
 

 

 

 

 

 

อากาศบริสุทธ์ิ หมู่บ้านคนอายุยืน – อลังการน า้ตกสองประเทศ 
ตามรอยซีรีย์จีนชื่อดัง “ต านานรักเหนือภพ - ฮวาเชียนกู่” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดนิทางวันที่    ทวัร์ดี ทวัร์คุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล  
     24-29 พฤษภาคม 2561 ( วันวิสาขบชูา ) 
     18-23 ตุลาคม 2561 ( วันปิยะมหาราช ) 
     1-6 / 5-10 ธันวาคม 2561  ( วันพ่อแห่งชาต ิ/ วันรัฐธรรมนูญ ) 
      27 ธีนวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 
 
 



   

 
10.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 (เกาะ U 3-7) สายการบินไชน่าเซ้าเธิร์น

แอร์ไลน์  โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสาร
ใหก้บัท่าน (จอดรถส่งผูโ้ดยสาร ไดท้ี่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10)  

13.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองหนานหนิง  โดยเที่ยวบินที่ CZ6100 
16.20 น  ถึงเมืองหนานหนิง  เขตปกครองชนชาติจว้ง หรือเขตปกครองตนเองกวา่งซี มีเมืองหลวงคือ นครหนาน 

หนิง หนานหนิงอยูติ่ดกบัมณฑกวางตุง้ ฮ่องกง มาเก๊า ตั้งอยูต่รงกลางลุ่มนํ้ าหนานหนิงและอยูบ่นสองฝ่ัง
ของแม่นํ้ ายงเจียง ที่เมืองน้ีมีชาวจว้งอยูเ่ยอะจริงไดช่ื้อวา่กวา่งซีจว้ง ชาวจว้งที่อยูแ่บบน้ีมีความเป็นมา
ใกลเ้คียงกบัไทย นบัตวัเลขหน่ึง สองสามเหมือนไทย การมาเที่ยวหนานหนิงเหมือนการยอ้นกลบัไปดู
อดีตของคนไทยเมืองหน่ึง หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรแลว้นาํท่านเดินทางสู่
ภตัตาคาร 

 ค า่          รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 : พกั南宁荣荣大酒店 Nanning WinWin Hotel 5* หรือเทียบเท่า  
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่า (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองที่ไดรั้บการยกยอ่ง
วา่มีคนอายยุนื 1 ใน 3 ของโลก ตามหลกัการการ
สาํรวจวดัจากคน 2,400 คน จะมีคนอายเุกิน 90 ปี 
ประมาณ 10 คน แต่เมืองปาหม่ามีคนอายกุวา่ 100 ปี 
มีถึง 16 คน จึงไดรั้บเกียรติเป็นหมู่บา้นที่มีคนอายยุืน่
ที่สุดในโลก สาเหตุอาจจะมาจาก 1.เมืองน้ีมีแรง
ดึงดูดมากกวา่ที่อ่ืน 2.อากาศที่มีความหนาแน่นของ
ออกซิเจน 6,000-8,000 หน่วย ในขณะที่ทัว่ไปมี
ออกซิเจนแค่ 600 หน่วย ก็ถือวา่ดีแลว้ 3.อาหารการ
กินที่ขึ้นช่ือ คือ “หมูหอม” ที่มีนํ้ าหนกัโตสุด ไม่เกิน 
25 กิโลกรัม “ฝอหม่า” สมุนไพรที่มีสรรพคุณละลาย
ไขมนัในเสน้เลือด “ปลามนั” เป็นปลาที่เวลาทอดไม่
ตอ้งใชน้ํ้ ามนั จะมีมนัออกจากตวัปลาเอง และ
ขา้วโพด ที่เป็นอาหารหลกัของผูสู้งอายปุาหม่า และในเมืองปาหม่าน้ีจะมีผูป่้วยจากโรคต่างๆ มาพกัรักษา

