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แหล่งอารยธรรมเกา่แก ่ดนิแดนประวตัศิาสตร ์
ชมโชวใ์หมล่า่สดุของจางอวีโ้หมว  ZEN MUSIC SHAOLIN GRAND CEREMONY 

  

 

 
 

 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง วันที่   3 – 9 พฤศจิกำยน 2562 

    5 – 11 ธันวำคม 2562       

วันแรก          (1) กรุงเทพฯ  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ – เจิง้โจว                             

15.00 น.  พร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ   โดยสายการบินไทยสไมล์ ( WE) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของทาง
บริษัทอ านวยความ   สะดวกแก่ทา่นในเร่ืองเอกสารการเดินทาง และสมัภาระ   

18.00 น ออกเดินทางสูเ่มืองเจิง้โจว  โดยเท่ียวบินท่ี WE680    
23.10น. ถึงเมืองเจิง้โจว เจิง้โจวเป็นเมืองหลวงของเขตมณฑลเหอหนาน  และเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์

ความ เป็นมาอนัยาวนานกวา่ 3,500 ปี    นอกเหนือจากร่องรอยความงามของอารยะธรรมอนัรุ่งเรืองในอดีต
แล้ว  ยงัเป็นต้นก าเนิดแห่งศาสตร์การตอ่สู้กงัฟูอนัมีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลกท่ีรู้จกักนัในนาม  กงัฟูแหง่วดัเส้า
หลนิ เมืองเจิง้โจวเป็นเมืองใหญ่ มีประชากรอาศยัอยูห่ลายล้านคน ในตวัเมืองมีความคกึคกัไม่ตา่งจากเมือง
ใหญ่เมืองอ่ืน ถึงกระนัน้เม่ือหา่งไปจากตวัเมืองไม่ไกล นกัทอ่งเท่ียวจะพบกบัทศันียภาพอนังามตาและ
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ธรรมชาติอนัสวยสด ทิวเขาตัง้เรียงกนัเป็นแนวยาว ถ า้มากมายรอผู้ เข้าไปส ารวจและพศิวงในความ
มหศัจรรย์แหง่ธรรมชาติ ความงดงามของธรรมชาตินัน้ผสมผสานกบัสถานท่ีโบราณตา่งๆอยา่งลงตวั  การ
เยี่ยมชมวดัวาอารามโบราณสถานตา่ง ๆ ในบรรยากาศท่ีแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติเช่นนี ้  ชวนให้ค านงึถึง
บรรยากาศของเมืองจีนในสมยัโบราณเป็นอยา่งยิ่ง   หลงัผา่นพิธีตรวจคนข้าเมืองแล้ว น าทา่นสูท่ี่พกั 

 พกัเมืองเจิง้โจว 郑州粤海酒店 Guangdong Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่สอง   (2) เจิง้โจว  – หลินโจว – เข่ือนหงฉีซว ี                          

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม  

หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู ่เมืองหลินโจว 林州 ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) ตัง้อยูท่างตอนเหนือของ
มณฑลเหอหนาน ทางแยกของมณฑลเหอหนานชานซี
และกุ้ยโจว มีพืน้ท่ีทัง้หมด 2,046 ตารางกิโลเมตร 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นชม จุดชมวิวเข่ือนหงฉีซวี 红旗渠 (The Red 

Flag Canal Scenic Area) ตัง้อยูท่างตอนเหนือของเมือง

หลนิโจว ได้รับการอนมุติัเป็นจุดชมวิวระดบั AAAA เม่ือ

เดือนตลุาคม 2559  บริเวณจุดชมววิสามารถเห็นช่องทาง

น า้ไหลผา่นอุโมงค์ลดัเลาะไปตามแนวหินภเูขา คลองมีความยาว 1,500กิโลเมตร 134อุโมงค์ ท่อระบายน า้

150ทอ่ มีช่ือเรียกอีกช่ือวา่ “ก าแพงน า้เมืองจีน”  โดยจุดเร่ิมต้นการสร้างเข่ือนหงฉีซวี เร่ิมขึน้ใน ปี 1960  

สมยันัน้ถือเป็นโครงการใหญ่ มีการเกณฑ์แรงงานกวา่ 100,000คน  แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1965  สามารถใช้

การชลประทาน แก่ประชาชนถึง 567,000 คน 

 
 

 
 
 
 
 
 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเมืองหลนิโจว 林州中州国际饭店 Zhongzhou International Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่   
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วันที่สำม    (3)  เมืองหลินโจว – เมืองฮุยเซยีน – ว่ำนเสียนซำน  
                    – หมู่บ้ำนหนำนผิง+หมู่บ้ำนลับแลโกวเล่ียง+หน้ำผำเป็นอุโมงค์)   

