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วันแรก  เชียงใหม่ – คุณหมิง – ฉูฉง 

15.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินไช
น่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจา้หนา้ท่ีรูบ้ี ทราเวล ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ
เอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน  

17.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองคุนหมิงโดยสายการบนิไชน่าอสีเทิร์น เที่ยวบินที่ MU2570  

20.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองจากนั้นน าคณะเดินทางสู่ 
เมอืงฉูฉง ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีมคีวามส าคญัของมณฑลยนูนานเต็มไปดว้ยมนตข์ลงัและเสน่ห์แห่ง
อาณาจกัรโบราณเมืองฉู่สงหรือชาวเผา่อ๋ี  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเขา้พกัท่ี YIRENGUZHEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่สอง ฉูฉง – ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์ – เมืองเก่าต้าหลี่ – โค้งแรกแยงซีเกียง – 
เมืองเก่าจงเตีย้น (แชงกรีล่า) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมอืงต้าหลี ่เขตปกครองตนเองของชนเผา่ไป๋ ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีนในมณฑล
ยนูนานตั้งอยูร่ะหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กบัภูเขาฉางซานท่ีระดบั 1,975 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล โดยมี
ชนกลุ่มนอ้ยอาศยัอยูร่่วมกนักว่า 20 เช้ือชาติ เดิมมีช่ือว่า “หนนัเจา” หรืออาณาจกัรน่านเจา้ (ค.ศ.738 - 
903) จนกระทัง่ชาวไป๋ไดเ้ขา้มาสถาปนาอาณาจกัรตา้หล่ี (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจกัร
ตา้หล่ีก็ถกู กุบไลข่าน ผูเ้ป็นจกัรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยงัคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้
พบเห็นไดบ้นเสน้ทางจากตา้หล่ีถึงล่ีเจียง  

 

 

 

 

น าท่านผา่นชม ดา้นนอก  “ซานถ่า” หรือเจดีย์ 3 องค์ แห่งวดัฉงเซ่ิง อนัเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองตา้หล่ี
ท่ีโดดเด่นงดงาม ตั้งอยูริ่มทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบดว้ยเจดียสี์ขาวสวยงาม 3 องคโ์ดยองคก์ลางมี
ความสูงถึง 70 เมตรสร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งั ซ่ึงจะมีลกัษณะเหมือนกบัเจดียใ์นเมืองซีอานซ่ึงเป็น
สถาปัตยกรรมท่ีสร้างข้ึนในสมยัเดียวกนั ส่วนองคเ์ลก็อีก 2 องคส์ร้างเพ่ิมเติมทีหลงัในสมยัราชวงศ์
หยวน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพุทธศาสนาก าลงัไดรั้บความนิยมสูงสุดในประเทศจีน และไดม้กีารบูรณะเจดีย์
เหล่าน้ีในช่วงปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้น้พบโบราณวตัถุจากศตวรรษท่ี 7-10 กว่า 600 ช้ินในองคเ์จดีย ์
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จากนั้นน าท่านชม เมอืงโบราณแห่งต้าหลี ่สมัผสับรรยากาศอนัสงบเงียบของเมืองไท่เหออนัเป็นนคร
หลวงของอาณาจกัรโบราณน่านเจา้ชมซากเมืองเก่าและก าแพงเมืองโบราณพร้อมชมหลกัศิลาหนนัเจา
ซ่ึงบนัทึกเร่ืองราวความสมัพนัธร์ะหว่างชาวน่านเจา้กบัราชวงศ ์  

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมอืงจงเตีย้น “แชงกรีล่า” ระหว่างทางแวะชม โคง้แรกแม่น ้ าแยงซีเกียง (ฉาง
เจียงต่ียีว่าน)เกิดจากแม่น ้ าแยงซีท่ีไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซ่ึงเป็นท่ีราบสูงไหลลงมากระทบกบั
เขาไห่หลอ แลว้หกัเสน้ทางโคง้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น า้แยงซี” ข้ึน   
น าท่านชม เมอืงโบราณแชงกรีล่า ซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลยนูนานซ่ึงมีพรมแดน
ติดกบัอาณาเขตน่าซีของเมืองล่ีเจียงและอาณาจกัรหยขีองเมืองหนิงหลาง ซ่ึงอยูห่่างจากนครคุนหมิ
งถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปดว้ยธรรมชาติท่ีงดงามของป่าไมทุ่้งหญา้ภูเขาทะเลสาบและสตัวน์านา
ชนิด ดว้ยภูมิประเทศรวมกบัทศันียภาพท่ีงดงาม สถานท่ีแห่งน้ีจึงไดช่ื้อว่า “ดินแดนแห่งความฝัน” 
เป็นศนูยร์วมของวฒันธรรมชาวทิเบตลกัษณะคลา้ยชุมชนเมืองโบราณทิเบตซ่ึงเต็มไปดว้ยร้านคา้ของ
คนพ้ืนเมืองและร้านขายสินคา้ท่ีระลึกมากมาย  

