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  น ำ้ตกเกำ้มงักร เกผดจำกกำรกดัเซำะตำมธรรมชำตผ อลงักำรกวำ่ 10 ชัน้ 
  ชมทุง่ดอกมสัตำรด์กวำ้งสดุสำฬตำ 1 ปฝ  มฝครัง้เดฝฬวเทำ่นัน้ 
  เขำหมืน่ฬอด ชมควำมงดงำมของภูเขำนอ้ฬญหญ ่กวำ่ 192 ลกู 
  เทฝฬ่วน ำ้ตกหวงกวอ่ซู น ำ้ตกทฝญ่หญต่ผด 1 ญน 7 ของฌลก 
  ตื่นตำกบั วงัมงักร อลงักำรกบัแสงสฝญนถ ำ้หผนงอกหผนฬอ้ฬ 
 

ก ำหนดกำรเดผนทำง     03-08 มฝนำคม 2563   
วันแรก         (1)      กรุงเทพฯ – คุนหมิง  – อ าเภอสือหลิน   

08.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตูท่ี 3 ) เคา
เตอร์ D     สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อํานวยความสะดวกแก่ทา่น  
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10.55 น. ออกเดินทางสูน่ครคนุหมิงโดยเท่ียวบินท่ี    TG612  

14.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง 昆明 เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสดุเป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล 
มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร 
อยูส่งูเหนือระดบันํา้ทะเล 6,200 ฟุต นําทา่นเดินทางสูเ่มืองส่ือหลิน 石林 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พักอ าเภอป่าหิน 石林银瑞林国际大酒店 (Shilin Yinruilin International Hotel) ระดับ 5 ดาว 
หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง (2)  สือหลิน – เมืองโหลวผิง– น า้ตกเก้ามังกร – ทุ่งดอกมสัตาร์ด (รวมกระเช้า) – เมืองซิ่งย่ี 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ อ าเภอโหลวผิง 罗平 บน
พรมแดนติดต่อกับด้านตะวันตกของมณฑลกุ้ ยโจว มี
ประชากรประมาณ 5 แสนคน เป็นถ่ินฐานดัง้เดิมของชน
เผ่าอ๋ี ปู้อี ม้ง ฯลฯ  โหลวผิงเป็นอําเภอท่ีขึน้ช่ือว่าเป็น
แหลง่ปลกูผกันํา้มนั-โหยวไช่ฮวา 
นําทา่นชม น า้ตกเก้ามังกร九龙瀑布 หรือจ่ิวหลงซึง่อยู่
หา่งออกทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 22 กม.
หรือเวลาประมาณ 45 นาทีนํา้ตกเก้ามงักรมีลกัษณะทาง
ธรณีวิทยาโดดเดน่อนัเกิดจากการกดัเซาะ  ของนํา้เป็น
เวลายาวนานก่อให้เกิดชัน้นํา้ตกลดหลัน่กวา่ 10 ชัน้และ
สงูต่ํากว้างแคบตา่งกนัและระหวา่งชัน้มีแอ่งนํา้ตืน้ลกึหลายระดบัวดัได้จากความเข้มของสนํีา้ซึง่บาง
คนประมาณวา่เทียบได้กบันํา้ตกทีลอซูบ้านเรานําทา่นขึน้กระเช้าเพื่อให้ทา่นได้ชมทศันียภาพมมุสงู
เหนือนํา้ตกและแต่เต็มอ่ิมกบับรรยากาศระหวา่งทางท่ีคอ่ยๆเดินลดัเลาะลงมาตามขัน้บนัไดซึง่จะวน
เป็นวงกลมออกมา 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชมดินแดนความงดงามของ ทุ่ งดอกมัสตาร์ด 
油菜花海 สีเหลืองอร่ามไปทั่วขุนเขา กลายเป็นความ
ภาคภูมิใจท่ีต้องการอยากให้คนทัว่โลกได้รู้จักถ้าพูดถึง
ความยิ่งใหญ่ของทุ่งดอกมัสตาร์ดท่ีเมืองโหลวผิงแล้ว ก็
ต้องบอกยิ่งใหญ่สุดลูกหูลูกตาทีเดียว ทัง้ท้องทุ่งไร่นา 
ขุนเขา จะแลดูเป็นสีเหลืองไปหมด ด้วยเนือ้แท้ของทุ่ง 
ดอกมัสตาร์ด หรือ ดอกอ๊ิวใช่ฮัว นัน้คือดอกนํา้มันท่ี
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นําไปสกัดเป็นนํา้มันพืชท่ีใช้บริโภคในเมืองโหลวผิงและเมืองใกล้เคียง ส่วนยอดอ่อนก็นําไป
ทําอาหารได้ รสชาติก็ ใกล้เคียงกับผกักวางตุ้ ง จากนัน้นําท่านเดินทางสู ่อ าเภอซิ่งย่ี 兴义 ตัง้อยู่ใน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  กุ้ ยโจวซิงยี่ เ รียกว่าเป็น "Huangcaoba" เป็นเสมอศูนย์กลางการค้าท่ี
สําคัญ  เก่ียวกับพืน้ ท่ีมี   2,911.1 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 784,000 ส่วนใหญ่เป็น
เผา่ ฮนั , Buyi , แม้ว , ยี ่, Huiและ ท่ี ชนกลุม่น้อยอ่ืนๆ ของประชากรทัง้หมด 
 

