
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�นํ�าตกเก้ามังกร เกดิจากการกดัเซาะตามธรรมชาติ อลงัการกว่า 

�ชมทุ่งดอกมัสตาร์ดกว้างสุดสายตา 

�เขาหมื!นยอด ชมความงดงามของภูเขาน้อยใหญ่ กว่า 

�เที!ยวนํ�าตกหวงกว่อซูนํ�าตกที!ใหญ่ติด 

�ตื!นตากบั วงัมังกร อลงัการกบัแสงสีในถํ�าหินงอกหินย้อย

 

กาํหนดการเดินทาง     22 – 27 กมุภาพนัธ์ 

3 –
  

วันแรก (1)      กรุงเทพฯ – คุนหมิง  

08.30 น. �พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เตอร์ D     สายการบนิ 
อํานวยความสะดวกแก่ทา่น 

10.55 น. �ออกเดนิทางสูน่ครคนุหมิงโดยเที-ยวบนิที- 

คุนหมิง โหลวผงิ หวงกวอ่ซู่ วงัมงักร 

1 

เกดิจากการกดัเซาะตามธรรมชาติ อลงัการกว่า 10 ชั�น 

กว้างสุดสายตา 1 ปี มีครั�งเดียวเท่านั�น 

ชมความงดงามของภูเขาน้อยใหญ่ กว่า 192 ลูก 

นํ�าตกที!ใหญ่ติด 1 ใน 7 ของโลก 

อลงัการกบัแสงสีในถํ�าหินงอกหินย้อย 

กมุภาพนัธ์ 2563 

– 8 มนีาคม 2563 

มิง  –อาํเภอสือหลิน 

พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
สายการบนิ THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที-ของบริษัทฯ คอย

อํานวยความสะดวกแก่ทา่น  
ออกเดนิทางสูน่ครคนุหมิงโดยเที-ยวบนิที- TG612 

คุนหมิง โหลวผงิ หวงกวอ่ซู่ วงัมงักร 

พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตทีู- 3 ) เคา
โดยมีเจ้าหน้าที-ของบริษัทฯ คอย

คุนหมิง โหลวผงิ หวงกวอ่ซู่ วงัมงักร 6 วนั 
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14.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที-ใหญ่ที-สุดในมณฑลยูนนาน ตั Jงอยู่ทาง
ตะวนัตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที-สดุเป็นอนัดบั 6 จากทั Jงหมด 27 มณฑล มี
ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื Jนที-ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร 
อยูส่งูเหนือระดบันํ Jาทะเล 6,200 ฟตุนําทา่นเดนิทางสูเ่มืองสื!อหลิน 

คํ!า  �รับประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร 
พักอาํเภอป่าหนิ石林银瑞林国际大酒店(ShilinYinruilin International Hotel)ระดับ 5 ดาว
หรือเทียบเท่า 

วันที!สอง (2) สือหลิน–เมืองโหลวผิง– นํ <าตกเก้ามังกร– ทุ่งดอกมัสตาร์ด (รวมกระเช้า)– เมืองซิ!งยี! 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั Jนนําท่านเดินทางสู่ อําเภอโหลวผิงบนพรมแดนติดต่อกบัด้านตะวนัตกของมณฑลกุ้ยโจว มี
ประชากรประมาณ 5 แสนคน เป็นถิ-นฐานดั Jงเดิมของชนเผ่าอีT ปู้ อี ม้ง ฯลฯ  โหลวผิงเป็นอําเภอที-ขึ Jน
ชื-อวา่เป็นแหลง่ปลกูผกันํ Jามนั-โหยวไชฮ่วา 

  นําทา่นชม นํ <าตกเก้ามังกรหรือจิ-วหลงซึ-งอยูห่า่งออกทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 22 กม.หรือเวลา
ประมาณ 45 นาทีนํ Jาตกเก้ามังกรมีลักษณะทาง
ธรณีวิทยาโดดเด่นอันเกิดจากการกัดเซาะของนํ Jาเป็น
เวลายาวนานก่อให้เกิดชั Jนนํ Jาตกลดหลั-นกว่า 10 ชั Jนและ
สงูตํ-ากว้างแคบตา่งกนัและระหวา่งชั Jนมีแอ่งนํ Jาตื Jนลึกหลายระดบัวดัได้จากความเข้มของสีนํ Jาซึ-งบาง
คนประมาณว่าเทียบได้กบันํ Jาตกทีลอซูบ้านเรานําท่านขึ Jนกระเช้าเพื-อให้ท่านได้ชมทศันียภาพมมุสูง
เหนือนํ Jาตกและแตเ่ตม็อิ-มกบับรรยากาศระหว่างทางที-คอ่ยๆเดินลดัเลาะลงมาตามขั Jนบนัไดซึ-งจะวน
เป็นวงกลมออกมา 

