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 กุ้ยหลิน “ ดินแดนแห่งเขาเขียว น ้าใส ถ ้าแปลก หินสวย สวยงาม ” 

 ชมสันหลังมังกร  นาข้ันบันไดหลงจ๋ี ท่ีสวยท่ีสดุ 

 ซานเจียง อ าเภอปกครองตนเองชาวเผา่ต้ง 
 เขาหลางซาน อุทยานแห่งชาติระดับ AAAAA ของจีน 
ก าหนดการเดินทาง   20 – 25  ตุลาคม  / 23 – 28  ตุลาคม 2561 
    6 – 11 พฤศจิกายน / 20–25 พฤศจิกายน / 5 – 10 ธันวาคม 2561 
    27 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 
วันแรก         (1)      กรุงเทพฯ – หนานหนิง – กุ้ยหลิน    

10.30 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (เกาะ U 3-7) สายการบินไชน่าเซ้า

เธิร์นแอร์ ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสาร
ให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้โดยสาร ได้ท่ีอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

13.15 น. ออกเดินทางสูเ่มืองหนานหนิง  โดยเที่ยวบินที่ CZ6100 

16.30 น. เคร่ืองแวะหยดุพกัรับผู้โดยสารท่ีหนานหนิง  1 ช่วโมง 20นาที  ผา่นตรวจคนเข้าเมืองท่ีหนานหนิง แล้วนําทา่น 
รอเปลีย่นเคร่ือง 
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17.50 น. โดยเที่ยวบินที่ CZ6100  เคร่ืองออกเดินทางสูเ่มืองกุ้ยหลนิ  
18.45 น  ถึงเมืองกุ้ยหลิน  กุ้ยหลนิ เป็นเมืองเอกเมืองหนึง่ของเขตปกครอง

ตนเองชนชาติจ้วงกวา่งซี อยูท่างภาคใต้ของประเทศจีน ซึง่มีพืน้ท่ี
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกบัมณฑลยนูนาน 
ทางเหนือติดกบัมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบั
มณฑลหหูนาน ทางตะวนัออกเฉียงใต้ ติดกบัมณฑลกวางตุ้ง ทาง
ใต้ติดกบัอ่าวตงัเก๋ีย และทางตะวนัตกเฉียงใต้ติดกบัประเทศ
เวียดนาม กุ้ยหลนิ มาจากช่ือของต้นไม้ ในอดีตดินแดนแหง่นีมี้ป่า (หลนิ) ต้น “กุ้ยฮวา” เยอะ (ต้นกุ้ยฮวา ใน
ภาษาจีน แปลเป็นไทยคือ ต้นขีเ้หลก็) คนกุ้ยหลินได้นําดอกของต้นกุ้ยฮวยมาตากแห้งอบพร้อมใบชากลายเป็น
“ชากุ้ยหลนิ” กุ้ยหลนิ เป็นเมืองท่ีได้ช่ือวา่ “สวรรค์บนพิภพ หรือ ซื่อไหว้เถาหยวน” ท่ีมีช่ือเสยีงด้านความ 
สวยงามของทิวทศัน์และวฒันธรรมเมืองหนึง่ของประเทศจีน เป็นเมืองท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี เหมาะสมสาํหรับ
การพกัผอ่น การทอ่งเท่ียวและการอยูอ่าศยัสาํหรับคนทกุเพศทกุวยั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 : พักกุ้ยหลิน 桂林碧玉国际  BIYU GUOJI HOTEL  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า    

 