 

 
 

 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักซิงย่ี 兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม          (3)  หุบเหวน า้ตกหม่าหลิงเหอ (รวมหม่าหลิงเหอ) – ภเูขาหมื่นยอด 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางไปยงัสะพานเป่ยผานเจียง (ห่างจากเมืองซิ่ง
ยี่ ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยสารลิฟต์เพื่อขึน้ไปชม หุบเหว
น า้ตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ马岭河大峡谷ซึ่งเป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวระดบัโลกของจีน แม่นํา้หม่าหลงิเหอ ใช้เวลาล้านๆ ปี
กดัเซาะสว่นหนึง่ของภเูขาหม่ืนยอดจนกลายเป็นหุบเหวขนาด
มโหฬารที่มีความลกึอยู่ระดบัราว 200-400 เมตร ตลอดความ
ยาวของหบุเหวนีมี้สาย นํา้ตกลงมาจากหน้าผาทัง้สองข้างหน้า
นํา้หลากสายนํา้จะแสนตระการตาหน้านํา้น้อยมีนํา้ตกเล็กๆ 
ไหลสูหุ่บเหวนีเ้รียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ ท่ีเพิ่งเปิด
ให้โลกภายนอกสัมผัสเ ม่ือไม่นานมานี ้ชมหุบเหวระดับ
มโหฬาร มีนํา้ตกนบัร้อยๆ สาย จนได้รับสมญาวา่ “หบุเหวร้อย
สายหม่าหลงิเหอ” 
นําท่านชมความงามของภูเขาหม่ืนยอด หรือ ว่านฟงหลิน万峰林เป็นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร 
และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม   รูปกรวย  รูปพีรามิดท่ีปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืด
สลบัซบัซ้อนแนน่ขนดัไปสดุสายตา ยอดเขาเรียงรายนบัพนันบัหม่ืนยอด ท่ามกลางไร่นา แม่นํา้ และ
หมู่บ้านผสมผสานกัน ชมความงามและความมหศัจรรย์ของภูเขาปีระมิดและขุนเขานบัหม่ืนยอดท่ี

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E5%2585%25B4%25E4%25B9%2589%26biw%3D1600%26bih%3D720&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B1%2589%25E6%2597%258F&usg=ALkJrhjOaV-1lnInlSpiqQdt7E1pkGs7wA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E5%2585%25B4%25E4%25B9%2589%26biw%3D1600%26bih%3D720&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://zh.wikipedia.org/wiki/%25E5%25B8%2583%25E4%25BE%259D%25E6%2597%258F&usg=ALkJrhiqh7tNmOMNZS5kAL_newr1NfTlZw
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ธรรมชาติ ได้สร้างสรรค์ได้อยา่งลงตวั เพื่อรอการมาเยือนของนกัเดินทางพร้อมให้ท่านได้เก็บภาพอัน
สวยงาม  
 
