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ก าหนดการเดนิทาง      25-28 เมษายน  / 17 – 20 พฤษภาคม  2562 
    6 – 9 มถุินายน / 20-23 มถุินายน 2562 
    13 – 16 กรกฎาคม / 26 – 29 กรกฎาคม / 9 – 12 สิงหาคม 2562 
    5 – 8 กันยายน / 19-22 กันยายน 2562 
    11 – 14 ตุลาคม / 23 – 26 ตุลาคม 2562 
        

ตงชวน เจีย้วจื่อซาน เหนียงเหนียงซาน 4วัน3คืน  



2 
 

วันแรก       กรุงเทพฯ – คุนหมิง–ตงชวน –  ไร่สตรอว์เบอร์รี– แผ่นดินสีแดง   

05.30  น.    พร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชัน้ 4 ประตูท่ี 9-10เคาน์เตอร์ U สายการบิน China eastern 
Airlines           โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทางให้แก่ทา่น 

07.50  น.   ออกเดินทางสูค่นุหมิง โดย เท่ียวบินท่ี MU2584                                              
11.40  น.    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ้ยเมือง คุนหมิง เมือง  หลวงของมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตัง้อยู่บนท่ีราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจวริมทะเลสาบเตียนฉือ มีทศันียภาพ
ทางธรรมชาติท่ีสวยสดงดงาม และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อุณหภมิูเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี่ 16.5 องศา  
ได้ช่ือสมญานามว่าเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นํา
ทา่นสูภ่ตัตาคาร 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 
นําทา่นเดินทางสูต่งชวน ( ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง )  
นําท่านแวะชม ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากต้น ท่ี ไร่สตรอว์เบอร์รี 
เดินเท่ียวชม ถ่ายรูปสวย ๆ พร้อมทัง้เก็บผลสดกินกนัให้หนําใจ  
จากนัน้ชม แผ่นดินสีแดงตงชวน  เป็นทิวเขาสลบัซบัซ้อนและนา
ขัน้บนัไดท่ีกว้างสดุสายตา ผิวดินของภเูขาบริเวณนีมี้ธาตุเหล็ก และแร่ธาตุอ่ืนๆท่ีอุดมสมบูรณ์ เม่ือเจอ
ออกซิเจนได้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกลายเป็นสีแดง ตดัยามท่ีดินสีแดงตงชวนกับพืชพนัธ์ุท่ีชาวบ้าน
ปลกูเปลีย่นไปตามฤดกูาล มีทัง้สเีหลอืง ขาว เขียว ส้ม สลบักัน และเม่ือกระทบกับแสงแดดเป็นภาพท่ี
งดงามมากๆ ยงัเป็นดินแดนบริสทุธ์ิท่ีรู้จกักนัในหมู่นกัถ่ายรูปจีนและชาวตา่งชาติตา่งยกยอ่งให้เป็นจุดท่ี
มีภมิูทศัน์สวยงามท่ีสดุอีกแหง่ของประเทศจีน   

  
ค ่า   รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภตัตาคาร   

พักที่ตงชวน Fengyi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วันที่สอง       ตงชวน – ภเูขาหิมะเจีย้วจื่อ – เซียนเวย – ผ่านชมสะพานสูงเป่ยผานเจียง     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
จากนัน้นําท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจีย้วจือ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่   คําว่า เจีย้วจือ ใน
ภาษาจีนหมายถึงเกีย้ว เพราะรูปร่างภูเขาเหมือนเกีย้วจีน  นําท่านนัง่กระเช้าขึน้สูด้่านบนของภูเขา ท่ี
ระดบัความสงู 4,223 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล  
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ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมท่ีจะบานสะพร่ัง
มากกวา่ 30 ชนิด โดยเฉพาะกหุลาบพนัปีนบัหม่ืนต้นทยอยบานตัง้แตเ่ชิงเขาถึงยอดเขา  

 

 
 

 
 
