คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจือ่ ซาน สวนผลไม้ 4 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบิน คุนหมิง แอร์ไลน์ (KY)
สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ตลอดทัง้ ปี “มณฑลยูนนาน”
ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ “ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน” เผชิญความสูงที่ 4,223 เมตร
นมัสการพระพุทธชินราช “วัดหยวนทง” เที่ยวชม “เมืองโบราณกวนตู้”
*ปล.ไม่รวม:ค่าวีซ่า 1,500 บาท/ท่าน,ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ1,500 บาท/ท่าน/ทริป,ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินคุนหมิงฉางชุย - เข้าที่พัก
วันที่2 คุนหมิง - น้้าตกคุนหมิง - เมืองถ่านเตี้ยน - สวนสตอเบอร์รี่
วันที่3

เมืองถ่านเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่) - เมืองคุนหมิง - Option Show Impression Of
Yunnan

วันที่4 เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
17.00 น.

20.00 น.
23.40 น.

วันที่สอง
เช้า

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอูเจียป้า (คุนหมิง)
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาท์เตอร์ สายการบินคุนหมิง
แอร์ไลน์ (KY) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสาร
ให้กับท่าน
เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KY8370
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางชุย เมืองคุนหมิง เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูน
นาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิทําให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงทําให้มี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย
จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเข้าสู่ที่พัก
 ที่พัก HUI SHANG HOTEL หรือเทียบเท่า
คุนหมิง - น้้าตกคุนหมิง - เมืองถ่านเตี้ยน - สวนสตอเบอร์รี่
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม น้ําตกคุนหมิง (Kunming Waterfall Park) ตั้งอยู่ทางเหนือของคุนห
มิง บนเขต Shanshui New District ตัวสวนสาธารณะตั้งอยู่ตรงข้ามกับ
โครงการที่พักอาศัย Honey Place (Tian Yu Lan Shan) Kunming
Waterfall Parkหรื ออีกชื่อ นึ่ งคือ Niulan River Waterfall Park
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ภายในประกอบไปด้วยน้ําตกและทะเลสาบอีก 2 แห่งที่สร้างขึ้นด้วย
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ฝีมือมนุษย์ น้ําตกมีความกว้าง 400 เมตรสูง 12.5 เมตร เบื้องล่างน้ําตกเป็นทะเลสาบและมีทางเดิน สามารถเดินชมวิว
สวยๆได้ บริเวณจุดชมวิวสามารถชมวิวทะสาบกว้างเหนือน้ําตกได้อีกด้วย นอกจากนี้รอบๆ ทะเลสาบยังมีทางให้ เดิน
เล่นพักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย อิสระเก็บภาพประทับใจจนถึงเวลานัดหมาย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองถ่านเตี้ยน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ให้ท่านได้ชมธรรมชาติที่งดงามตลอดสองข้าง
ทางและพักผ่อนอริยาบถตามอัธยาศัย
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)
ระหว่างการเดินทางสู่ เมืองถ่านเตี้ยน นําท่านแวะ สวนผลไม้ (สตอเบอร์รี่) ให้ท่าน
ได้เลือกชิม ชมการปลูกและอิสระเลือกซื้อรับประทานตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : โปรแกรมสวนผลไม้สตอเบอร์รี่ เป็นช่วงฤดูกาล หากวันเดินทางไม่มี
ผลสตอเบอรี่ ห รื อ ไม่ เ ปิ ด ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ คื น ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆทั้ ง สิ้ น
เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าชม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองถ่านเตี้ยน พักผ่อนบนรถจนเดินทางถึงเมืองถ่านเตี้ยน.
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก FENG YI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เมืองถ่า นเตี้ยน -  ภูเ ขาหิมะเจี ยวจื่ อซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่ )  - เมืองคุนหมิง - *Option Show
Impression Of Yunnan *
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (JiaoZi Mountain) ชมแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่ ขึ้นรถประจําทางของทางอุทยานเพื่อไปนั่งกระเช้าขึ้นด้านบน
ภูเขา เพื่อให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติบนภูเขาเจียวจื่อ บนทางเดินไม้ที่ทาง
อุทยานได้จัดทําเพื่อความสะดวกสบายสําหรับนักท่องเที่ยว สู่จุดที่เด่นที่สุด
ในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจียวจื่อ คือจุดยอดของภูเขาที่มีความสูง
จากระดับน้ําทะเล 4,223 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ระหว่างทางท่านจะได้พบ
กับสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ ป่าสน,น้ําตกที่จับตัวเป็นน้ําแข็ง เสมือน
กลาเซียร์,ลําธารรูปทรงต่างๆ เดินชมความสวยงามมาเรื่อยๆจะได้พบกับ
“สระน้ําแห่งสรวงสวรรค์” แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ,ฤดูร้อนจะได้พบกับ
ดอกไม้นานาชนิดที่บานไปทั่วทั้งภูเขาพร้อมต้นหญ้าเขียวขจี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย จนถึงเวลา
นัดหมาย
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิน ทางสู่ เมืองคุน หมิง ชมธรรมชาติ ส องข้างทางและพักผ่ อนบนรถตามอั ธยาศัย (ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.)
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
*Option Show Impression Of Yunnan* หรือ Dynamic Yunnan การแสดงโชว์ แสง สี เสียง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิต
ความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของชนเผ่ากลุ่มน้อยยูนนานตั้งแต่อดีต,ปัจจุบัน ผลงานการแสดงกํากับโดยนักเต้นชื่อดังห
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ยางลี่ผิง (Yang Liping) หนึ่งในนักเต้นที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ให้ท่านได้ชมอลังการโชว์ตื่นตาตื่นใจไปกับท่วงท่าลีลา
ของนักแสดงและเสียงดนตรีประกอบสไตล์ยูนนาน (ค่าใช้จ่ายประมาณท่านละ 300 หยวนสามารถสอบถามและชําระ
เงินได้ที่หัวหน้าทัวร์คะ)
 ที่พัก GAO YUAN MING ZHU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ่ี
เมืองคุนหมิง - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนคร
คุน หมิง” มีป ระวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนื อ ของเมืองคุน หมิง ให้ ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีน
โบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ําใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
รอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นําท่านนมัสการพระพุทธรูปจําลอง ซึ่งอัญเชิ ญ
มาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน
ณ วัดแห่งนี้
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่
ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบ
ทิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ ตั้งของวัดลามะ หรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทําการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่
อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)
เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับ
ตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์.
17.15 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KY8369
18.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ..........................
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง*
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,
การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี
ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์
ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท้าการจองทัวร์หรือช้าระเงิน จากนั้นจะถือว่า
ลูกค้ารับทราบตามข้อกําหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี.
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
14-17 ม.ค. 62
16-19 ม.ค. 62
20-23 ม.ค. 62