 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําท่านสู่ ทะเลสาบเขาหมื่นยอด 万峰湖  

(ว่านเฟิงหู) อ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่ริมเทือกเขาว่านเฟิง
หลิน สร้างมาเพื่อเก็บกักนํา้นํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
และทําชลประทานเพื่อการเพาะปลกู มีเนือ้ท่ีในการเก็บ
กักนํา้ 176 ตารางกิโลเมตร กว้าง 1.5 กิโลเมตร ยาว 
126 กิโลเมตร ใหญ่กว่าซีหู 76 เท่าตัว เป็นทะเลสาบ
จากกําลงัมนษุย์ท่ีสร้างขึน้บนท่ีราบสงูท่ีลือช่ือแห่งหนึ่ง
ของจีน สามารถลอ่งเรือชมทะเลสาบและสองฝ่ัง รวมทัง้เทือกเขาวา่นเฟิงหลิน ซึ่งมีบรรยากาศคล้าย
กบัลอ่งในแม่นํา้แยงซี ต่ืนตากบัความมโหฬารของขนุเขาสองฝ่ังแม่นํา้ 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
     พักซิงย่ี 兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดาว หรือ เทียบเท่า       

วันที่ส่ี      (4)   ซิงย่ี –  อันซุ่น –  น า้ตกหวงกว่อซู่  (รวมขึน้ลิฟต์และรถราง)  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองอันซุ่น 安顺 (ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชัว่โมง) เมืองท่ีกลายเป็นศนูย์กลางของ
การทอ่งเท่ียว เป็นเมืองท่ีมีแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นภเูขา นํา้ตกขนาด 
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ใหญ่ และถํา้ท่ีอยู่โดยรอบเมือง ซึ่งเป็นแหลง่ท่องเท่ียว
ยอดนิยมมากท่ีสุดในกุ้ ยโจวอีกด้วย มีขนาดพืน้ท่ี
ประมาณ 9,264 ตร.กม. มีประชากร 2.5 ล้านคน ร้อย
ละ 30 เป็นชนกลุม่น้อยเผ่าต่างๆ พืน้ท่ีมีความสงูเฉลี่ย 
1,400-1,800 เมตรจากระดับนํา้ทะเล มีพืน้ท่ีเขตภูมิ
ทศัน์แบบคาสท์ร้อยละ 62 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําท่านสู่ อุทยานน า้ตกหวงกว่อซู่  黄果树 ซึ่งเป็นนํา้ตกท่ีมี
ขนาดใหญ่ 1 ใน 7 ของโลก สูง 68 เมตร กว้าง 84 เมตรอัน
ตระการตา และจุดเด่นของนํา้ตกหวงกว่อซู่ คือเป็นนํา้ตกท่ี
สามารถชมวิวได้ทัง้จากทัง้ด้านหน้าและด้านหลงันํา้ตก เป็นอีก
ความงาม ท่ีธรรมช า ติ ไ ด้บร รจ งไ ว้ ใ ห้  นํ า้ตกหวง  กว่อ ซู ่
ประกอบด้วย 3 อัศจรรย์ คือเป็นนํา้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย วิว
สวยมหัศจรรย์ชมได้ทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง ฟองของนํา้ใส
กระจายดจุดงัสาํล ียามกลางวนัจะเกิดสรุ้ีง และสายหมอกบางๆ ในยามเย็น นํา้ตกมีหลายชัน้จะเป็น
นํา้ตกซ้อนนํา้ตก ถํา้สุ่ยเหลียน ถํา้ท่ีอยู่ด้านหลงัของนํา้ตก และมีนํา้ตกลกูอยู่ด้านในถํา้อีกที ซึ่งใช้
เป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์เร่ืองไซอ๋ิว 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พักอันซุ่น镇宁银河国际大酒店 (Zhenning Yinhe International Hotel) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า         (5)    วังมังกร – อันซุ่น – คุนหมิง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางไปยงั ถ า้หลงกง 龙宫  หรือท่ีเราเรียกกันว่าถํา้วงัมังกร (Dragon Palace Cave) โดย
ตวัถํา้นัน้อยูห่า่งจากตวัเมืองไป ประมาณ 27 กิโลเมตรเป็น ถํา้หินคาร์สท่ีมีนํา้ไหล ถูกค้นพบสมัย
ทศวรรษท่ี 80 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
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เน่ืองในเวลาสร้างเข่ือนผลติไฟฟา้ขนาดเลก็ของท้องถ่ิน และได้
เปิดเป็นอุทยานแห่งชาติของเมืองอันซุ่น ถํา้ต่างๆ ของผิวโลก
หินปนูมีมากมายแตก่ารชมถํา้โดยการลอ่งเรือเพียงอย่างเดียว
นัน้ไม่มากนกั มีกวีวา่ “นํา้ไม่จําเป็นต้องลกึ ขอมี มั ง ก ร ก็
ศกัด์ิสทิธ์ิ” 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในมณฑลยูนนาน ระหว่างทางชมชมทุ่ งดอก
มัสตาร์ด นาขัน้บันไดลายเปลือกหอย ทัศนียภาพอัน
งดงามของธรรมชาติในมณฑลยูนนานตลอดสองข้างทาง 
ระหวา่งทางผา่นชม ทุง่ดอกมสัตาร์ด หรือ ดอกอ๊ิวใช่ฮวั ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงฤดูกาล
เพาะปลกูอ๊ิวใช่ฮัว และเป็นช่วงท่ีกําลงัผลิดอกบาน จนกลายเป็นคงวามงดงามท่ีคนจีนเองยงันิยม
ชมชอบ จากอุตสาหกรรมทางเกษตรได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท่ีสามารถดึงดูดให้
นกัทอ่งเท่ียวแหไ่ปชมความงามของทุง่ดอกมสัตาร์ด 

