
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมทุงดอกมัสตารดกวางสุดสายตา 1 ป มีคร้ังเดียวเทานั้น 
 ชมน้ําตกเกามังกร เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติ อลังการกวา 10 ช้ัน 
ชมน้ําตกรอยสายหมาหลิงเหอ สถานที่เที่ยวยอดนิยม ที่ใชเวลากัดเซาะกวาลานๆป 
ชมน้ําตกหวงกั่วซู  น้ําตกใหญที่สุดของจีน และเปนอันดับ 3 ของโลก 
ชมถ้ําวังมังกร  ถ้ําที่ยาวที่สุดของประเทศจีน  
บินสบายโดย สายการบินไทย  
กําหนดการเดินทาง   23-27 กุมภาพันธ 2562 

6-10   มีนาคม 2562 
วันแรก (1)      กรุงเทพฯ – คุนหมิง  – อําเภอปาหิน 

06.30 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ (ประตทูี่ 3 ) เคาเตอร D     
สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกแกทาน  

09.05 น. ออกเดินทางสูนครคุนหมิงโดยเทีย่วบินที่ TG616  

คุนหมิง โหลวผิง ซิ่งยี่ หวงกั่วซู 5วัน 



14.05 น. ถึงทาอากาศยานเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเปนเมือง
ที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใต
ของสาธารณะรัฐบาลจนี มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 
จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ลานคน โดยเปน
ชนกลุมนอยถึง 24 เผา ครอบคลุมพืน้ที่ถงึ 15,561 
ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดบัน้ําทะเล 6,200 ฟุต 
จากนัน้นําทานเดนิทางสู อําเภอปาหิน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักเมืองสือหลิน石林银瑞林国际酒店ShilinYinruilin International Hotelหรือระดับเดียวกัน 

 
วันท่ีสอง (2)  อําเภอปาหิน–โหลวผิง– นํ้าตกเกามังกร (รวมรถแบตเตอร่ี)– ทุงดอกมสัตารด–เมืองซ่ิงยี่  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู อําเภอโหลวผิง บนพรมแดนติดตอกับดาน
ตะวันตกของมณฑลกุยโจว มีประชากรประมาณ 5 แสนคน เปนถิ่น
ฐานดั้งเดิมของชนเผาอ๋ี ปูอี มง ฯลฯ  หลอผิงเปนอําเภอที่ข้ึนชื่อวา
เปนแหลงปลูก ผักน้ํามัน-โหยวไชฮวานําทานเดนิทางตอไปยัง
นํ้าตกเกามังกรหรือจิ่วหลงซึ่งอยูหางออกทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 22 กม.หรือเวลาประมาณ 45 นาที
น้ําตกเกามังกรมีลักษณะทางธรณีวิทยาโดดเดนอันเกิดจากการกัด
เซาะของน้ําเปนเวลายาวนานกอใหเกิดชั้นน้ําตกลดหล่ันกวา 10 
ชั้นและสูงต่ํากวางแคบตางกนัและระหวางชั้นมีแองน้ําตืน้ลึกหลาย
ระดับวัดไดจากความเขมของสีนํ้าซึง่บางคนประมาณวาเทียบไดกบั
น้ําตกทีลูซอบานเรานําทานข้ึนกระเชาเพื่อใหทานไดชมทศันียภาพ
มุมสูงเหนือน้ําตกและแตเต็มอ่ิมกบับรรยากาศระหวางทางที่คอยๆ
เดินลัดเลาะลงมาตามข้ันบันไดซึ่งจะวนเปนวงกลมออกมา 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชมดินแดนความงดงามของทุงดอกมสัตารด สีเหลือง
อรามไปทั่วขุนเขา กลายเปนความภาคภูมิใจที่ตองการอยากใหคน
ทั่วโลกไดรูจักถาพดูถึงความยิ่งใหญของทุงดอกมัสตารดทีเ่มือง
โหลวผิงแลว ก็ตองบอกยิ่งใหญสุดลูกหูลูกตาทเีดยีว ทั้งทองทุงไรนา 
ขุนเขา จะแลดเูปนสีเหลืองไปหมด ดวยเนื้อแทของทุง ดอกมัสตารด 
หรือ ดอกอ๊ิวใชฮัว นั้นคือดอกน้ํามันที่นําไปสกดัเปนน้ํามันพืชที่ใช
บริโภคในเมืองโหลวผิงและเมืองใกลเคียง สวนยอดออนก็นําไป
ทําอาหารได รสชาติก็ ใกลเคียงกับผักกวางตุง  



