 เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง หลากหลายอารยธรรมชนกลุ่มน้อย
 ชมสันหลังมังกร นาขั้นบันไดหลงจี๋ ที่สวยที่สดุ
 ซานเจียง อาเภอปกครองตนเองชาวเผ่าต้ง
 เขาหลางซาน อุทยานแห่งชาติระดับ AAAAA ของจีน
กาหนดการเดินทาง

23-28 เมษายน 2562

วันแรก

(1)

06.00 น.

พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาเดอร์ M สายการบินคาเธย์
แปซิฟิค CX โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสาร
ให้ กบั ท่าน (จอดรถส่งผู้โดยสาร ได้ ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6
ออกเดินทางสูส่ นามบิน ฮ่ องกง โดยเที่ยวบินที่ CX700
ถึงสนามบินฮ่องกง แล้ วนําท่าน รอเปลีย่ นเครื่ อง 2 ช่วโมง เพื่อเดินทางต่อสูเ่ มืองกุ้ยหลิน
โดยเที่ยวบินที่ KA 704 เครื่ องออกเดินทางสูเ่ มืองกุ้ยหลิน
ถึงเมืองกุ้ยหลิน กุ้ยหลิน เป็ นหนึง่ ในเมืองเอกเมืองหนึง่ ของเขต
ปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี อยูท่ างภาคใต้ ของประเทศจีน

08.15. น.
12.10 น.
14.10 น.
15.40 น

กรุงเทพฯ – ฮ่ องกง – กุ้ยหลิน

1

ค่า

เป็ นเมืองที่ได้ ชื่อว่า “สวรรค์บนพิภพ หรื อ ซื่อไหว้ เถาหยวน” ที่มีชื่อเสียงด้ านความ สวยงามของทิวทัศน์และ
วัฒนธรรมเมืองหนึง่ ของประเทศจีน เป็ นเมืองที่มีสภาพแวดล้ อมที่ดี เหมาะสมสําหรับการพักผ่อน การ
ท่องเที่ยวและการอยูอ่ าศัยสําหรับคนทุกเพศทุกวัย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 : พักกุ้ยหลิน 桂林碧玉国际 BIYU GUOJI HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

(2) กุ้ยหลิน – หลงเซิ่น – นาขัน้ บันไดหลงจี๋ ( รวมกระเช้ า )– ซานเจียง – โชว์ ละครชนกลุ่มน้ อย

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองในหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ แร่ธาตุ เป็ นเมืองนํ ้าพุร้อนที่มีชื่อเสียง
นําท่าน นั่งกระเช้ าขึ น้ นาขัน้ บันไดหลงจี๋ นาขันบั
้ นไดที่สวยที่สดุ ในกุ้ยหลิน ซึ่งถูกสร้ างขึ น้ ตาม
ความลาดชันคดเคี ้ยวจากริ มแม่นํ ้าขึ ้นไปบนยอดภูเขา โดยจุดที่สงู ที่สดุ นันอยู
้ ท่ ี่ระดับ 880 เมตรและส่วนที่ตํ่า
ที่สดุ คือ 380 เมตร ช่วงฤดูร้อน นาข้ าวจะถูกแต่งแต้ มไปด้ วยสีเขียวของต้ นกล้ าที่ปลูกใหม่ๆ ช่วงฤดูใบไม้ ร่วง
จะพบกับนาข้ าวสีทอง ช่วงฤดูหนาว นาข้ าวจะถูกปกคลุมไปด้ วยนํ ้าค้ างแข็ง ก่อเกิดเป็ นภูเขาเงินสวยงาม
มากๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่าทุง่ นาขันบั
้ นไดที่หลงเซิ่งนี ้ส่วนใหญ่ถูกสร้ างขึ ้นในช่วงราชวงศ์ห
มิง หรื อประมาณ 500 ปี ที่ผา่ นมา สมควรแก่เวลานัง่ กระเช้ าลงจากเขา