ค า่ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านเขา้พกัท่ี TIAN RUI YANG GUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่สาม วัดชงจ้านหลิน – หุบเขาพระจันทร์สีน ้าเงิน – ลี่เจียง – สระน ้ามังกรด า 
– เมืองเก่าลี่เจียง  

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
น าท่านชม วดัชงจ้านหลนิ ตั้งอยูบ่ริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเต้ียนไปทางเหนือ 4 กิโลเมตร 
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สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1679 เป็นวดัลามะท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจ าพรรษาอยูก่ว่า 700 รูป 
สร้างข้ึนในสมยัการปกครองของดะไลลามะองคท่ี์ 5 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัสมยัอยธุยาตอนตน้ ในช่วง
ศตวรรษท่ี 17 สมยัจกัรพรรดิคงัซีแห่งราชวงศชิ์งไดมี้การซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายคร้ังโครงสร้างของ
วดัแห่งน้ีสร้างตามแบบพระราชวงัโปตาลาในเมืองลาซา (ทิเบต) ท่ีมีหอประชุมหลกั 2 หอ้งและโอบ
ลอ้มไปดว้ยหอ้งพกัส าหรับพระกว่า 100 หอ้งนอกจากน้ียงัมีโบราณวตัถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปป้ัน
ทองสมัฤทธ์ิท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด  น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจนัทร์สีน า้เงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มี
ความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล ประกอบดว้ย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกนัลกัษณะคลา้ย
มงักร เป็นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงามมาก ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น หน่ึงสวรรคบ์นดิน สะกดทุก
สายตาของผูม้าเยอืน จุดบนสุดของ หุบเขาพระจนัทร์สีน ้ าเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ 360 องศา ใหท่้านได้
สมัผสักบัหิมะท่ีปกคลุมยอดเขาอยา่งเต็มท่ี และช่ืนชมกบัทิวทศัน์ อนัสวยงามบนยอดเขา ท่ีมีหิมะปก
คลุมเกือบตลอดปี อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางต่อสู่ เมอืงลีเ่จยีง เป็นเมืองซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีทศันียภาพงดงามเป็นถ่ินท่ีอยูข่องชาวน่าซีถือ
เป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมเช่นการมีโครงสร้างทาง
สงัคมแบบสตรีเป็นใหญ่นอกจากนั้นยงัมีภาษาภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์อีกดว้ย จากนั้นน าท่านชม เมอืง
โบราณลีเ่จยีง หรือเมืองโบราณตา้เหยยีนเจ้ิง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสร้างข้ึนมาในสมยัตน้ราชวงศถ์งัมีประวติั
ยาวนานกว่า 1,300 ปีตวัเมืองตั้งอยูท่่ามกลางการโอบลอ้มดว้ยสายน ้ านอ้ยใหญ่ท่ีไหลมาจาก สระมงักร
ด า พ้ืนท่ีตั้งของเมืองโบราณแห่งน้ีมีรูปร่างลกัษณะคลา้ยหินฝนหมึกจีนในเขตเมืองโบราณยงัคงความ
งามในอดีตไวอ้ยา่งสมบูรณ์เช่นอาคารไมแ้บบจีนโบราณตน้หลิวริมธารท่ียงัคงปลิวไปมาตามสายลม
ล าธารน ้ าท่ีไหลผา่นเมืองแห่งน้ีดว้ยความสวยงามเหล่าน้ีท าใหเ้มืองโบราณล่ีเจียงไดถ้กูบนัทึกเป็น
มรดกทางวฒันธรรมของโลกโดยองคก์ารยเูนสโกนอกจากน้ียามค ่าคืนก็มีการประดบัไฟแสงสีงดงาม
อีกดว้ย 

ค า่ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารดว้ยเมนูสุก้ีปลาเซลม่อน 
จากนั้นน าท่านเขา้พกัท่ี XIN TIAN LE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วันที่ส่ี อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก – ชมการแสดง “ความประทับใจแห่งลี่
เจียง” – อุทยานน ้าหยก – เมืองต้าหลี่  