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูอุ่ทยานทิวทศัน์ ว่ำนเสียนซำน 万仙
山 ( Wanxianshan Scenic Area) ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีไม่
ไกลจากตวัเมืองฮุยเซียน 辉县市 หา่งจากเมืองเจิง้โจว 
ประมาณ 150 กม.หา่งจากเมืองซินเซียง  (新乡 )

ประมาณ 70 กม.มีพืน้ท่ีทัง้หมด 64 ตารางกิโลเมตร (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ) พืน้ท่ีภเูขาท่ียงัคง
รักษาเป็นป่าธรรมชาติดัง้เดิม ในปี ค.ศ. 1990ได้ถกูระบุ
ไว้เป็น "พืน้ท่ีท่ีสวยงามของจงัหวดั" ในปี 2003 ได้ผา่น
การทบทวนเพื่อเป็นอุทยานธรณีวิทยาของจงัหวดั ในปี 
2005  ได้รับการประเมินวา่เป็นอุทยานทางธรณีวิทยา
แหง่ชาติสถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบั AAAA เป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีง ภาพยนตร์และโทรทศัน์ได้มาถ่าย
ท าทิวทศัน์ของหมู่บ้านท่ีนี ้มากมาย  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง ที่ ภตัตำคำร  
น าทา่นเดินทางไปหมู่บ้ำนหนำนผิง南坪 หมู่บ้านเลก็ๆ
บนภเูขา ท่ีมีสายน า้เบือ้งลา่งไหลกดัเซาะเข้าไปในเนือ้
หินมานานหลายล้านปี จนเกิดเป็น หบุโตรกหนานผิง ท่ีมี
ความยาวหลายกิโลเมตร ทกุๆมมุ ซอก โค้ง  จะมีภมิู
ทศัน์ท่ีสวยงามสร้างความนา่ฉงนได้เสมอ สายน า้ด้านลา่งนี ้จะไหลไปรวมกบั น า้ตกมงักรด าด้านลา่ง  
จากนัน้เดินทางไตห่น้าผาขนาดมหมึาบนถนนท่ีอาจเรียกได้วา่ ถนนไตก่ าแพงฟ้า  เข้าชม     หมู่บ้ำนลับแล
โกวเล่ียง 郭亮 ท่ีเป็นเสมือนหมู่บ้านแสนสวยในนิทาน ท่ีน่ีมีผู้คนไต่หน้าผาขึน้มาอยูบ่นท่ีราบชัน้ท่ี 1 ของ
ภเูขาไทห่างซานด้านทิศใต้นีม้ากวา่ 1,500 ปีแล้ว และเม่ือราว 50 ปีท่ีแล้ว ชาวบ้านได้รวมตวักนัสร้างทาง 
เจาะขดุหน้ำผำเป็นอุโมงค์悬空栈道 สร้างถนนเป็นระยะทางราว 2 กิโลเมตร เข้าสูห่มู่บ้าน โดยใช้ สิว่ ค้อน 
และแรงงานจากสองมือเทา่นัน้ ปราศจากเคร่ืองจกัรกลทุน่แรง เพียงเพื่อความสะดวกในการสญัจรของคน
ในหมู่บ้านเทา่นัน้ และวนันี ้อุโมงระเบียงฟ้า แหง่นี ้กลายเป็นสถานท่ีหนึง่ท่ีจะต้องไปเยี่ยมชม ท่ีสดุแหง่หนึง่
ของแผน่ดินจีน   
 

https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%89%E5%8E%BF%E5%B8%82
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ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัเมืองซินเซียง  华隆丽都精品酒店 Hualong Lidu Boutique Hotel (Hui County Gongcheng Avenue)  

 ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ส่ี           (4) เมืองฮุยเซียน – เมืองเจียวจั๊ว – อุทยำนหยุนไถซำน  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเจียวจั๊ว 焦作市  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) อาณาเขตพืน้ท่ีท่ีสวยงาม เพื่อน าทา่น

เท่ียวชมอุทยำนสวรรค์ “หยุนไถซำน” 云台山 อุทยานท่ี

สวยงามท่ีสดุของมณฑลเหอหนาน จดัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว

ระดบั 5A ของประเทศจีน ท่ีน่ีคือแหลง่ท่ีมาของท่ีอุดมไป

ด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มของป่าเดิม ยอดเขาสงูสดุ 1,304 เมตร 