เที่ยง

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันเดิ
้ นทางสู่ ซานเจียง เมืองหลิ่วโจว (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง )อําเภอปกครองตนเองของชนชาติต้ง มี
ชาวต้ งอาศัยอยูม่ ากกว่า 80% เป็ นดินแดนที่อวลไปด้ วยเสน่ห์
แห่งวิถีชาวต้ ง
ที่วนั นี ้ยังคงรักษาประเพณีวฒ
ั นธรรมอันเป็ น
เอกลักษณ์ของพวกเขาไว้ คอ่ นข้ างเหนียวแน่น ชื่อ “ซานเจียง”
หมายถึงเมืองที่มีแม่นํ ้าสามสายไหลมาบรรจบกัน( ซาน แปลว่า
สาม , เจียงแปลว่าแม่นํ ้า ) คือแม่นํ ้าหยง,ฉุน และ เหมียว
ระหว่างทาง ผ่ านหมู่บ้านชาวจ้ วง ซึง่ มีอารยธรรมและภาษา
พูดหลายคําเหมือนภาษาไทย เช่น คําว่า เป็ ด ไก่ และการนับ
เลข เป็ นต้ น
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
2

ชมโชว์ ละครชนกลุ่มน้ อย เป็ นการแสดงสดขนาดใหญ่ ร้ องเพลง เต้ นรํ าพื ้นบ้ าน และเครื่ องแต่ง
กายประจําชาติ เนื ้อเรื่ องเล่าถึงประเพณี การแต่งงาน ทํางาน อันเป็ นเอกลักษณ์ โดยผสานกับเทคโนโลยี
แสง สี เสียงสมัยใหม่ ดูงดงามอลังการ

 : พักซานเจียง 三江侗乡国宾馆 Sanjiang Dongxiang Guest House หรือเทียบเท่ า โรงแรมดีท่สี ุดที่น่ ัน
วันที่สาม
เช้ า

(3) เมืองซานเจียง – หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่ าต้ ง – เมืองซินหนิง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่ าต้ ง ต้ งเป็ นชื่อที่ทางรัฐบาลจีนเรี ยก
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ แต่ชาวต้ งเรี ยกตนเองว่าขาม ภาษาของชาวขาม
หรื อต้ งเป็ นภาษาในกลุม่ กระได ซึง่ อยูใ่ นตระกูลภาษาไท กระได
ชาวต้ งอาศัยติดริ มกับแม่นํ ้า ชนชาติต้งมีบ้านเรื อนไม้ ที่มีลกั ษณะ
เด่น
มีกลิน่ อายแห่งวัฒนธรรมพื ้นบ้ านดังเดิ
้ มและเป็ นที่ได้ รับ
ความสนใจ ลักษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาและเนินเขาเป็ นหลัก
เป็ นแถบขยายของภูเขาเสวียเฟิ ง เทือกเขาเยว่เฉิงและเทือกเขาเหมียวหลิง่ ในอําเภอมีหน้ าผาสูงชันและทอด
ยาวเป็ นแนวสลับซับซ้ อน เนื่องจากชาวต้ งมีลกั ษณะเด่นทางวัฒนธรรมแต่งกาย อาหารการกิน และความ
เป็ นอยู่ อีกทังตํ
้ าบลต้ งยังมีทศั นีย-ภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีเทศกาลที่มากมายหลากหลาย ซาน
เจียงจึงเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ได้ รับความนิยมทางวัฒนธรรมประเพณีและทัศนียภาทางธรรมชาติในภาค
กลางของมณฑลกว่างซี
ชม “สะพานลมและฝน” ชาวต้ งมีชื่อเสียงในด้ านการสร้ างสะพานที่มีหลังคาครอบที่เรี ยกว่า และ
นอกจากนี ้ยังมีชื่อเสียงเรื่ องการขับร้ องเพลงประสานเสียงอีกด้ วย ซึง่ การขับร้ องเพลงประสานเสียงของชาว
ตงยังได้ รับการขึ ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้ เป็ นมรดกที่จบั ต้ องไม่ได้ อีกด้ วย