ชวงเดือนกุมภาพันธถงึเดือนมีนาคม จะเปนชวงฤดูกาลเพาะปลูก
อ๊ิวใชฮัว และเปนชวงที่กําลังผลิดอกบาน จนกลายเปนคงวาม
งดงามที่คนจีนเองยังนิยมชมชอบ จากอุตสาหกรรมทางเกษตรได
กลายมาเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ที่สามารถดึงดูดให
นักทองเที่ยวแหไปชมความงามของทุงดอกมัสตารด จากนั้นนํา
ทานเดนิทางสู อําเภอซ่ิงยี ่  ตั้งอยูในทิศตะวันตกเฉียงใตกุยโจวซงิ
ยี่เรียกวาเปน "Huangcaoba" เปนเสมอศูนยกลางการคา
ที่สําคัญ เกี่ยวกบัพื้นที่มี  2,911.1 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากร 784,000 สวนใหญเปน
เผา ฮัน , Buyi , แมว , ยี่ , Huiและ ที ่ชนกลุมนอยอ่ืน ๆ 
ของประชากรทั้งหมด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักซิงยี兴่义国龙雅阁大酒店Argyle Grand Hotel Xingyiหรือเทียบเทาระดบัเดียวกัน 

วันท่ีสาม(3)นํ้าตกหมาหลิงเหอ(รวมรถราง)–ปาภูเขาหมื่นยอด–อันซุน 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางไปยังสะพานเปยผานเจียง(หางจากเมืองซิง่
ยี่  ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยสารลิฟทเพื่อข้ึนไปชม  หุบเหว
นํ้าตกรอยสายหมาหลิงเหอ        ซึ่งเปนสถานทีท่องเทีย่วระดับ
โลกของจีน แมน้ําหมาหลิงเหอ ใชเวลาลานๆ ปกัดเซาะสวนหนึ่ง
ของภูเขาหม่ืนยอดจนกลายเปนหุบเหวขนาดมโหฬารที่มีความลึก
อยูระดับราว200-400 เมตร. ตลอดความยาวของหุบเหวนีมี้
สาย   น้ําตกลงมาจากหนาผาทัง้สองขางหนาน้ําหลากสายน้ําจะ
แสนตระการตาหนาน้ํานอยมีน้ําตกเล็กๆ ไหลสูหุบเหวนีเ้รียงรอย
เหมือนสรอยไขมุกเสนเล็กๆ  ที่เพิ่งเปดใหโลกภายนอกสัมผัสเม่ือ
ไมนานมานี้ ชมหุบเหวระดับมโหฬาร มีน้ําตกนับรอยๆสาย จน
ไดรับสมญาวา “หุบเหวรอยสายหมาหลิงเหอ”    

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชมความงามของภูเขาหม่ืนยอด หรือ วานฟงหลินเปน
ภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญของภูเขาหินปนูรูป
โดม  รูปกรวย รูปปรามิดทีป่รากฏเปนภูเขาหินปูนยาวพรืด
สลับซับซอนแนนขนัดไปสุดสายตา     ยอดเขาเรียงรายนบัพัน
นับหม่ืนยอด ทามกลางไรนา แมน้ํา และหมูบานผสมผสาน
กัน ชมความงามและความมหัศจรรยของภูเขาประมิดและ
ขุนเขานับหม่ืนยอดที่ธรรมชาติ ไดสรางสรรคไดอยางลงตัว 



เพื่อรอการมาเยือนของนกัเดินทางพรอมใหทานไดเก็บภาพอัน
สวยงาม จากนั้นนําทานสู เมืองอันซุน ศูนยกลางของการ
ทองเทีย่วเปนเมืองที่มีแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติหลากหลาย 
ไมวาจะเปนภูเขาน้ําตกขนาดใหญและถ้ําที่อยูโดยรอบเมืองซึ่ง
เปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมมากที่สุดในกุยโจวอีกดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักอันซุน  镇宁银河国际大酒店Galaxy International Hotel Anshunหรือเทียบเทาระดบัเดียวกัน 