วันที่สอง          (2) กุ้ยหลิน – หลงเซิ่น – นาขัน้บันไดหลงจี๋ ( รวมกระเช้า ) – หมู่บ้านชาวจ้วง – ซานเจียง   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู ่เมืองหลงเซิ่น  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองในหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาต ุเป็นเมืองนํา้พรุ้อนท่ีมีช่ือเสยีง  นําทา่น น่ังกระเช้าขึน้นาขัน้บันไดหลงจี๋ 
นาขัน้บนัไดท่ีสวยท่ีสดุในกุ้ยหลนิ ซึง่ถูกสร้างขึน้ ตามความลาดชันคดเคีย้วจากริมแม่นํา้ขึน้ไปบนยอดภูเขา 
โดยจุดท่ีสงูท่ีสดุนัน้อยูท่ี่ระดบั 880 เมตรและสว่นท่ีต่ําท่ีสดุคือ 380 เมตร ช่วงฤดูร้อน นาข้าวจะถูกแต่งแต้ม
ไปด้วยสเีขียวของต้นกล้าท่ีปลกูใหม่ๆ ช่วงฤดใูบไม้ร่วง จะพบกบันาข้าวสทีอง ช่วงฤดูหนาว นาข้าวจะถูกปก
คลุมไปด้วยนํา้ค้างแข็ง ก่อเกิดเป็นภูเขาเงินสวยงามมากๆ จากหลกัฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าทุ่งนา
ขัน้บนัไดท่ีหลงเซิ่งนีส้ว่นใหญ่ถูกสร้างขึน้ในช่วงราชวงศ์หมิง หรือประมาณ 500 ปีท่ีผ่านมา สมควรแก่เวลา
นัง่กระเช้าลงจากเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzkoiRu8TVAhXJq48KHfJuDUMQFgiIATAG&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g298556-d447265-Reviews-Lijiang_Waterfall_Hotel-Guilin_Guangxi.html&usg=AFQjCNEe0xdwXWzCkNNdbsmHjX5E6yKPkQ
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นําทา่น ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ซึง่มีอารยธรรมและภาษาพดูหลายคําเหมือนภาษาไทย เช่น คําวา่ เป็ด ไก ่
และการนบัเลข เป็นต้น  จากนัน้เดินทางสู ่ ซานเจียง เมืองหล่ิวโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
อําเภอปกครองตนเองของชนชาติต้ง มีชาวต้งอาศยัอยูม่ากกวา่ 80% เป็นดินแดนท่ีอวลไปด้วยเสนห์่แหง่วิถี
ชาวต้ง ท่ีวนันีย้งัคงรักษาประเพณีวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของพวกเขาไว้คอ่นข้างเหนียวแนน่ ช่ือ “ซาน
เจียง”  หมายถึงเมืองท่ีมีแม่นํา้สามสายไหลมาบรรจบกนั( ซาน แปลวา่สาม , เจียงแปลวา่แม่นํา้ ) คือแม่นํา้ห
ยง,ฉนุ และ เหมียว  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารนําทา่น ชมโชว์ละครชนกลุ่มน้อย เป็นการแสดงสดขนาดใหญ่ ร้องเพลง เต้นรําพืน้บ้าน และ
เคร่ืองแตง่กายประจําชาติ เนือ้เร่ืองเลา่ถึงประเพณี การแตง่งาน ทํางาน อนัเป็นเอกลกัษณ์ โดยผสานกบั
เทคโนโลยี แสง ส ีเสยีงสมยัใหม่ ดงูดงามอลงัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : พักซานเจียง 三江侗乡国宾馆 Sanjiang Dongxiang Guest House หรือเทียบเท่า  โรงแรมดีที่สุดที่น่ัน 
 

วันที่สาม        (3)  เมืองซานเจียง – หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าต้ง – เมืองซินหนิง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
นําทา่นชม หมู่บ้านวัฒนธรรมเผ่าต้ง ต้งเป็นช่ือท่ีทางรัฐบาลจีน
เรียกกลุม่ชาติพนัธ์ุ แตช่าวต้งเรียกตนเองวา่ขาม ภาษาของชาว
ขามหรือต้งเป็นภาษาในกลุม่กระได ซึง่อยูใ่นตระกลูภาษาไท 
กระได ชาวต้งอาศยัติดริมกบัแม่นํา้ ชนชาติต้งมีบ้านเรือนไม้ท่ีมี
ลกัษณะเดน่ มีกลิน่อายแหง่วฒันธรรมพืน้บ้านดัง้เดิมและเป็นท่ี
ได้รับความสนใจ  ลกัษณะภมิูประเทศเป็นภเูขาและเนินเขาเป็น
หลกั เป็นแถบขยายของภเูขาเสวียเฟิง เทือกเขาเยวเ่ฉิงและ
เทือกเขาเหมียวหลิง่ ในอําเภอมีหน้าผาสงูชนัและทอดยาวเป็น
แนวสลบัซบัซ้อน เน่ืองจากชาวต้งมีลกัษณะเดน่ทางวฒันธรรม
แตง่กาย อาหารการกิน และความเป็นอยู ่ อีกทัง้ตําบลต้งยงัมี
ทศันี  ย-ภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และมีเทศกาลท่ีมากมายหลากหลาย ซานเจียงจึงเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว
ท่ีได้รับความนิยมทางวฒันธรรมประเพณีและทศันียภาทางธรรมชาติในภาคกลางของมณฑลกวา่งซี ชาวต้ง
มีช่ือเสยีงในด้านการสร้างสะพานท่ีมีหลงัคาครอบท่ีเรียกวา่ “สะพานลมและฝน” และนอกจากนีย้งัมีช่ือเสยีง
เร่ืองการขบัร้องเพลงประสานเสยีงอีกด้วย ซึง่การขบัร้องเพลงประสานเสยีงของชาวตงยงัได้รับการขึน้