 

 
 
 

 

 
 

เย็น        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พักคุนหมิง维纳斯皇家酒店 (Venus Royal Hot Spring Hotel) ระดับ 5  ดาว  หรือเทียบเท่า 
 
 
               

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
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วันที่หก          (6)     คุนหมิง – ซากุระเขาหยวนทง – กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ท่านเดินทางสู่ชม สวนซากุระ ตัง้อยุ่บริเวณภูเขา
หยวนทง ตัง้อยู่ด้านหลงัวัดหยวนทง ภายในปลูก
ซากรุะทัง้แต่ ปี ค.ศ. 1950 โดยปลกูไว้หลากหลาย
พนัธ์ุมากมายหลายพนัต้น นบัหม่ืนตารางเมตร ทัง้
พนัธ์ุญ่ีปุ่ น  และ พนัธ์ุยนูนาน ซึ่งมีกลีบซ้อน 7-9ชัน้
และมีสีสันโดดเด่นกว่าพันธ์ุ อ่ืน    นับเป็นสวน
ซากรุะที่มีขนาดใหญ่และสวยท่ีสดุในจีน ให้ทา่นอิสระถ่ายรูป ชมความงามของดอกซากรุะ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
  นําทา่นเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย 

15.20 น.   บินลดัฟา้กลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG613 
16.35น.   ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
 

อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่(พกั 2 ทา่น/หอ้ง) พกัเดีย่วเพิม่/ทา่น 
 

เดนิทางขัน้ต ่า 20 ทา่น 

 

 

32,900 บาท 
 

5,800 บาท 

 
อัตรานีร้วม คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน  20กก. 

คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป (หนงัสอืเดินทางไทย)  บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 180 หยวนจีน/ทา่น 
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. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี

การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ

ไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 

จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋ วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน

นัน้ๆ 

หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม 
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2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม

แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

9. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั
เคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 

 