วนัแรก  (1)  กรุงเทพฯ – เมืองหนานหนิง  

วนัทีส่อง  (2)   เมอืงหนานหนิง – เมืองปาหม่า – ถ า้คริสตัล – โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา   



ตวั ดว้ยอากาศและอาหาร จึงทาํให้เมืองปาหม่ามีคอนโดสาํหรับผูป้ระสงคเ์ช่า ขึ้นเป็นดอกเห็ดเตม็ไปหมด
ทั้งเมือง สาํหรับรองรับผูท้ี่ตอ้งการมาบาํบดัรักษาตวัที่เมืองน้ี และเมืองปาหม่ากมี็ววิทิวทศัน์ที่สวยงามเป็น
อยา่งมาก  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ ถ า้คริสตัล เป็นถํ้าที่มีหินงอก 
หินยอ้ยที่มีสีขาวดัง่หิมะและสวยงามเหมือนคริสตลั ปกติ
ความหนาแน่นของออกซิเจนทัว่ ๆ ไปจะอยูท่ี่ 8,000-18,000 
หน่วย แต่ภายในถํ้าน้ีมีความหนาแน่นของออกซิเจนถึง 
36,000-90,000 หน่วย ถือวา่เป็นถงัออกซิเจนที่ใหญ่ที่สุด 
กล่าวกนัวา่หากท่านใดไดเ้ขา้ไปสมัผสัอากาศและความ
สวยงามภายในถํ้าแลว้จะรู้สึกวา่เหมือนอยูใ่นสรวงสวรรค ์

ค า่           รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารนาํท่านชมโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา เป็นโชว์
เวทีกลางนํ้ า ฉากหลงัเป็นววิภูเขาอนังดงาม  

 : พกั 巴马华昱假日酒店 Holiday Villa Hotel & Suites, Bama  หรือ
เทียบเท่า เป็นโรงแรมดีสุดที่นัน่ 

 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารนาํท่านล่องเรือชม ถ า้หน้าต่างสวรรค์ หรือ ถ า้
ร้อยนก เป็นถํ้าที่อยูห่่างจากเมืองปาหม่าประมาณ 20 
กิโลเมตร ชมความงามของหินงอก หินยอ้ย ภายในถํ้า มี
คา้งคาว นกนางแอ่น นกนานาชนิด จึงทาํใหถ้ํ้าน้ีมีอีกช่ือหน่ึง
วา่ “ถํ้าร้อยนก” ระหวา่งล่องเรือท่านจะไดผ้า่นความมืดความ
สวา่งผสมผสานกนัเหมือนดัง่หยนิหยาง ซ่ึงเป็นความสมดุล
ของธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทาํใหค้นที่น่ีมีอายยุนื 
และนํ้ าในถํ้าเม่ือตอ้งกบัแสงเกิดประกายแสงงดงามตาม
ธรรมชาติ เม่ือล่องออกจากปากถํ้าก็เหมือนดัง่ทา่นกาํลงัผา่น
หนา้ต่างสวรรค ์ จากนั้นนาํท่านสู่ หมู่บ้านอายุวฒันะ 
(หมู่ บ้านคนอายยืุน ท่านสามารถเตรียมของขวญั หรือซองอ่ัง
เปา ให้กับผู้สูงอาย ุเพ่ือให้ตวัเองมีแต่ความสุข ให้ท่านผู้เฒ่าผู้
แก่อายยืุน) เน่ืองจากมีการสาํรวจประชากรตามสติถิ คนใน 

วนัทีส่าม  (3)    ถ า้หน้าต่างสวรรค์ – หมู่บ้านอายุวัฒนะ – พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน -  เมืองจิง้ซี    