ราคาผู้ใหญ่
7,997
7,997
7,997

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
3,500
3,500
3,500

19-22 ก.พ. 62

7,997

3,500

20-23 ก.พ. 62

7,997

3,500

21-24 ก.พ. 62

8,998

3,500

22-25 ก.พ. 62

8,998

3,500

23-26 ก.พ. 62

8,998

3,500

24-27 ก.พ. 62

7,997

3,500

25-28 ก.พ. 62

7,997

3,500

ค้าแนะน้า สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,500 บาท วีซ่าหมู่คณะ (ส้าหรับคนไทย)
× ไม่ ร วมค่ า ท้ า วี ซ่ า ชาวต่ า งชาติ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ยื่ น วี ซ่ า หมู่ ค ณะ (กรณี ต่ า งชาติ เพิ่ ม 5,000 บาท และลู ก ค้ า
เป็นผู้ด้าเนินการยื่นวีซ่าเอง ทางบริษัทฯไม่สามารถแทรกแซงได้)
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× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (ช้าระพร้อมค่าทัวร์ หรือช้าระวันเดินทางที่สนามบิน)
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึ้นต่้า 20 ท่าน หากต่ํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ (ทัวร์ไฟไหม้)
* โปรดชําระค่าทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่
ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0
2116 6423 (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ
จัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกบริการ (ทัวร์ไฟไหม้)
1.เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระค่าบริการยอดเต็มจํานวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือยกเลิก ขอ
คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ใ นการยกเลิ ก การเดิน ทางในกรณีที่มีนั กท่องเที่ยวร่ว มเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กั บ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชํา ระ
เงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
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7. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่ า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
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