มีน า้ตกช่องวา่ง 314 เมตรของ เป็นน า้ตกท่ีหนึง่ใน สงูท่ีสดุ

ของประเทศจีน ณ  ปัดจบุนัในปี 2004 ได้รับรางวลั จาก

ยเูนสโก เป็น สวนทางธรณีวิทยาโลก  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร 
น าทา่นเข้าสูเ่ขตทิวทัศน์หยุนไถซำน 云 台 山 มีพืน้ท่ี
ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร ซึง่ท่ีน่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อยา่งงดงาม ทา่นจะได้เพลดิเพลินกบัน า้ตก
ท่ีมีฟองน า้ขาวใส สะอาดแตก
กระจายดจุดงัส าล ีถ้าในช่วงตอน
กลางวนัภายในอุทยานจะมีแสงสี
รุ้งทอพาดโค้งผา่นหมู่ภผูา 
ทศันียภาพโดยรอบเป็นภเูขาสงู

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E4%25BA%2591%25E5%258F%25B0%25E5%25B1%25B1%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://baike.baidu.com/view/2355104.htm&usg=ALkJrhiRdPJBysoiCvYxMSv4hlNCnbbKVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E4%25BA%2591%25E5%258F%25B0%25E5%25B1%25B1%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://baike.baidu.com/view/860037.htm&usg=ALkJrhjQhLTwShkJp4GR157xOGYclz-O4w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E4%25BA%2591%25E5%258F%25B0%25E5%25B1%25B1%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://baike.baidu.com/view/10718.htm&usg=ALkJrhiMQveqoPEp1zqpNyxSbxQG1ruJ8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E4%25BA%2591%25E5%258F%25B0%25E5%25B1%25B1%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://baike.baidu.com/view/199149.htm&usg=ALkJrhjqnmpcgadG4DSela9V8_Twzh9Tzg
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ตระหงา่นเกินเอือ้มถึง และมีมวลเมฆาและหมอกควนัลอยหนนุโอบกอดไว้ระหวา่งยอดเขาตลอดปี สว่น
ในช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสจีะเหมือนอุทยานสวรรค์ท่ีเต็มไปด้วยสสีนัของเหลา่พฤกษาหลากสีสวยงาม ท่ีเบง่
บานจน เต็มไปทัว่ทัง้อุทยานจนท าให้ท่ีน่ีได้รับการขนานนามวา่ "จ่ิวไจ้โกวน้อย" อีกด้วย  
 

 
 
 
 
 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

 พกัเมืองเจียวจัว๊ 焦作月季花园酒店 - Rose Garden Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่  

วันที่ห้ำ         (5)  เมืองล่ัวหยำง – วดัถ ำ้หลงเหมิน – เติงเฟิง – โชว์  ZEN MUSIC SHAOLIN GRAND CEREMONY 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองล่ัวหยำง   洛阳 ( ใช้เ วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองเอกแหง่มณฑลเหอหนาน เป็นช่ือท่ีตัง้ขึน้
ในสมยัสงครามระหวา่งรัฐ (จ้านกัว๋กอ่นคริสต์กาล 403-221 ปี) 
อยา่งไรก็ตามประวติัศาสตร์ของพืน้ท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ของลัว่หยางนีมี้
มาก่อนหน้านัน้ยาวนานมานบัพนั ๆ ปี ท่ีมาท่ีไปของช่ือ ลัว่หยาง
นัน้ ค าวา่ ลัว่ มาจากช่ือของแม่น า้ลัว่ ขณะท่ีค าวา่ หยาง จะเป็น
การบง่บอกวา่เมืองแหง่นีอ้ยูท่างด้านทิศเหนือของแม่น า้ลัว่  ลัว่
หยางนัน้ ถือได้วา่เป็นหนึง่ใน 7 ราชธานีเก่าแหง่แผน่ดินจีน ร่วมกบั 
อนัหยาง หางโจว ซอีาน ไคเฟิง หนานจิง ปักก่ิง และซีอาน ซึง่หาก
พลกิดปูระวติัศาสตร์ค านวณรวมดแูล้วนัน้ เมืองแหง่นีถื้อได้วา่เป็น
ราชธานีของจีนมาหลายช่วงยคุสมยัเลยทีเดียว รวมระยะเวลา
ยาวนานกวา่พนัปี ทัง้ 13 ราชวงศ์ มีกษัตริย์หรือฮ่องเต้เคยประทบัอยูท่ี่เมืองนีก้วา่ 105 พระองค์ 

 เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร 
น าชม ถ า้หินหลงเหมิน 龙门石窟 (หลงเหมินสอืค)ู หรือ ถ า้ 
ประตมูงักร (รวมแบตเตอร่ี) หมู่ถ า้พนัพระที่ตัง้อยูริ่มฝ่ังน า้ อ๋ีเจียง 