200 คน จะมี 8 คน ที่อายยุนื แต่หมู่บา้นน้ี คนใน 200 คน 
มีคนที่อายยุนืถึง 86 คน ซ่ึงอาจจะเก่ียวกบัความเป็นห
ยนิหยาง ความสมดุลของธรรมชาติจึงทาํใหค้นที่น่ีอายุ
ยนื ติดอนัดบั 1 ใน 3 หมู่บา้นคนอายยุนืของโลก มีคนจีน
ในทุก ๆ เมืองมาพกัรักษาตวั เช่นคนที่เป็นโรคร้ายแรงที่
แพทยว์นิิจฉัยวา่จะอยูไ่ดไ้ม่เกิน 3 เดือน แต่ปรากฏวา่มา
พกัรักษาตวัอยูท่ี่เมืองน้ีมีชีวติอยูเ่กิน 3 เดือน เรียกไดว้า่
หากท่านใดไดม้าอยูอ่าศยัที่น่ีจะทาํใหมี้อายยุนืขึ้น ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศ วถีิชีวติและวฒันธรรมของชน
เผา่เยา้ปาหม่าน้ี จากนั้นเดินทางกลบัตวัเมือง นาํท่านชมพิพธิภัณฑ์คนอายุยืน เป็นที่รวบรวมประวตัิของ
บุคคลที่มีอายยุนืของเมืองปาหม่า   

 เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองจิง้ซี (ใชเ้วลาเดินทาง 
ประมาณ 4 ชัว่โมง) ตั้งอยูใ่นเขตชายแดนภาค
ตะวนัตกเฉียงใตข้องกวา่งสี มีประชากรกวา่ 
90% เป็นชาวจว้ง ที่อาศยัอยูใ่นเขตจ้ิงซี ในช่วง
ฤดูร้อนไม่ร้อง ฤดูหนาวไม่หนาว ภูมิทศัน์ที่
สวยงามตามธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวมีจาํนวนมาก ทิวทศัน์สวยเหมือนดัง่กุย้หลิน, สภาพภูมิอากาศ
เหมือนคุนหมิง   

ค า่           รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 : พกั 华西国际大酒店(靖西县) - Huaxi International Hotel  หรือเทียบเท่า  
 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารนาํท่านออกเดินทางสู่ ต าบนจิ่วโจว ชมสวนสาธารณะเอ๋อฉวน เป็น 1 ใน 8 แห่ง ของสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเมืองจ้ิงซี มีประวตัิศาสตร์ 700 กวา่ปี มีตาํนานประเพณีพื้นบา้นโบราณ
หลากหลาย มี รูปป้ันหินตะโกนและสถานที่ทอ่งเที่ยว เช่น วดัมงักร อนุสาวรียห่์าน เจา้หญิงนิทรา ตน้ไม้
คู่รัก ฯลฯ จากนั้นนาํท่านสู่ถนนซ่ิวช่ิวเจีย ซ่ึงซ่ิวช่ิว เป็นสินคา้OTOPของเมืองกวางสีหรือใชเ้ป็นของขวญั
ของฝากก็ไดเ้ช่นกนั ถนนสายน้ีจึงใชช่ื้อน้ีมาตั้ง เป็นถนนเอกลกัษณ์ในประเทศจีนชาวธิเบตในสมยันั้น  
 
 
 
 

วนัทีส่ี่           (4)    เมอืงจิง้ซี – ต าบนจิ่วโจว - สวนสาธารณะเอ๋อฉวน – ถนนซ่ิวช่ิวเจีย - เมืองเต๋อเทียน   

                                 น ้าตกเต๋อเทียน - หลักพรมแดนจีน เวียดนาม no.53   

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-95eAxZjRAhUKM48KHcrmAQMQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1575818-d1575967-Reviews-Huaxi_International_Hotel-Jingxi_County_Guangxi.html&usg=AFQjCNH9s0BWb2jtrOxifIjDqJcSrWktoQ