 
วันท่ีสี่  (4)นํ้าตกหวงกัวซู (รวมบันไดเลื่อน + รถแบตเตอร่ี)–ถํ้าวังมังกร (ลองเรือ+รถแบตเตอร่ี) 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานสูนํ้าตกหวงกั่วซู ไดรับการขนานนามวาเปนน้ําตกที่ใหญ
ที่สุดของประเทศจนี ซึ่งเปนน้ําตกใหญอันดับที่ 3 ในโลก เปนน้ําตก
ที่มีน้ําไหลเชี่ยวกรากประกอบดวยกลุมน้ําตกชัน้ใหญๆ ถงึ 18 ชั้น 
มีถ้ําใตดนิกวา 100 ถ้ําประกอบดวย 3 อัศจรรยคือเปนน้ําตกท่ีใหญท่ีสุด
ในเอเซียววิสวยมหัศจรรยชมไดท้ังดานหนาและดานหลังฟองของน้ําใส
กระจายดุจดังสําลียามกลางวันจะเกิดสีรุงและสายหมอกบางๆ ใน
ยามเยน็น้ําตกมีหลายชั้นจะเปนน้ําตกซอนน้ําตกสําหรับตวัน้ําตก
นั้นมีความสูง 74 เมตร (เทียบกับตกึกจ็ะมีความสูงประมาณ 20 
ชั้น) กวาง 81 เมตรอันตระการตาและจุดเดนของน้ําตกหวงกั่วซูคือ
เปนน้ําตกที่สามารถชมวิวไดทั้งจากทัง้ดานหนาและดานหลัง
น้ําตก  ถานักทองเที่ยวยนือยูในบริเวณทีห่างไกลประมาณ 5-60 
เมตรกจ็ะมีความรูสึกเปยกไดถ้ําที่อยูดานหลังของน้ําตกนีจ้ะอยูระดับกลางๆของน้ําตกและมีความยาวกวา 100 
เมตร มีลักษณะคูขนานไปกบัน้ําตกภายในถ้ํามีชองหนาตางประมาณ 6 ชองไมเพียงแตมองเห็นน้ําตกที่ไหล
เชี่ยวลงสูพื้นขางลางเทานัน้แตยังสามารถเอามือไปจับน้ําตกได นอกจากนัน้น้ําตกแหงนีย้ังเคยเปนสถานทีถ่าย
ทําภาพยนตสุดฮิตที่มีชื่อเร่ืองวา "ไซอ๋ิว" ซึ่งเปนภาพยนตทีมี่ชื่อเสียงของประเทศจนีอีกดวย 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานสูถํ้าวังมังกรถ้ําหินปนู ถ้ํานี้มีความยาวประมาณ 4,000 
เมตร มีลักษณะเปนธารน้ําและทะเลสาบอยูใตภูเขา 20 ลูก ชาว
ทองถิ่นมีความเชื่อวาเปนที่อยูของมังกรทั้ง 9 ตัว พาทานนัง่เรือ
พายลอดเขาไปชมชมความงดงามของหนิงอกหนิยอย โดย
ลองเรือไปตามลําธาภายในถ้ําวังมังกร สายน้ําภายในถ้ําคด
เคี้ยวทําใหดูลึกลับ โถงถ้ําบางแหงใหญโต โออา แตโถงถ้ํา 

  

ไมสามารถแสดงรูปได คอมพิวเตอรของคุณอาจมีหนวยความจําไมเพียงพอท่ีจะเปดรูปน้ี หรือรูปอาจเสียหาย เร่ิมการทํางานของคอมพิวเตอรของคุณใหม จากน้ันใหเปด
แฟมอีกคร้ัง ถาเคร่ืองหมาย x สีแดงยังคงปรากฏอยู คุณอาจตองลบรูปน้ี แลวจึงแทรกใหมอีกคร้ัง



