONTINENTAL LIJIANG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัองัคำรที่ 17 เมษำยน 2561 ( ) เมืองล่ีเจียง – เมืองคุนหมิง – ต  ำหนกัทองและเขำซีซำน - ถนนจนิหม่ำ  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

... น.   น าท่านเดินทางสู่สนามบิน คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERNเท่ียวบินท่ี …. 

... น.  เดินทางถึงเมือง คุนหมิง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ันน าท่านสู่ ... ต ำหนกัทองและเขำซีซำน คนจีนเช่ือกนัวา่เม่ือมาถึงคุนหมิงแลว้ จะตอ้งไปต าหนักทองก่อน จากน้ันจึงไปลอดประตมูงักร ณ เขา
ซีซาน ซ่ึงต าหนักทองจินเต้ียน สรา้งจากทองเหลือทั้งหลงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในจีน ภายในระกอบดว้ยของมีค่ า เช่น กระบ่ี 7 ดาว และดาบกายสิทธ์ิ เช่ือว่า
เป็นของคู่กายประจ าตวัผูส้รา้งหรือท่านอ๋องหว ูซนักุย้ นัน่เองส่วนประตูมงักรบนเขาซีซานน้ันถา้ลอดแลว้เช่ือว่าฐานะจะเพ่ิมข้ึนเป็นหน่ึงรอ้ยเท่า เล่า
กนัวา่ในอดีตมีปลาหลีหือ ซ่ึงเป็นปลาประจ าชาติจีนจะตอ้งกระโดดขา้มผ่านประตูมงักรถา้ปลาตวัไหนกระโดดขา้มผ่านได ้ก็จะไดเ้ป็นมงักร แต่ถา้ปลา
ตวัไหนกระโดดขา้มไม่ไดก็้ตอ้งไปอยูใ่นแมน่ ้าเหลือง จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนจินหม่ำ ใจกลางเมืองคุนหมิงเลือกซ้ือสินคา้ แบรนดเ์นมมากมาย
ใหท่้านเลือก ทั้ง ZARA, H&M, UNIQLO เป็นตน้ รวมถึงสินคา้พ้ืนเมืองก็มีใหท่้านไดเ้ลือก ชอ้ปป้ิงเช่นกนั   
 

 

  

 

  

 

  
   



 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั    INTERCONTINENTAL KUNMING HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

  

 

 

 

 

 

 

วนัพุธที่ 18 เมษำยน 2561 ( ) เมืองคุนหมิง - วดัหยวนทง – กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ … วดัหยวนทง เป็นวดัพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิง มีอายุเก่าแก่กว่าพนัปี ภายในวดัตกแต่งสวยงาม กลางลานมีสระน ้าใหญ่ มี
สะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียมกลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสรา้งใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธ ชินราช (จ าลอง) ซ่ึงพลเอกเกรียงศกัด์ิ 
ชมะนันทน์ นายกรฐัมนตรี คนท่ี 15 ของไทย ใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ วดัหยวนทง แห่งน้ี  แวะชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศ
จีน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ  ผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง น าท่านเดินทางสู่ บวัหิมะ ยาแผนโบราณ หรือเป่าซูหลิง พรอ้มฟัง
การบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ในช่ือวา่ ยำบวัหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
15.20 น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 613 

16.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัรำค่ำบริกำร 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลกูคำ้ปกติ  สมำชิกบตัรหลกั  สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ่  
เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)  

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตยีงเสรมิ )  
เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตยีงเสรมิ ) 
พกัเดี่ยว ช ำระเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) สว่นลดท่ำนละ (เฉพำะตัว๋ระหว่ำงประเทศ) 

79,900.- 

75,900.- 

74,900.- 

73,900.- 

20,000.- 

10,000.- 

, .- 

, .- 

, .- 

, .- 

, .- 

, .- 

, .- 

, .- 

, .- 

, .- 

, .- 

, .- 

 

- ** ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงขั้นต  ำ่  ท่ำนข้ึนไป ** 

- ** กรณีออกเดินทำง -  ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บเพ่ิมท่ำนละ ,  บำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=199&PeriodID=332


 

  เง่ือนไขกำรช ำระเงิน: ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ าท่ำนละ 0,000บำท ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14วนั 

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 
ช่ือบญัชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท  (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

 หรือ ธนำคำรกรุงไทย   สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที่  081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั 

“กำรจำ่ยส่วนที่เหลือ” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย 14 วนั 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 
เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 
เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) (เฉพำะตัว๋ระหว่ำงประเทศ) 

779 

739 

729 

719 

200 

679 

779 

739 

729 

719 

200 

679 

 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด ,  คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภำษีสนำมบินทุกแห่ง  
2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าวีซ่าประเทศจีน 



4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก !!!!!  

 

กำรยกเลิก  :   กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  วนัท าการ มิฉะน้ัน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมัดจ  ำ 

    กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

หมำยเหตแุละเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, 
พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน  เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ 

ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า  ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัรห์รือบางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ี

เพ่ือประโยชน์ของผูร้่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั และ
ยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  



โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั  ขอหกัรอ้ยละ  ของอตัราค่าบริการ 
 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั  ขอหกัรอ้ยละ  ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่น
วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไมอ่นุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น 

เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธร รมชาติ หรือการ
ยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณา
แจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่า ยใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยืนยนั
ดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตาม
ความประสงคข์องท่าน ไม่วา่จะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็น
กรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ี
ระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพ่ือใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่างการ
เดินทางท าใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบต่อการสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจาก
ตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านัลดังกล่าว
ในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนัง่ไ ดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะ
พยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้กัษณะต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมูค่ณะ และ
เขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขที่บริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 

 