 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ ชายแดนจีน-เวียดนาม ทีเ่มอืงเต๋อ
เทียน มณฑลกวา่งสี เพือ่สมัผสักบัความยิง่ใหญ่
อลงัการของ “นํ้ าตกเต๋อเทียน” (Detian) อนัเล่ืองช่ือ 
เป็นนํ้ าตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชม น ้าตกเต๋อ
เทียน ภาษาเวยีดนามเรียกวา่ นํ้ าตกตาปาเกรียน (Ban 
Gioc) ตั้งอยูท่ี่อาํเภอตา้ซินของกวา่งสีซ่ึงตั้งอยูช่ายแดน
จีน-เวยีดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลกัษณ์แห่งหน่ึง 
พื้นที่แห่งน้ีเป็นศูนยร์วมภูเขาและ ลาํนํ้ าที่สวยงามอยู่
ในแหล่งเดียวกนั ประกอบเป็นภาพที่สวยงามตาม
ธรรมชาติที่มีพื้นที่กวา้งหลายร้อยตารางกิโลเมตร 
บริเวณน้ีมียอดเขารูปทรงต่าง ๆ นานา ท่ามกลางหมอก
เมฆ นํ้ าทะเลสาบใสเหมือนกระจกเงา ลาํนํ้ าเสมือน
หน่ึงสายหยก กอ้นหินสูงตระหง่าน ตน้ไมโ้บราณสูง
เสียดฟ้า กล่าวไดว้า่ ทุกกา้วเดินลว้นเป็นภาพที่สวยงาม 
รวมแลว้มีจุดชมทิวทศัน์มากกวา่ 40 แห่ง นาํท่านชม นํ้ าตกเต๋อเทียน เป็นนํ้ าตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 ของโลก (รองจากนํ้ าตกไนแองการ่า) ตวันํ้ าตกมีความกวา้ง 120 เมตร สูง
ประมาณ 70 เมตร ที่อยูใ่นจีนมี 3 ชั้น มีขนาดใหญ่กวา่ฝ่ังเวยีดนาม ที่เป็นลกัษณะนํ้ าตกชั้นเดียว ความ
ใหญ่โตของนํ้ าตกชวนต่ืนตาต่ืนใจ แมจ้ะอยูใ่นสถานที่ไกลออกไป ก็ยงัสามารถไดย้นิเสียงครึกโครม
กึกกอ้งของนํ้ าไหลอยา่งชดัเจน นํ้ าตกแห่งน้ีใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์หลายเร่ือง  จากนั้นนาํท่านขึ้น
ฝ่ังดา้นขา้งเพือ่เดินขึ้นไปชมนํ้ าตกชั้นที่ 2 และชั้นบน ก่อนจะเดินขึ้นไปชมหลกัเขตแดนเสาเลขที ่53 ที่กั้น
พรมแดนจีน-เวยีดนาม ระหวา่งทางก่อนถึง 200 เมตร จะมีร้านคา้ขายสินคา้ชนิดที่วา่ไดบ้รรยากาศแบบ
จีนพื้นเมืองโดยแทจ้ริง  

ค า่           รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
   : พกั 明仕山庄酒店  Mingshi Shanzhuang Hotel    หรือเทียบเท่า เป็นโรงแรมดีสุดที่นั้น  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYzvab2JjRAhXJpY8KHSShCxkQFggpMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.jp%2FHotel_Review-g1223273-d4198794-Reviews-Mingshi_Shanzhuang_Hotel-Daxin_County_Guangxi.html&usg=AFQjCNF4-7dZKp_T751j7qiywsa0wmTp9A&bvm=bv.142059868,d.c2I


 

 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่าน ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิวเหมิงส่ือเถียนเหยียน  ห่าง
จากตวัเมืองประมาณ 53 กิโลเมตร เป็นจุดชมววิ AAAA 
ระดบัชาติ รัศมี 20 กม. ของอุทยาน มีภูเขาและนํ้ าที่
สวยงาม สวยพอ ๆ กบัเมืองกุย้หลินก็วา่ได ้รอบชายฝ่ังมี
บา้นชาวนา สะพานไมก้ระดานเดียว ทิวทศัน์สวยงาม 
บรรยากาศแบบชนบทมาก จุดชมววิที่มีการติดตั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกที่สมบูรณ์ ที่แห่งน้ีไดรั้บความ
นิยมมากยิง่ขึ้น เพราะมีซีร่ียท์ีว ี"ฮวาเชียนกู่" มาถ่ายทาํที่น่ี และชมการแสดงชนเผ่าน้อย       