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzkoiRu8TVAhXJq48KHfJuDUMQFgiIATAG&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g298556-d447265-Reviews-Lijiang_Waterfall_Hotel-Guilin_Guangxi.html&usg=AFQjCNEe0xdwXWzCkNNdbsmHjX5E6yKPkQ
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ทะเบียนจากยเูนสโกให้เป็นมรดกท่ีจบัต้องไม่ได้อีกด้วย นําทา่น
ชม หอกลอง เป็นเจดีย์สญัลกัษณ์ของชนเผา่ต้ง ตวัเจดีย์ประดบั
ด้วยลวดลายดอกไม้ มงักร และหงส์  มีความสงู 20เมตร  13ชัน้  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสู ่ เมืองซินหนิง (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง 30นาที ) ตัง้อยูท่างตอนใต้ในเขตมณฑลหหูนาน มีอากาศท่ีรมร่ืนและทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  
เป็นท่ีตัง้ของอุทยานเขาหลางซาน  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 : พัก新宁鸿基华天大酒店豪华间 HONGJI HUA TIAN HOTELระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า    

 

วันที่ส่ี           (4)   เขาหลางซาน ( น่ังกระเช้า ขึน้-ลง ) – กุ้ยหลิน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นําท่านนั่งกระเช้า ขึน้เขาหลางซาน อุทยานแห่งชาติระดับ 5A ของจีน 
ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 108 ตารางกิโลเมตร จดัเป็นเขตท่ีมีความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ และมีทิวทศัน์มากกว่า 60 จุดท่ีงดงามไม่ว่าจะมองจากมุมใดก็
ตาม  นําทา่น ชมยอดเขาพริก ท่ีตัง้เด่นตะหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อม
รับร้อยลูก  เน่ืองจากคนหูหนานมีช่ือเสียงในด้านกินพริกมาก และด้วย

รูปทรงท่ีเหมือนกบัพริกควํ่า ยอดเขาพริก จึงกลายเป็นจุด
ชมวิวท่ีสาํคญัของอุทยาน นกัปีนเขาชาวฝร่ังเศส อแลง โร
เบิร์ด ได้ประสบความสําเร็จในการพิชิตยอดเขาพริกเป็น
คนแรก  ในปี ค.ศ.2002 ยิ่งทําให้ยอดเขาพริกเป็นท่ีรู้จักไป
ทัว่โลก  ผ่านชมยอดเขาอูฐ ตัง้อยู่  ติดกับ ยอดเขาเทียน 
เขาสูงมองไกลคล้ายกับหลังอูฐ  ชมเขาแปดเหล่ียม 
ตัง้อยู่สงูจากระดบันํา้ทะเล 818 เมตร  จุดแปลกอยู่ท่ียอดแหลมทัง้หมด ทํามุมเอียง 45องศาไปในทิศทาง
เดียวกนั ยามท่ีเมฆหมอกปกคลมุเขา  ดรูาวกบัปลาวาฬกําลงัวา่ยในทะเล  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางกลบัเมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 30นาที ) เมืองเอกเมือง
หนึง่ของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวา่งซ ี ระหวา่งทางชมทศันียภาพอนังดงาม ของภเูขารูปร่างแปลก ท่ี
หาชมได้เฉพาะในแถบนี ้ ถึงกุ้ยหลนิ นําทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 : พักกุ้ยหลิน 桂林碧玉国际  BIYU GUOJI HOTEL  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า    

 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzkoiRu8TVAhXJq48KHfJuDUMQFgiIATAG&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g298556-d447265-Reviews-Lijiang_Waterfall_Hotel-Guilin_Guangxi.html&usg=AFQjCNEe0xdwXWzCkNNdbsmHjX5E6yKPkQ