เที!ยง    �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านชมดินแดนความงดงามของทุ่งดอกมัสตาร์ด สี
เหลืองอร่ามไปทั-วขุนเขา กลายเป็นความภาคภูมิใจที-
ต้องการอยากให้คนทั-วโลกได้รู้จกัถ้าพดูถึงความยิ-งใหญ่
ของทุ่งดอกมัสตาร์ดที- เมืองโหลวผิงแล้ว ก็ต้องบอก
ยิ-งใหญ่สุดลูกหูลูกตาทีเดียว ทั Jงท้องทุ่งไร่นา ขุนเขา จะ
แลดูเ ป็นสีเหลืองไปหมด ด้วยเนื Jอแท้ของทุ่ง  ดอก
มัสตาร์ด หรือ ดอกอิZวใช่ฮัว นั Jนคือดอกนํ Jามันที-นําไป
สกัดเป็นนํ Jามนัพืชที-ใช้บริโภคในเมืองโหลวผิงและเมือง
ใกล้เคียง ส่วนยอดอ่อนก็นําไปทําอาหารได้ รสชาติก็ 
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ใกล้เคียงกับผกักวางตุ้ ง จากนั Jนนําท่านเดินทางสู่ อําเภอซิ!งยี!  ตั Jงอยู่ในทิศตะวนัตกเฉียงใต้กุ้ ยโจ
วซิงยี-เรียกว่าเป็น "Huangcaoba" เป็นเสมอศูนย์กลางการค้าที-สําคัญ เกี-ยวกับพื Jนที-มี  2,911.1 
ตารางกิโลเมตร มีประชากร 784,000 ส่วนใหญ่เป็นเผ่า ฮนั , Buyi , แม้ว , ยี- , Huiและ ที- ชนกลุ่ม
น้อยอื-นๆ ของประชากรทั Jงหมด 

คํ!า  �รับประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร  
พักซิงยี!兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที!สาม(3)หุบเหวนํ <าตกหม่าหลิงเหอ(รวมหม่าหลิงเหอ)–ภูเขาหมื!นยอด 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางไปยังสะพานเป่ยผานเจียง(ห่างจากเมืองซิ-ง
ยี- ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยสารลิฟต์เพื-อขึ Jนไปชม หุบเหว

นํ <าตกร้อยสายหม่าหลิงเหอซึ-งเป็นสถานที-ท่องเที-ยวระดบั
โลกของจีน แม่นํ Jาหม่าหลิงเหอ ใช้เวลาล้านๆ ปีกัดเซาะส่วน
หนึ-งของภูเขาหมื-นยอดจนกลายเป็นหุบเหวขนาดมโหฬารที-มี
ความลึกอยู่ระดบัราว200-400 เมตร ตลอดความยาวของหุบ
เหวนี Jมีสาย นํ Jาตกลงมาจากหน้าผาทั Jงสองข้างหน้านํ Jาหลาก
สายนํ Jาจะแสนตระการตาหน้านํ Jาน้อยมีนํ Jาตกเล็กๆ ไหลสู่หุบ
เหวนี Jเรียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ ที-เพิ-งเปิดให้โลก
ภายนอกสัมผัสเมื-อไม่นานมานี J ชมหุบเหวระดบัมโหฬาร มี
นํ Jาตกนบัร้อยๆสาย จนได้รับสมญาวา่ “หบุเหวร้อยสายหมา่หลิงเหอ” 

เที!ยง    �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านชมความงามของภูเขาหมื-นยอด หรือ ว่านฟงหลิน