 
ในช่วงฤดหูนาว ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - มีนาคมมีหิมะปกคลมุทัง้ภูเขา   ระหว่างทางท่านจะได้พบ
สิ่งมหศัจรรย์มากมาย อาทิเช่น หิมะท่ีเกาะบนต้นไม้ และนํา้ตกบนหน้าผาท่ีจับตวัเป็นนํา้แข็ง ลําธาร
รูปทรงตา่ง ๆ เป็นต้น  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองเซียนเวย ระหวา่งทางผา่นชม สะพานสูงเป่ยผานเจียง เป็นสะพานขึงแห่งหนึ่ง
ในประเทศจีน เปิดใช้ในปลายปี ค.ศ. 2016 สะพานเป่ยผานเจียงเป็นสะพานข้ามระหว่างช่องเขาข้าม 

แม่นํา้หน่ีจู หรือแม่นํา้เป่  ยผาน ได้ช่ือวา่เป็นสะพานขงึท่ีมีความสงูท่ีสดุในโลก ด้วยความสงู 565 เมตร  
สะพานเป่ยผานเจียง มีความยาว 1.328 กิโลเมตร มีช่องทางการจราจรแบ่งออกเป็น 4 ช่อง ตวัสะพาน
มีสายเคเบิลขงึโยงกบัหอคอย 2 หอ ทําหน้าท่ีพยุงสะพาน โดยมีค่าความเบี่ยงเบน 5 มิ  ลลิเมตร เช่ือม
ระหว่างเมืองซ่วนเหว่ย ในมณฑลยูนนาน กับเมืองฉุยเฉิง ในมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวนัตกเฉียงตอนใต้
ของจีน ช่วยในการยน่ระยะเวลาการเดินทางได้ถึง 4 ชัว่โมง 

ค ่า   รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภตัตาคาร 
พักที่เซียนเวย Mei Huan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87#%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99#%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
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วันที่สาม     เซียนเวย – หมู่บ้านเผ่าหยี – อุทยานภเูขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
นําทา่นชม หมู่บ้านเผ่าหยี หมู่บ้านชาวเขาในเขตเซียนเวย ทา่มกลางขนุเขาท่ีราบสงู ชมทศันียภาพ
ธรรมชาติอนังดงาม ท่ีประกอบด้วย เทือกเขาป่าไม้เขียวขจีแนวทิวเขาท่ีสลบัซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ ยอดท่ีสงู
พุง่เสยีดฟ้า นาขัน้บนัได จากนัน้ทา่นเดินทางสู ่อุทยานบึงแห่งชาติภเูขาเหนียงเหนียงซาน ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่โมง) ระหวา่งทางผา่นชมสะพานผู่ล่ีเทอ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นสู ่อุทยานภเูขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน เป็น

สิง่ท่ีเกิดจากธรรมชาติหลายร้อยพนัปี ประกอบไปด้วยแก
รนด์แคนยอน นํา้ตก สะพานธรรมชาติ หนองบงึ พืชมอส พืช
ไม้พุม่ ป่าชายเลน เป็นเขตอุทยานแหง่ชาติใหญ่ท่ีสดุในตอน
ใต้ของจีน สงูจากระดบันํา้ทะเล 2,319 เมตร กว้างใหญ่ กวา่ 
30,000 ไร่  

 
ชม น า้ตกเฟยเทียน ผานํา้ตกท่ีสงูกวา่ 500 เมตร นบัหลายสบิสาย 
เป็นภาพท่ีสวยงาม และหาชมได้ยากจากท่ีอ่ืนๆ ชมสะพานสวรรค์ 
เกิดจากการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก ทําให้เกิดหลมุขนาดใหญ่ มี
ความยาวกวา่ 100เมตร ลกึ 70 เมตร มองดแูล้วเหมือนสะพานท่ี
เช่ือมระหวา่งสองภเูขา จากนัน้นําทา่นขึน้ชม แกรนด์แคนยอน
แม่น า้ล่ิวเชอเหอ ท่ีสวยวิจิตระการตาอยา่งยิ่ง ชมหน้าผาท่ีสงูถึง 
1,000 เมตร เมฆหมอกลอยกลางหน้าผา ชมยอดเขาหม่ืนนบัลกู 
และสะพานหลมุฟ้าธรรมชาติท่ีมหศัจรรย์ นําทา่นนมสัการเจ้าแม่
กวนอิม ภายใน ถ า้เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสริิมงคล นํา
ทา่น ล่องเรือล าน า้เจียงหยวน ซึง่มีภเูขาหินปนูขนาบอยูส่องฝาก
ฝ่ัง เป็นภมิูทศัน์อนันา่งดงาม และมหศัจรรย์  