5 

 

วันที่ห้า         (5)   กุ้ยหลิน – ล่องแม่น า้หลีเจียง – ช้อปป้ิงถนนคนเดิน – ล่องเรือทะเลสาบซานห ู
                         – เจดีย์เงิน -เจดีย์ทอง 

เช้า   รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหาร นําทา่นเดินทางสูท่า่เรือ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชัว่โมง ) จากนัน้นําทา่นล่องเรือชมทัศนียภาพ แม่น า้หลีเจียง    
 ( ใช้เวลาลอ่งประมาณ 1ชัว่โมง 30นาที ) เป็นลาํนํา้ในแม่นํา้จู
เจียง ต้นนํา้ของแม่นํา้หลเีจียงเรียกวา่ลาํธารต้าหยงเจียง กําเนิด
ท่ีดอยเหมียวเอ๋อร์ซานเทือกเขาเยว์่เฉิงหลิง่อําเภอซิงอานของเขต
กวา่งซี ไหลลดเลีย้วหลบหลกีขนุเขา ผา่นเมืองกุ้ยหลนิ เมืองห
ยางซัว่ เมืองเฟิงคาย มณฑลกวางตุ้ง รวมความยาว 431 
กิโลเมตร ลอ่งแม่นํา้หลเีจียง นบัเป็นไฮไลต์ท่ีสดุของการมาเท่ียว
เมืองกุ้ยหลนิ เพื่อชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของภเูขา สายนํา้ ผืนป่า 
การลอ่งแม่นํา้หลเีจียง   จากนัน้นําทา่นเดินทางกลบั 

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร ให้ทา่นอิสระ ช้อปป้ิงถนนคนเดิน เมืองกุ้ ยหลิน ติดกับถนนคนเดินมีตลาดใต้ดิน ท่านสามารถ
เลอืกซือ้ของฝากของท่ีระลกึ ทัง้สนิค้าแบรนด์จีน และของก๊ิฟช้อปตา่งๆตามอธัยาศยั 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารค่ํานําท่าน ล่องเรือทะเลสาบซานหู  ชม 
เจดีย์เงินเจดีย์ทองตัง้อยูใ่นทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ 
เจดีย์หนึง่สร้างด้วยทองเหลอืง ถือวา่เป็นเจดีย์ทองเหลือง
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน
รอบๆ ทะเลสาบอากาศดีวิวทิวทศัน์งดงามถือเป็นจุดชมวิวอีกแหง่หนึง่ท่ีสวยงามภายในเมืองกุ้ ยหลิน เจดีย์นี ้
สงูราว 40 เมตร ในช่วงกลางคืนจะเปิดไฟสอ่งสว่างท่ีตัวเจดีย์ สะท้อนผิวนํา้ของบึงซานหูเป็นประกาย
ระยิบระยบั 

 : พักกุ้ยหลิน 桂林碧玉国际  BIYU GUOJI HOTEL  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า    
     

วันที่หก          (8)   กุ้ยหลิน – หนานหนิง  –  กรุงเทพฯ   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
08.40 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองหนานหนิง  โดยเที่ยวบินที่ CZ6099 

09.40 น.   เคร่ืองแวะหยดุพกัรับผู้โดยสารท่ีหนานหนิง  1 ชัว่โมง แล้วนําทา่น รอเปลีย่นเคร่ือง 
10.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CZ6099 

12.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzkoiRu8TVAhXJq48KHfJuDUMQFgiIATAG&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g298556-d447265-Reviews-Lijiang_Waterfall_Hotel-Guilin_Guangxi.html&usg=AFQjCNEe0xdwXWzCkNNdbsmHjX5E6yKPkQ
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ก าหนดเดนิทาง    ไม่เข้าร้านรัฐบาล 
 อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

จ านวน 20 ท่านขึน้ไป 29,900  บาท  4,900  บาท  

27 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 31,900  บาท 5,900 บาท 

  
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่กรุ๊ป       บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                            
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้   
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา
รันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า 
หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย 
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ีย ว
เทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีทา่นไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกนัอุบตัิเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผิดชอบตอ่ความเสียหายตา่งๆ  ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมท่ี
เกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอุบตัิเหตตุา่งๆ ฯลฯ -การตอบปฏิเสธการเข้าและออก
เมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถ่กูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


