
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดินทาง   วนัที่ 26 ม.ิย. – 01 ก.ค.2562        สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES   MU   
 

วันแรก                (1)     กรุงเทพฯ สุวรรณภมูิ  –  เมืองไท่หยวน – อ าเภออวิ๋ซื่อ  

12.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (ประตู 10) เคาเตอร์ U 

15 – U 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้โดยสาร ได้ท่ีอาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10) 

14.30 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองไท่หยวน    โดยเที่ยวบินที่ MU5068 

20.10 น. ถึง เมืองไท่หยวน    เมืองเอกของมณฑลซานซีท่ีมี
ประวติัศาสตร์มายาวนานกวา่ 2,000 ปี  หลงัผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้นําทา่นเดินทางสู่ อ าเภออวิ๋ซื่อ 
榆次   

  พักอ าเภออวิ๋ซื่อ晋中万豪美悦国际酒店 Winners Palace Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 



วันที่สอง          (2)   อ าเภออวิ๋ซื่อ – บ้านตระกูลฉาง  – ก าแพงเมืองจีนด่านเย่ียนเหมนิกวน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้เดินทางไปชม บ้านตระกูลฉาง มีคํากลา่ววา่ “ตระกลู
เฉียวหนึง่หลงั ตระกลูฉางสองตลาด” เป็นคํากลา่วถึงตระกลู
ฉางท่ีใหญ่ท่ีสดุมณฑลซานซี ขึน้ช่ือลอืชาด้วยบ้านตระกลูผู้ ดีท่ี
หรูหราใหญ่โต แรกเร่ิมตระกลูนีเ้ป็นตระกูลพ่อค้าร่ํารวยจาก
การค้าขาย ตัง้แตส่มยัราชวงศ์ชิง จกัรพรรดิคงัซ ีซึง่เป็นยคุทอง
ของพอ่ค้าซานซ ี ได้เร่ิมก่อสร้างคฤหาสน์และขยายอาณาเขต
ตอ่เติมเร่ือยๆตลอด 200ปี มีพืน้ท่ี มากกวา่ 100ไร่ อาคาร40
อาคาร ห้องตา่งๆกวา่ 1,500ห้อง  จนมีขนาดใหญ่เทียบเทา่
เมืองเมืองหนึง่เลยทีเดียว  นอกจากการค้าขายแล้ว ในสมยันัน้
ตระกลูฉางยงัถือเป็นตระฏลุใหญ่ท่ีมีวิสยัทศัน์ไกล ให้
ความสาํคญักบัการศกึษา จึงเป็นท่ีบม่เพาะ บณัฑิตจอหงวน 
นกักวี ตา่งๆมากมาย   
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองกวางอู่ Guangwu นําทา่นชม 
ก าแพงเมืองจีนด่านเย่ียนเหมนิกวน หรือท่ีอาจรู้จกักนัใน

นามของ ดา่นประตหูา่นป่า (雁门关 ) เป็นหนึง่ในกําแพง
เมืองจีนท่ีมีช่ือเสยีงโดง่ดงั ตัง้อยูท่ี่เมืองซินโจว มณฑลซานซ ี
ประเทศจีน   โดยดา่นเยี่ยนเหมินกวนเป็นกําแพงเมืองจีนท่ี
ตัง้อยูร่ะหวา่งแนวของภเูขาซึง่โค้งงุ้มเข้าหากนั และมีความเช่ือวา่แม้แตห่า่นป่าซึง่เป็นนกท่ีมีฤดกูาล
อพยพระยะไกลทกุฤด ู ยงัต้องบินลอดใต้ทิวเขานัน้ กําแพงเมืองจีนแหง่นีจ้ึงถกูเรียกวา่ประตหู่านป่า (

雁门/Yanmen/เยี่ยนเหมิน) สบืทอดกนัมานัน่เอง           ปัจจุบนั กําแพงเมืองจีนดา่นเยี่ยนเหมินก
วน ถือเป็นสว่นหนึง่ของกําแพงเมืองจีน หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ “กําแพงหม่ืนลี”้  ซึง่เป็นสิง่ปลกูสร้าง
ด้วยมือของมนษุย์ท่ียิ่งใหญ่จนได้รับการยกยอ่งให้เป็นหนึง่ในสิ่งมหศัจรรย์แหง่โลกยคุกลาง และได้รับ
การแตง่ตัง้จาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 โดยบริเวณดา่นเยี่ยนเหมินกวนถือเป็นหนึง่ใน
กําแพงเมืองจีนท่ีมีหลกัฐานการก่อสร้างท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ
แหง่หนึง่   
นําทา่นเดินทางกลบัสู ่ เมืองต้าถง  เมืองแหง่
ประวติัศาสตร์ ตัง้อยูท่างตอนเหนือของมณฑลซานซ ี
แตเ่ดิมเป็นเมืองสาํคญัทางทหาร แตห่ลงัจากพรรค
คอมมิวนิสต์ขึน้มาปกครองด้วย ทรัพยากร 