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
น าคณะโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า (กระเชา้ใหญ่) ข้ึนสู่บริเวณ จุดชมววิภูเขาหิมะมงักรหยก ท่ีความสูง
ระดบั 4,506 เมตรใหท่้านไดส้มัผสัความหนาวเยน็และยิง่ใหญ่ของภูเขาแห่งน้ี บริเวณเขามีตน้ฉ าฉายนู
นานท่ีมีอายกุว่าพนัปีเทือกเขาน้ีหากมองดูแลว้ลกัษณะคลา้ยมงักรนอนอยูบ่นกอ้นเมฆ จึงเป็นท่ีมาของ
ช่ือเทือกเขาจากนั้นชม  IMPRESSION LIJIANG โชวอ์นัยิง่ใหญ่ โดยผูก้  ากบัช่ือกอ้งโลก จาง อวี้  
โหมว ไดเ้นรมติใหภู้เขาหิมะมงักรหยกเป็นฉากหลงั และบริเวณทุ่งหญา้เป็นเวทีการแสดง โดยใช้
นกัแสดงกว่า 600 ชีวติ แสง สี เสียงการแต่งกายตระการตา เล่าเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยู ่และชาวเผา่
ต่างๆ ของเมืองล่ีเจียงความส าเร็จของการแสดงคงตอ้งยกเครดิตใหก้บัจางอ้ีโหมวผูก้  ากบัชาวจีนท่ีมี
ช่ือเสียงในระดบัโลกล่าสุดไดฝ้ากผลงานไหก้บัพิธีเปิด-ปิดกีฬาโอลิมปิก (BEIJING 2008) ท่ีสร้าง
ความประทบัใจไปทั้งโลกเม่ือปลายปี 2551  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู่ อุทยานน า้หยก ซ่ึงมีตาน ้ าธรรมชาติผดุข้ึนมา 2 ตา เป็นน ้ าท่ีซึมมาจากการละลายของน ้ าแข็ง
บนภูเขาหิมะมงักรหยก เป็นสถานท่ีแสดงวฒันธรรมของชน
เผา่นาซีกลมกลืนกบัธรรมชาติประกอบดว้ยประตูสวรรคซ่ึ์ง
มีรูปป้ันแกะสลกัดว้ยไมข้า้งขวาเป็นพ่อขา้งซา้ยเป็นแม่และ
น ้ าตกมงักรท่ีไหลหลัง่ไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรก
ช่ือว่ามงักรออกถ ้าชั้นท่ีสองช่ือว่ามงักรเล่นน ้ าชั้นท่ีสามช่ือว่า
มงักรโบยบินและยงัมีตน้ไมเ้ทวดาซ่ึงเป็นท่ีสกัการบูชาของ
คนในพ้ืนท่ีมีอายมุากกว่า 500 ปี น า จากนั้น น าท่านเดินทาง
สู่ เมอืงต้าหลี ่

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านเขา้พกัท่ี Z - MAX HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วันที่ห้า คุณหมิง – ชอปป้ิง   

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
หลงัอาหารเชา้น าคณะเดินทางสู่ เมอืงคุนหมงิ เมืองเอกและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยนูนานมี
ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถึง 24 เผา่ครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสู่ง
เหนือระดบัน ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตรคุนหมิงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิเพราะมีภูมิอากาศ
ท่ีเยน็สบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแลว้ ส่ิงท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวกคื็อธรรมชาติ
ท่ีสวยงาม 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้น อิสระชอ้ปป้ิง หา้งวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้
ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนู สุก้ีเห็ด 
จากนั้นน าท่านเขา้พกัท่ี LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่หก วัดหยวนทง – คุณหมิง – เชียงใหม่   

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
เขา้ชม วดัหยวนทง ซ่ึงเป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ของ
มณฑลยนูนานตั้งอยูท่ี่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอาราม
ทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคุนหมิงอายเุก่าแก่
กว่าพนัปีภายในวดัตกแต่งร่มร่ืนสวยงามกลางลานมี
สระน ้ าขนาดใหญ่ มีสะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหล่ียม
กลางสระดา้นหลงัวดัเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช (จ  าลอง) ซ่ึงพลเอก
เกรียงศกัด์ิ ชมะนนัทน์ นายกรัฐมนตรีคนท่ี 15 ของ
ไทยใหอ้ญัเชิญไปประดิษฐานไว ้ณ ท่ีวดัหยวนทง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
14.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ท่าอากาศเชียงใหม่ โดยสายการบินสายการบินไชน่าอสีเทิร์น(MU) เทียวบนิที่

MU2569   
15.25 น. ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*************************************************************************** 
***รายการทวัร์นีม้ลีงร้านชอปป้ิงที่จ านวน 1 ร้าน ได้แก่ ร้านบัวหิมะ*** 
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อตัราค่าบริการ 

เดนิทางวนัที่ 20 – 25 มีนาคม 2561 ราคาท่านละ (บาท) 
ผูใ้หญ่พกัห้องละ 2 ท่าน 29,900 

พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 4,500 
ราคานี้เป็นการเชค็ตวัเคร่ืองบินและทัวร์ ณ วนัท่ี 4 ธ.ค. 60  ราคานีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับการจองของลกูค้า  

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เชียงใหม่ – คุณหมิง / คุณหมิง – เชียงใหม่ 

2.  ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  

 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ  านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  

 5. ค่าประกนัอบุัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  

 6. ค่าวีซ่าจีน ยืน่เชียงใหม่เท่านั้น (หากลกูคา้ตอ้งยืน่ท่ีกรุงเทพ รบกวนสอบถามเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง) 

  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 150 หยวน/ ท่าน/ ทริป 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กก. ต่อท่าน 

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกั
รีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

 4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 5. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
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 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 

2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000. – บาท  

2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  

   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมี
การการันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

   3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ข้ึนไป 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: contact.tourinfo@gmail.com 
Line@ : @rubytravel 

 

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทาง
เพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้
เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

 