บางแหงก็แคบเล็กพอลําเรือผาน ไดเพียง
หนึ่งลําเทานั้น   ระหวางลองเรือทาน
สามารถจินตนาการจิตรกรรมฝาผนังที่สรร
สรางโดยธรรมชาติงดงามอยางลงตัว ทาน
จะไดชมทองพระโรงขนาดใหญ หินทีมี่
ลักษณะเหมือนเจาแมกวนอิม  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักอันซุน  镇宁银河国际大酒店Galaxy International Hotel Anshunหรือเทียบเทาระดบัเดียวกัน 

 
วันท่ีหา  (5)อันซุน – คุนหมิง –วัดหยวนทง – ชอปปง–กรุงเทพฯ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
       นําทานสูสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองอันซูน 
... น.       ขบวนที่  ....    นําทานเดินทางสูเมืองคุนหมิง  
... น. ถึงเมืองคุนหมิงเมืองหลวงและเปนเมืองทีใ่หญที่สุดในมณฑลยนู

นานไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดใูบไมผลิ ทําใหมีอากาศเย็นสบาย
ตลอดทั้งป จงึทําใหมี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนไดสมญา
นามวา “นครแหงฤดูใบไมผลิ” และมีชนกลุมนอยอาศัยอยูกวา 26 
กลุม และส่ิงที่มีเสนหดึงดูดนักทองเทีย่วก็คือธรรมชาตแิละภูมิอากาศที่ไมรอนหรือหนาวนําทานเดนิทางสูวดั
หยวนทงวัดหลวงเกาแกคูบานคูเมืองและใหญที่สุดแหงเมือง
คุนหมิง และมีประวัติ ยาวนานกวา 1,200 ป แตละวันจะมีผูมา
สักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจาแมกวนอิม 
24 พระหัตถ ใหทานไดนมัสการพระพุทธชินราชจําลองซึ่ง 
ฯพณฯ นา ยกรัฐมนตรีเกรียงศกัดิ์ ชมะนันท ไดอัญเชญิมา
ประดิษฐานไว ณ วัดแหงนี้ ซึ่งพระพุทธรูปเปนสัญลักษณ เพื่อ
เชื่อมสัมพันธไมตรีระหวาง ไทย-จีน  จากนัน้ใหทานอิสระชอป
ปง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู  ทาอากาศยานฉางสุย 

15.20 น. บินลัดฟากลับกรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี TG613 
16.35น. ถึง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
 
 

 



อัตราคาบริการ ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) พักเดี่ยวเพ่ิม/ทาน 
จํานวนผูใหญ 20ทานข้ึนไป 29,900บาท/ทาน 4,800บาท 

 
อัตรานี้รวม คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป)    คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน  20กก. 

คาท่ีพักโรงแรม (2ทาน/หอง)   คาภาษสีนามบินทุกแหง  
  คาวีซาทองเท่ียวกรุป (หนงัสอืเดินทางไทย)  บัตรเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามรายการ  

อาหารครบทุกม้ือตามรายการ     
คาประกันอุบัติเหตุทุกท่ีนั่งๆ วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี้ไมรวม คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครือ่งด่ืมนอกรายการ  เปนตน. 
คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น ตลอดท้ังทริป 200 หยวนจีน/ทาน 
คาน้ําหนักเกิน  20  ก.ก.  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ ภาษีนักทองเท่ียว ( ถามี ) 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน  

คณะทัวรครบ 15 ทานออกเดนิทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดนิทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
2. การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายตามจริง 
2.2 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 30วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 

 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ี
พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ท้ังหมดเนื่องจากคาต๋ัวเปน
การเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
หมายเหตุ 

1. จํานวนผูเดินทางข้ันตํ่าผูใหญ 25ทานข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, 
ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ
จลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย 
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทาง
สายการบินจะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้นแตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาใหโดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 



7. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบันหากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบิน
ตามสถานการณดังกลาว 
8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทาน
อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทาง
แลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
11. เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใด
ก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯกอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
-บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / ขอสงวนสิทธิ์ท่ี

จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางม้ือ ไม
เท่ียวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคา
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเท่ียวสายการบินและตัวแทนการทองเท่ียวในตางประเทศซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆท่ีอยูเหนือ
การควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนท้ังทางตรงหรือทางออมเชนการเจ็บปวยการถูกทํารายการสูญหายความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆฯลฯ 
-การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 