ค ่า  รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภตัตาคาร 
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พักที่ผานโจว Tao Yuan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วันที่ส่ี       ผานโจว – หมู่บ้านถั่วเล่อ – อุทยานภเูขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
นําทา่นเดินทางสู ่เดินทางสู ่เมืองผานโจว หรือ เมืองฮอกอร์ ตัง้อยู่ในมณฑลกุ้ยโจว เมืองท่ีมีอากาศ
เย็นสบายตลอดทัง้ปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศา เป็นเมืองท่ีสําคญัทางด้านการท่องเท่ียว 
และคมนาคม  
หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) ชมต้นแปะก๊วยโบราณกวา่ 1,200 ต้น สว่นใหญ่มีอายกุวา่ 300 ปีขึน้
ไป และต้นท่ีมีอายมุากท่ีสดุคือ 1,500 ปี มีความสงูถึง 10 เมตร ชาวบ้านตัง้ช่ือให้วา่ "คณุทวด"  
เน่ืองจากเป็นราชาแหง่ต้นแปะก๊วยโบราณ คนในหมู่บ้านแหง่นีอ้ยูก่บั ต้นแปะก๊วยด้วยความรักความ
ผกูพนั หมู่บ้านถัว่เลอ่ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น หมู่บ้านท่ีมีระบบนิเวศท่ีดีระดบัชาติ  
ในช่วงฤดใูบไม้ร่วง กลางเดือนพฤศจิกายน- ต้นธันวาคม 
ใบไม้บนต้นจะเปลีย่นเป็นสเีหลอืงทองงดงามตระการตา 
ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ   
จากนัน้นําทา่นเดินทางกลบัคนุหมิง(ระยะทาง 140 กม.ใช้
เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง)เมืองเอกของมณฑลและเป็นเมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีขนา ดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จาก
ทัง้หมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่
น้อยถึ ง 24 เผา่ ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร 
อยูส่งูเหนือระดบันํา้ทะเล 6,200 ฟุต คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็น
เมืองแหง่ฤดใูบไม้ผล ิ ทําให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี จึงทําให้มีทศันียภาพสวยงามมากมาย จนได้
สมญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไม้ผล”ิ และมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุม่ และสิง่ท่ีมีเสน่ห์ดงึดดู
นกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาติและภมิูอากาศท่ีไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   นําท่านเท่ียว อุทยานน า้ตกคุนหมิง ท่ีสร้างตัง้แต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ล้านหยวน (ประมาณ 

5,500 ล้านบาท) เพื่อนํานํา้แม่นํา้หนิวหลนัเจียงเข้าสูท่ะเลสาบเตียนฉือ นํา้ตกกว้าง 400 เมตร สงู12.5 
เมตร 
นํา
ท่
า
น
สู่
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 ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน ให้ทา่นนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผอ่นคลายความ
เม่ือยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซํา้ใครพร้อมชมครีมเป่าซูถ่งัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีมบวั
หิมะ” สรรพคณุเป็นเลศิในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจําบ้าน 
จากนัน้นําทา่นสูร้่านยางพารา เลอืกผลติภณัฑ์ท่ีจดัได้วา่เป็นOTOPของจีน 

ค ่า   รับประทานอาหารค่ํา  ณ ภตัตาคาร  เมนูสุกีเ้ห็ด 
สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.50  น.  เดินทางสูก่รุงเทพฯสายการบินโดยเท่ียวบินท่ี MU2583 
00.05+1 น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ..พร้อมความประทบัใจ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

 

หมายเหต ุในโปรแกรมทัวร์ กาหนดให้มีการเข้าร้าน บัวหิมะ,ยางพารา เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องระบลุงใน

โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านทุกร้านจาเป็นต้อง

รบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาท ีซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น

หลัก ไม่มีการบังคับใดๆทัง้สิน้ 
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                  อตัราค่าบริการ ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 19,800 บาท 3,800 บาท 

 
อัตรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)  ค่านํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)    ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
   ค่าวีซ่ากรุ๊ป         บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ   ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
อัตรานีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

   ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น     ตลอดทัง้ทริป 150หยวน/ท่าน                              
   ค่านํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

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

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี

การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 