ถ่านหินท่ีมีมหาศาล (ซานซ ีมีปริมาณถา่นหินประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจีน) ทําให้ต้าถงถกูเปลีย่น
โฉม  กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรมถ่านหินเป็นอุตสาหกรรมหลกัและเป็นท่ี มาของช่ือ
เลน่“เมืองถ่านหิน”    

    ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เพลิดเพลินไปกับสุกีห้ม้อไฟ เมืองต้าถง  
     พักที่เมืองต้าถง  大同金地豪生大酒店 - Howard Johnson Jindi Plaza Datong ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม           (3)  ถ า้พุทธศิลป์ (วัดหยุนก่ังสือคู)   –  เมืองหุนหยวน – วัดแขวนเสวยีนคงซื่อ – เมืองซั่วโจว 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้นําทา่นเท่ียวชม ถ า้พุทธศิลป์ (วัด

หยุนก่ังสือคู)  云冈石窟 ซึง่ภายในถํา้มีถํา้ 53 
ถํา้ ในพืน้ท่ีนีมี้รูปประติมากรรมพระพทุธรูปตา่งๆ 
กวา่ 51,000 รูป รูปท่ีใหญ่ท่ีสดุสงูถึง 17 เมตร จนถึง
เลก็ท่ีสดุขนาดเพียง 2 เซนติเมตร นําทา่นชมความ
เจริญรุ่งเรืองในสมยัก่อนประวติัศาสตร์ ตอ่มาในสมยั
ราชวงศ์จ๋ินซีฮอ่งเต้ เหลา่ขนุนางและประชาชนท่ีเลือ่มใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาได้ร่วมใจกนัสร้าง 
หยนุกัง่สอืค ู กรุพระพทุธรูปขนาดใหญ่ 1 ใน 3 อนั
ลอืช่ือของจีน  เมาะเกาะค ู ณ เมืองหลนัโจว , หลง
เหมินสอืค ูหน้าผาหลงเหมิน ณ เมืองลัว่หยาง  ทา่น
จะได้อศัจรรย์ใจ  กบัภาพท่ีเห็นตรงหน้าภเูขาลกูทัง้
ลกูท่ีถกูเจาะเป็นถํา้ขนาดตา่งๆ ทัง้เลก็ใหญ่ ภายใน
แกะสลกัเป็นพระพทุธรูปปางตา่งๆ นอกจากนัน้บาง
ถํา้ยงัมี ภาพวาดพทุธศิลป์ รูปปัน้ คมัภีร์ หนงัสอื
โบราณลํา้คา่ กระพระพทุธรูปใน หยนุกัง่สอืค ู หากใครได้มีสว่นในการก่อสร้างจะได้บุญมากมาย
มหาศาลเหนือกวา่การทําบุญอนัใดๆทัง้สิน้ นายช่างบางคนใช้เวลาทัง้ชีวิตสร้างสรรค์งานพทุธศิลป์นี ้
โดยกินนอนอยูภ่ายในถํา้นัน้เองต้องบากบัน่กบัความยากลาํบาก อุปสรรคนานาประการ เพื่อให้ได้
ผลงานท่ีนา่ภาคภมิูใจ ซึง่เกิดจากความศรัทธาอย่างแรงกล้า    
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
ได้เวลาเดินทางลงใต้เข้าสูเ่มืองหุนหยวน 浑 源  
นําทา่น ชมทศันียภาพอนังดงามของ เทือกเขาเหิง

ซาน 恒山 Hengshan ๑ ในหวูเ่ยว ่五岳 เบญจ
บรรพตของศาสนาเตา๋ ต่ืนตากบั   วัดแขวนเสวียน

คงซื่อ 悬空寺 Hanging Temple อารามแนบ
แขวนกลางนภา มหัศจรรย์แห่งศรัทธา สมยั
ราชวงศ์เป่ยเวย่ (ปีค.ศ.๔๗๑-๕๒๓) สงู 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297461-d1395620-Reviews-Howard_Johnson_Jindi_Plaza_Datong-Datong_Shanxi.html