เป็นภาพพาโนรามาอนัมโหฬาร และยิ-งใหญ่ของภูเขาหินปูน
รูปโดม  รูปกรวย รูปพีรามิดที-ปรากฏเป็นภูเขาหินปนูยาวพรืด
สลับซับซ้อนแน่นขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพัน
นบัหมื-นยอด ท่ามกลางไร่นา แม่นํ Jา และหมู่บ้านผสมผสาน
กัน ชมความงามและความมหัศจรรย์ของภูเขาปีระมิดและขุนเขานับหมื-นยอดที-ธรรมชาติ ได้
สร้างสรรค์ได้อยา่งลงตวั เพื-อรอการมาเยือนของนกัเดนิทางพร้อมให้ทา่นได้เก็บภาพอนัสวยงาม  
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จากนั Jนนําท่านสู่ ทะเลสาบเขาหมื!นยอด (ว่านเฟิงหู) 
อา่งเก็บนํ Jาขนาดใหญ่ริมเทือกเขาว่านเฟิงหลิน สร้างมา
เพื-อเก็บกักนํ Jานํามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า และทํา
ชลประทานเพื-อการเพาะปลูก มีเนื Jอที-ในการเก็บกกันํ Jา 
176 ตารางกิโลเมตร กว้าง 1.5 กิโลเมตร ยาว 126 
กิโลเมตร ใหญ่กว่าซีหู 76 เท่าตวั เป็นทะเลสาบจาก
กําลงัมนุษย์ที-สร้างขึ Jนบนที-ราบสงูที-ลือชื-อแห่งหนึ-งของ
จีน สามารถล่องเรือชมทะเลสาบและสองฝั-ง รวมทั Jงเทือกเขาว่านเฟิงหลิน ซึ-งมีบรรยากาศคล้ายกับ
ลอ่งในแมนํ่ Jาแยงซี ตื-นตากบัความมโหฬารของขนุเขาสองฝั-งแมนํ่ Jา 

คํ!า  �รับประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร  
พักซิงยี!兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi)ระดับ 5 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วันที!สี!  (4)ซิงยี! –อันซุ่น–นํ <าตกหวงกว่อซู่ (รวมขึ <นลิฟต์และรถราง) 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่เมืองอันซุ่น (Anshun) (ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั-วโมง)เมืองที-กลายเป็นศนูย์กลาง
ของการท่องเที-ยว เ ป็นเมืองที- มีแหล่งท่องเที-ยวทาง
ธรรมชาติหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภูเขา นํ Jาตกขนาดใหญ่ 
และถํ Jาที-อยู่โดยรอบเมือง ซึ-งเป็นแหล่งท่องเที-ยวยอดนิยม
มากที-สดุในกุ้ยโจวอีกด้วยมีขนาดพื Jนที-ประมาณ 9,264 ตร.
กม. มีประชากร 2.5 ล้านคน ร้อยละ 30 เป็นชนกลุ่มน้อย
เผ่าต่างๆ พื Jนที-มีความสูงเฉลี-ย 1,400-1,800 เมตรจาก
ระดบันํ Jาทะเล มีพื Jนที-เขตภมูิทศัน์แบบคาสท์ร้อยละ 62 

เที!ยง    �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านสู่ อุทยานนํ <าตกหวงกว่อซู่ ซึ-งเป็นนํ Jาตกที-มีขนาดใหญ่ 1 
ใน 7 ของโลก สงู 68 เมตร กว้าง 84 เมตรอนัตระการตา และจดุเดน่
ของนํ Jาตกหวงกว่อซู่ คือเป็นนํ Jาตกที-สามารถชมวิวได้ทั Jงจากทั Jง
ด้านหน้าและด้านหลงันํ Jาตก เป็นอีกความงามที-ธรรมชาติได้บรรจง
ไว้ให้ นํ Jาตกหวง กวอ่ซู ่ประกอบด้วย 3 อศัจรรย์ คือเป็นนํ Jาตกที-ใหญ่
ที-สดุในเอเชีย วิวสวยมหศัจรรย์ชมได้ทั Jงด้านหน้าและด้านหลงั ฟอง
ของนํ Jาใสกระจายดุจดังสําลี ยามกลางวันจะเกิดสีรุ้ง และสาย
หมอกบางๆ ในยามเย็น นํ Jาตกมีหลายชั Jนจะเป็นนํ Jาตกซ้อนนํ Jาตก ถํ Jาสุ่ยเหลียน ถํ Jาที-อยู่ด้านหลงัของ
นํ Jาตก และมีนํ Jาตกลกูอยูด้่านในถํ Jาอีกที ซึ-งใช้เป็นสถานที-ถ่ายทําภาพยนตร์เรื-องไซอิTว 
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คํ!า  �รับประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร  
 พักอันซุ่น镇宁银河国际大酒店(ZhenningYinhe International Hotel) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที!ห้า         (5)วังมังกร– อันซุ่น– คุนหมิง 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นําท่านเดินทางไปยงัถํ Jาหลงกง (Longgong Cave) หรือที-
  เราเรียกกนัว่าถํ Jาวงัมงักร (Dragon Palace Cave) โดยตวั
  ถํ Jานั Jนอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 27 กิโลเมตรเป็น
  ถํ Jาหินคาร์สที-มีนํ Jาไหลถูกค้นพบสมัยทศวรรษที- 80 เนื-อง