 
  
 

 
 
 
 
 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางกลบั เมอืงหนานหนิง เป็นศูนยก์ลางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วฒันธรรม การศึกษา
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสารสนเทศ อีกทั้งเป็นเมืองสาํคญัของเขตบุกเบิกพฒันาริมชายฝ่ังทะเลทาง
ภาคใตข้องประเทศจีน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) 
จากนั้นนาํท่านชมพิพธิภัณฑ์ชนเผ่ากว่างซี
(เปิดทุกวนัยกเวน้วนัจนัทร์)เป็น
สถาปัตยกรรมที่มีเอกลกัษณ์พเิศษ คือ 
รูปทรงเหมือนกลองยกัษ ์ เน่ืองจากกลอง
เป็นส่ิงของสาํคญัของทอ้งถ่ิน เป็นทั้งเคร่ือง
ดนตรี และสญัลกัษณ์ของอาํนาจบารมี 
ภายในพพิธิภณัฑมี์การจดัแสดง 3 ชั้น เช่น  

วนัทีห้่า         (5)    ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิวหมิงส่ือเถียนเหยยีน + ชมการแสดงชนเผ่าน้อย – เมืองหนานหนิง 
                              -พิพิธภัณฑ์ชนเผ่ากว่างซี 



"นิทรรศการวฒันธรรมกลองทองแดง---เสียงกลอง
กา้วขา้มเวลาและหว้งอากาศ" "นิทรรศการชนเผา่
หลากหลายสีสนัของกวา่งซี" ศูนยว์จิยัการอนุรักษ์
โบราณวตัถุ โรงภาพยนตร์ไฮเทค และหอสมุด 
ตลอดจนนิทรรศการวฒันธรรม 10 ประเทศอาเซียน
ดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีการจดัแสดงกลางแจง้ เช่น บา้น
พื้นเมืองกวา่งซี ลว้นเป็นการเปิดหูเปิดตาและเรียก
ความสนใจยิง่ 

ค า่           รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

 : พกั南宁荣荣大酒店 Nanning WinWin Hotel 5*  หรือเทียบเท่า  
 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
11.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099 
12.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

วนัทีห่ก (6) หนานหนิง – กรุงเทพฯ   



อตัราค่าบริการ  
  

จ านวน 20 ท่านขึน้ไป  ผู้ใหญ่ (พกั 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

พฤษภาคม – ธันวาคม 2561 29,900  บาท/ท่าน 5,800  บาท/ท่าน  

เดินทาง  27 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 32,900  บาท/ท่าน 7,800  บาท/ท่าน 

หมายเหตุ...สัมภาระทีจ่ะโหลดใต้ท้องเคร่ือง ทั้งไปและกลบั ได้เพยีงท่านละ 1 ช้ิน ช้ินละ 23 กโิล  หาก เกนิ 
สายการบินเรียกเกบ็ ช้ินละ 450 หยวน 
อัตรานี้รวม   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่านํ้าหนกักระเป๋า1ใบไม่เกิน 23  กก. 

  ค่าท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
    ค่าวีซ่าท่องเท่ียว      บตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุม้ือตามรายการ    
  ค่าประกนัอุบติัเหตุทุกท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 

อัตรานี้ไม่รวม    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้. 
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิน่  ตลอดทั้งทริป 200 หยวน/ท่าน                                           
   ค่านํ้าหนกัเกิน 23  ก.ก.  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถา้มี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

/ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การ
ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะ
เหมาจ่าย / บริษทัไดท้าํประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ  ที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อาท ิการนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญ
หาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสาร
การเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