จากระดบัพืน้ท่ีดิน ๕๘ เมตร สร้างแนบหน้าโตรกผาอนั
สงูชนั มีลายอกัขระของเซียนกวีหลีไ่ป๋สมยัราชวงศ์ถงั
จารึกไว้วา่ “จ้วงกวน” ทิวทศัน์มหศัจรรย์ และสวีเสยีเคอ่-
นกัภมิูศาสตร์และบนัทกึการเดินทางสมยัราชวงศ์หมิง
จารึกไว้วา่ “เสวียนคงเซิ่งจ่ิง” วดัเสวียนคง งดงามกวา่ท่ี
ใดในใต้หล้า เดินเลยีบหน้าผาขึน้สกัการะสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิทัง้
ศาสนาพทุธ เตา๋ และหํ ู(ขงจือ้) ภายในตําหนกัตา่ง ๆ บนวดัแขวนท่ีชวนวดัใจให้ต่ืนเต้น  
จากนัน้เดินทางสูเ่มืองซั่วโจว ตัง้อยูท่างตอนเหนือของมณฑลชานซี ติดกบัเขตปกครองตนเอง
มองโกเลยีในทางตะวนัตกเฉียงเหนือ ภมิูประเทศโดยทัว่ไปล้อมรอบด้วยภเูขา  

    ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร     
        พักที่เมืองซั่วโจว 朔州四季平朔大酒店 Siji Pingshuo Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี           (4)    วัดฉงฝู - เขตหนิงอู๋ - อุทยานหลูหยาซาน  - ถ า้น า้แข็งหมื่นปี – หมู่บ้านเสวียนคง  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นเดินทางสูว่ัดฉงฝู Chongfu (ปิดวันจนัทร์) ตัง้อยูท่างด้านทิศเหนือของถนนชัน้ในของเมือง
เก่า  เป็นวดัโบราณท่ีมีขนาดใหญ่  ในวดัมีวิหารห้า
ชัน้ ยาว 200 เมตรจากเหนือจรดใต้ กว้าง 117 เมตร 
จากตะวนัออกไปตะวนัตก และครอบคลมุพืน้ท่ี 
23,400 ตารางเมตร ก่อตัง้ขึน้ในปีท่ีสองของราชวงศ์
ถงั (ค.ศ. 665) และถกูสร้างขึน้โดยนายพลแหง่
ราชวงศ์ถงัชาวจางโจว  ชมสถาปัตยกรรมรูปปัน้และจิตรกรรมฝาผนงั ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี
และเป็นวดัโบราณท่ีมีคณุคา่ทางประวติัศาสตร์สงู 
ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูอุ่ทยานหลูหยา
ซาน เขตหนิงอู๋ จุดชมวิว Luya Mountain เป็น
แหลง่กําเนิดของแม่นํา้ห้าสาย ได้แก่ แม่นํา้ Weihe 
แม่นํา้ Sanggan แม่นํา้ Yangwu แม่นํา้แม่นํา้ 
Weihe และแม่นํา้ Zhujiachuan พืน้ท่ีท่ีสวยงามมี
ความสงูเฉลีย่กวา่ 2000 เมตร อุทยานทางธรณีวิทยา, 
สวนป่าแหง่ชาติ, เขตอนรัุกษ์ธรรมชาติแหง่ชาติ, จุด
ชมทิวทศัน์ทางนํา้แหง่ชาติ  ในปี 2009 จุดชมวิวภเูขา
หลูห่ยา Luya ได้รวมอยูใ่นรายการมรดกทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรมแหง่ชาติ ในเดือนกนัยายน 
2010 ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั 
4A ของประเทศ  มีป่าหลกัประมาณ 820,000 mu, 



ทุง่หญ้า 660,000 mu, ทรัพยากรสตัว์และพืชมากกวา่ 500 ชนิดและจุดชมวิวท่ีสวยงาม กวา่ 100 แหง่
ในพืน้ท่ี มีภเูขา  หิน ป่า หญ้า ถํา้ ทะเลสาบ เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีได้รับการพฒันาและเปิดให้
สาธารณชนเข้าชมได้ รวมถึงถํา้นํา้แข็ง Wannian และจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสยีงอีก 9 แหง่   
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเท่ียวชมถ า้น า้แข็งหมื่นปี  ” ในซานซี สวยงาม
ดัง่ปราสาทต้องมนต์ ในเขตหนิงอู๋ มณฑลซานซี
ตอนกลางของจีนมีถํา้นํา้แข็งหม่ืนปีแหง่หนึง่ท่ีซ่อนตวัอยู่
ทา่มกลางต้นไม้สเีขียวขจีและดอกไม้แย้มบาน ภายในถํา้
สภาพอากาศหนาวเหน็บ สว่นนํา้แข็งก็สวยงามดัง่หยกท่ี
ถกูแกะสลกั  ผู้ เช่ียวชาญจากสถาบนัวิจยัทางธรณีวิทยา
ของสถาบนัวิทยาศาสตร์แหง่ชาติจีนกลา่ววา่ ถํา้นํา้แข็งแห่งนีก้่อตวัตัง้แตช่่วงยคุนํา้แข็ง เม่ือประมาณ 
3 ล้านปีก่อน จึงถกูขนานนามวา่ “ถํา้นํา้แข็งหม่ืนปี”และลกึกวา่ 100 เมตร ทัง้ปีมีอุณหภมิูระหวา่งลบ 
4-10 องศาเซลเซียส นํา้แข็งจึงไม่เคยละลาย ทําให้ตา่งจากโลกภายนอก โดยนํา้แข็งในถํา้มีรูปแบบ
หลากหลาย มีทัง้รูปเหมือนเสา เหมือนองุน่ เหมือนหนอ่ไม้ เป็นต้น เรียกได้วา่ เป็นชิน้งานศิลปะท่ี
สวยงามอยา่งมาก    
 