3

เที่ยง

ค่า

ชม หอกลอง เป็ นเจดีย์สญ
ั ลักษณ์ของชนเผ่าต้ ง ตัวเจดีย์ประดับด้ วยลวดลายดอกไม้ มังกร และหงส์ มี
ความสูง 20เมตร 13ชัน้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองซินหนิง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 30นาที ) ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้
ในเขตมณฑลหูหนาน มีอากาศที่รมรื่ นและทิวทัศน์ที่สวยงาม เป็ นที่ตงของอุ
ั้
ทยานเขาหลางซาน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 : พัก 新宁鸿基华天大酒店豪华间 HONGJI HUA TIAN HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี

(4) อุทยานเขาหลางซาน ( กระเช้ า ขึน้ -ลง ) – กุ้ยหลิน

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นํ า ท่า นนั่ง กระเช้ า ขึ น้ อุท ยานเขาหลางซาน
อุทยานแห่งชาติร ะดับ 5A ของจี น ครอบคลุมพื ้นที่กว่า
108 ตารางกิ โลเมตร จัดเป็ นเขตที่มีความสมบูรณ์ ทาง
ธรรมชาติ และมีทิวทัศน์มากกว่า 60 จุดที่งดงามไม่ว่าจะ
มองจากมุมใดก็ตาม
ที่ตงั ้ เด่นตะหง่านท่ามกลางภูเขารายล้ อ มรั บร้ อ ยลูก
เนื่ อ งจากคนหู ห นานมี ชื่ อ เสีย งในด้ า นกิ น พริ ก มาก และด้ ว ยรู ป ทรงที่
เหมือนกับพริ กควํ่า ยอดเขาพริ ก จึงกลายเป็ นจุดชมวิวที่สําคัญของอุทยาน นักปี น
เขาชาวฝรั่งเศส อแลง โรเบิร์ด ได้ ประสบความสําเร็ จในการพิชิตยอดเขาพริ กเป็ น
คนแรก ในปี ค.ศ.2002 ยิ่งทําให้ ยอดเขาพริ กเป็ นที่ร้ ูจกั ไปทัว่ โลก
ชมยอดเขาพริก

ชมยอดเขาอูฐ ตังอยู
้ ่ ติดกับ ยอดเขาเทียน เขาสูงมองไกล
คล้ ายกับหลังอูฐ
นั่งกระเช้ าชม เขาแปดเหลี่ ยม ตังอยู
้ ่สูงจากระดับนํ ้าทะเล
818 เมตร จุดแปลกอยูท่ ี่ยอดแหลมทังหมด
้
ทํามุมเอียง 45องศาไปใน
ทิศทางเดียวกัน ยามที่เมฆหมอกปกคลุมเขา ดูราวกับปลาวาฬกําลัง
ว่ายในทะเล
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เที่ยง