พทุธสถานเก่าแก่ท่ีส าคญัและนา่ต่ืนตาต่ืนใจที่สดุแหง่หนึง่ของจีน 

สร้างราวปี พ . ศ . 1038 ในสมยัเวย่เหนือและสร้างเพิ่มเติมเร่ือยมา

จนถึงสมยัราชวงศ์ถงั โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ า้หรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลกัเสลาเป็นรูปพระพทุธเจ้า 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g790188-d1164823-Reviews-Rose_Garden_Hotel-Jiaozuo_Henan.html
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พระโพธิสตัว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนงัถ า้ สร้างโดยการอุปถมัภ์

ของชนชัน้สงูในสมยันัน้ๆ พระนางบูเซ็คเทียนเคยพระราชทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์เป็นจ านวนมาก 

เพื่อบูรณะถ า้หินหลงเหมินแหง่นี ้ การสร้างถ า้พระพทุธแหง่นีท่ี้ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง 

ปัจจุบนัยเูนสโก้ประกาศให้หลงเหมินสอืคเูป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม  

 

 
 
 

 

 
 

  จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเติงเฟิง 登封 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง30นาที ) ราชธานีโบราณ
ในสมยัราชวงศ์เซี่ย เมืองท่ีตัง้อยูใ่นมณฑลเหอหนาน ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีท่ีขึน้ช่ือในด้านศิลปะมวยจีน 
( วิทยายทุธชาวจีน )        

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นชมโชว์เส้าหลนิ ZEN MUSIC SHAOLIN GRAND CEREMONY สดุยอดโชว์แหง่แผ่นดินจีนท่ีใช้

ทิวทศัน์ธรรมชาติเป็นฉากหลงั จากฝีมือการสร้างสรรค์ของจาง อีโ้หมว  

 

 

 

พกั禅武大酒店  Hotelระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่   
 พกั 登封禅武大酒店 ( Dengfeng Chanwu Hotel )  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่  

วันที่หก            (6) วัดเส้ำหลิน – ป่ำเจดีย์ – กำรแสดงโชว์กังฟู - เติงเฟิง – เจิง้โจว   

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นชม อำรำมเส้ำหลิน 少林寺 สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรูป พระพทุธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั 

และอนาคต รวม 1,000 องค์ซึง่เป็นอารามแหง่แรกแหง่การเผยแพร่บุกเบิกพทุธศาสนาของผู้ออกบวช

บ าเพ็ญ จากประเทศอินเดีย “ พระโพธิธรรมตั๊กม้อ ” สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ 495 ชมสิง่ก่อสร้างอนัเป็น

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E7%2599%25BB%25E5%25B0%2581%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B2%25B3%25E5%258D%2597%25E7%259C%2581&usg=ALkJrhh2ueziWFzfYKK5YiqHE9T0suTLew
https://www.agoda.com/zh-cn/dengfeng-chanwu-hotel/hotel/zhengzhou-cn.html
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สถาปัตยกรรมโบราณ ท่ียงัคงเหลอือยูใ่นปัจจุบนั น าทา่นนัง่รถแบตเตอร์ร่ีเข้าชม ป่ำเจดีย์塔林  ซึง่เป็นหมู่

เจดีย์ 200 กวา่องค์  ท่ีฝังศพผู้ออกบวชบ าเพ็ญในสมยัอดีตท่ี

หลากหลายรูปแบบวิจิตรตระการไม่แพ้กนัถือได้วา่เป็นแหลง่

โบราณสถานท่ีมีวตัถกุ่อสร้างงานถาปัตยกรรมและปติมากรรรม

อนัควรคา่แก่การศกึษาค้นคว้า จากนัน้น าทา่นชม กำรแสดงโชว์

กังฟู ศิลปะการตอ่สู้อนัเลือ่งช่ือของวดัเส้าหลนิ   

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำง ณ ภตัตำคำร 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเจิง้โจว  เมืองหลวงของเขตมณฑลเหอหนาน น าทา่นอิสระช้อปปิง้ ซือ้จของ
ฝากของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบัสนามบินเมืองเจิง้โจว 

วันที่เจ็ด            (7) เจิง้โจว  – กรุงเทพฯ     

  
00.10 น. ออกเดินทางสู ่กลบักรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี   WE681 
03.20 น. ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร  
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อัตรำค่ำบริกำร        
ก ำหนดกำรเดินทำง 

 
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) 

     
พักเดี่ยวเพิ่ม 

   ผู้ใหญ่ 20 ท่ำนขึน้ไป  
 

32,900.-บำท  5,800.-บำท  

 
อัตรำนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)                คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   ค่ำวีซ่ำท่องเที่ยว  (หนังสือเดินทำงไทย)              บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน    
  คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่น      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เส่ียงถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด า ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 

 
 