  
 
 
 
จากนัน้ชมหมู่บ้านเสวียนคง หมู่บ้านมหศัจรรย์สามแหง่ในป่าทบึและเขียวชอุ่ม ถกูสร้างขึน้บนหน้า
ผา สงู 100 เมตร มองขึน้ไปจากด้านลา่งของหน้าผาเหมือนปราสาทบนท้องฟ้า ไปตามถนนภเูขาที่สงู
ชนับ้านสว่นใหญ่มีประวติัสองหรือสามร้อยปีวสัดุ
ก่อสร้างสว่นใหญ่ทําจากหินและไม้   วิถีการ
ดําเนินชีวิตท่ีน่ียงัคงเป็นแบบดัง้เดิมวิธีการขนสง่ท่ี
สาํคญัคือสตัว์ขนาดใหญ่ ท่ีน่ีมีต้นสนมากมาย
และก่ิงก้านก็กระจดักระจายและมีรูปร่างท่ี
แตกตา่งกนั ไม่เพียงแตทิ่วทศัน์ท่ีสวยงามเทา่นัน้ 
แตย่งัมีประเพณีพืน้บ้านท่ีเรียบงา่ย ตัง้แตก่าร
ปฏิรูปและการเปิดตวัคนหนุม่สาวได้ออกไปทํางาน ผู้ เฒา่ท่ีอยูใ่นหมู่บ้านจะพดูวา่พวกเขาคุ้นเคยกบั
การอยูท่ี่น่ีท่ีเงียบสงบ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    
 พักที่  宁武芦芽山国际酒店 Luya Mountain International Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



วันที่ห้า              (5)    เมืองหนิงอู๋  - เมืองไท่หยวน – วัดจิน้ฉือ         

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางขึน้เหนือตามเส้นทางดว่นกลบัไปยงันครไท่หยวน 太原 Taiyuan    
เป็นเมืองอุตสาหกรรมพืน้ฐานของประเทศจีน และเป็นแหลง่ผลิตถ่านหินท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของ
ประเทศจีน  เมืองไทห่ยวน ประกอบ ด้วยอุตสาหกรรมหลกั 4 ประเภท ได้ แก่ อุตสาหกรรมพลงังาน 
อุตสาหกรรม เทคนิคการทําโลหะผสม อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรเคร่ืองกล และอุตสาหกรรมเคมี 
นอกจากนัน้ยงัมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมสิง่ทอ อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนกั 
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค อุตสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง และอุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมพลาสติก เคมี  ซีเมนต์ ปุ๋ ย 
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดินทางสู ่      วดัจิน้ฉือ สร้างอยูใ่นช่วงปีค.ศ. 700 – ค.ศ. 1200 เป็นวดัท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุของ
เมืองไทห่ยวน ด้านนอกศาลาประดบั ตกแตง่ด้วยเสาไม้ท่ีมีรูปไม้แกะสลกัเป็นตวัมงักรพนัเสาท่ีมีฝีมือ
งดงามและเป็นศาลาท่ีสร้างในสมยัราชวงศ์ซง่   
  
 
 
 
 

ค ่า 
   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

          พัก  晋中万豪美悦国际酒店 Winners Palace Hotel   ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า                                                                                   
 

วันที่หก               (6)   เมืองไท่หยวน  – กรุงเทพฯ   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

09.55 น.   บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  MU5067 
13.30 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 

 
 
                   
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2
https://www.agoda.com/zh-cn/taiyuan-international-parkview-hotel/hotel/taiyuan-cn.html


อัตราค่าบริการ        
ก าหนดการเดินทาง 

วันที่ 26 มิ.ย.-01 ก.ค. 2562 
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

             ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป      ท่านละ            33,800 บาท  4,800 บาท  

             ผู้ใหญ่ 16 ท่านขึน้ไป      ท่านละ            36,800 บาท  4,800 บาท  

             ผู้ใหญ่ 12 ท่านขึน้ไป      ท่านละ            39,900 บาท  4,800 บาท  

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว (กรุ๊ป)     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 ) 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบาง
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้ในวงเงิน 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