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับเมืองกุ้ยหลิน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง 30นาที ) เมืองเอกเมือง
หนึง่ ของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกว่างซี ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันงดงาม ของภูเขารูปร่างแปลก ที่
หาชมได้ เฉพาะในแถบนี ้ ถึงกุ้ยหลิน นําท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 : พักกุ้ยหลิน 桂林碧玉国际 BIYU GUOJI HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า
(5) กุ้ยหลิน – ล่ องแม่ นา้ หลีเจียง – ช้ อปปิ ้ งถนนคนเดิน – ล่ องเรือทะเลสาบซานหู
– เจดีย์เงิน -เจดีย์ทอง
 รับประทาน อาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสูท่ า่ เรื อ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง )
ล่ องเรือชมทัศนียภาพ แม่ นา้ หลีเจียง
( ใช้ เวลาล่องประมาณ 1ชัว่ โมง 30นาที ) เป็ นลํานํ ้าในแม่นํ ้าจูเจียง ต้ นนํ ้าของแม่นํ ้าหลีเจียงเรี ยกว่าลํา
ธารต้ าหยงเจียง กําเนิดที่ดอยเหมียวเอ๋อร์ ซานเทือกเขาเย่ว์เฉิง
หลิง่ อําเภอซิงอานของเขตกว่างซี ไหลลดเลี ้ยว
หลบหลีกขุนเขา ผ่านเมืองกุ้ยหลิน เมืองหยางซัว่ เมืองเฟิ งคาย
มณฑลกวางตุ้ง รวมความยาว 431 กิโลเมตร ล่องแม่นํ ้าหลี
เจียง นับเป็ นไฮไลต์ที่สดุ ของการมาเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน เพื่อชมวิว
ทิวทัศน์ที่งดงามของภูเขา สายนํ ้า ผืนป่ า การล่องแม่นํ ้าหลีเจียง
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับ
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร ให้ ทา่ นอิสระ ช้ อปปิ ้ งถนนคนเดิน เมืองกุ้ยหลิน ติดกับถนนคนเดินมีตลาดใต้ ดิน ท่านสามารถ
เลือกซื ้อของฝากของที่ระลึก ทังสิ
้ นค้ าแบรนด์จีน และของกิ๊ฟช้ อปต่างๆตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ล่ องเรื อทะเลสาบซานหู ชม เจดีย์เงินเจดีย์
ทอง ตัง้ อยู่ในทะเลสาบซานหู เป็ นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่ง
สร้ างด้ วยทองเหลือง ถือว่าเป็ นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่
5

ที่สดุ ในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้ างด้ วยปูนเป็ นสีเงินรอบๆ ทะเลสาบอากาศดีวิวทิวทัศน์งดงามถือเป็ นจุดชมวิวอีก
แห่งหนึง่ ที่สวยงามภายในเมืองกุ้ยหลิน เจดีย์นี ้สูงราว 40 เมตร ในช่วงกลางคืนจะเปิ ดไฟส่องสว่างที่ตวั เจดีย์
สะท้ อนผิวนํ ้าของบึงซานหูเป็ นประกายระยิบระยับ
 : พักกุ้ยหลิน 桂林碧玉国际 BIYU GUOJI HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า
วันที่หก

(8) กุ้ยหลิน – ฮ่ องกง – กรุงเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสู่ สนามบิน ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ KA703
ถึงสนามบินฮ่องกง แล้ วนําท่าน รอเปลีย่ นเครื่ อง ประมาณ 2.30 นาที
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 701
ถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

11.25 น.
12.55.
15.55 น.
17.55 น.
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กาหนดเดินทาง
ไม่ เข้ าร้ านรัฐบาล
อัตราค่ าบริการ จานวน 20 ท่านขึน้ ไป

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

23 - 28 เมษายน 62

29,900 บาท

4,900 บาท

13 – 18 เมษายน 62

31,900 บาท

5,900 บาท

27 ธ ันวาคม 62 – 1 มกราคม 63

31,900 บาท

5,900 บาท

อัตรานีร้ วม







ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 1ชิ ้น 23 กก.
ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซา่ กรุ๊ป
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น ตลอดทังทริ
้ ป 180 หยวน/ท่าน
 ค่านํ ้าหนักเกิน 23 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการกา
รั นตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
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4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ การ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย,
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การ
จัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมี อายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุด ประสงค์ เดินทางเพื่อ ท่องเที่ยว
เท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ทา่ นไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุ ผล
ใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
-บริ ษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีที่มีการขึ ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษัทได้ ทําประกันอุบตั ิเหตุให้ กบั ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขและความรั บผิดชอบ
-บริ ษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยูเ่ หนือการ
ควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่
เกิดขึ ้น ทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ฯลฯ -การตอบปฏิเสธการเข้ าและออก
เมืองของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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