  ในเวลาสร้างเขื-อนผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กของท้องถิ-นและได้
  เปิดเป็นอุทยานแห่งชาติของเมืองอันซุ่นถํ Jาต่างๆของผิว
  โลกหินปูนมีมากมายแต่การชมถํ Jาโดยการล่องเรือเพียง
  อย่างเดียวนั Jนไม่มากนักมีกวีว่า“นํ Jาไม่จําเป็นต้องลึกขอมี
  มงักรก็ศกัดิtสิทธิt” 
 
 
 
 
 
 
 
เที!ยง  �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที-
ใหญ่ที-สุดในมณฑลยูนนาน ระหว่างทางชมทศันียภาพอัน
งดงามของธรรมชาติในมณฑลยูนนานตลอดสองข้างทาง
ระหว่างทางผ่านชมทุ่งดอกมสัตาร์ด หรือ ดอกอิZวใช่ฮวัช่วง
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เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงฤดกูาลเพาะปลูกอิZวใช่ฮวั และเป็นช่วงที-กําลงัผลิดอก
บาน จนกลายเป็นคงวามงดงามที-คนจีนเองยงันิยมชมชอบ จากอตุสาหกรรมทางเกษตรได้กลายมา
เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที-ยว ที-สามารถดึงดูดให้นักท่องเที-ยวแห่ไปชมความงามของทุ่งดอก
มสัตาร์ด 

เยน็ �รับประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร 
พักคุนหมิง维纳斯皇家酒店 (Venus Royal Hot Spring Hotel)ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า 

วันที!หก          (6)คุนหมิง – วัดหยวนทง – กรุงเทพฯ 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเที-ยววัดหยวนทงเป็นวัดที-ใหญ่ที-สุดและเก่าแก่ที-สุด
ของมณฑลยูนนาน สร้างขึ Jนมาตั Jงแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.
618 – ค.ศ.907) จนถึงปัจจุบนั เป็นวัดที-มีประวตัิศาสตร์
ยาวนานกว่า 1,200 ปี ตั Jงอยู่ที-ถนนหยวนทงเจียง ภายในวัด
ตกแตง่ร่มรื-นสวยงาม กลางลานมีสระนํ Jาขนาดใหญ่ มีสะพาน
ข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี-ยมกลางสระ เป็นวดัที-ศกัดิtสิทธิtและมี
ชื-อเสียง แห่งนี Jเป็นศนูย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย 
ได้แก่นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณและนิกายลามะของธิ
เบต 

เที!ยง    �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําทา่นเดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานฉางสุ่ย 

15.20 น.   �บนิลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที!ยวบินที! TG613 
16.35น.   ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
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อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่(พกั 2 ทา่น/หอ้ง) พกัเดี�ยวเพิ�ม/ทา่น 
 

เดนิทางขั �นตํ�า 20 ทา่น 

 

 
32,900 บาท 

 
5,800 บาท 

 
อัตรานี <รวม �คา่ตัTวเครื-องบนิไปกลบั (ตัTวกรุ๊ป)  � คา่นํ Jาหนกักระเป๋าไมเ่กิน  20กก. 

�คา่ที-พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   �คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่  
  �คา่วีซา่ท่องเที-ยวกรุ๊ป (หนงัสือเดนิทางไทย) � บตัรเข้าชมสถานที-ตา่ง ๆ ตามรายการ  

�อาหารครบทกุมื Jอตามรายการ     
�คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที-นั-งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี <ไม่รวม �คา่ใช้จา่ยส่วนตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื-องดื-มนอกรายการ  เป็นต้น. 
�คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ-น ตลอดทั Jงทริป 180 หยวนจีน/ทา่น 
�คา่นํ Jาหนกัเกิน  20  ก.ก.  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ-ม 7 % และ ภาษีนกัท่องเที-ยว ( ถ้ามี ) 

เงื!อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั Jงแรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทั Jงหมด สว่นที-เหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ Jนไป เก็บคา่ใช้จา่ยตามจริง 
2.2 ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 30วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทั Jงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที!เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที!ต้องการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือกรุ๊ปที!มี
การการันตีค่ามัดจําที!พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงนิได้  รวมถึงเที!ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT 
จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ทั <งหมดเนื!องจากค่าตั_ วเป็นการเหมาจ่ายในเที!ยวบิน
นั<นๆ 

 
หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขั Jนตํ-าผู้ ใหญ่ 25ท่านขึ Jนไป เที-ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี-ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิtที-จะเปลี-ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี J เมื-อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเที-ยวสามารถเปลี-ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็น
สําคญั 
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4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที-เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื-นๆที-อยู่
นอกเหนือการ 
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ-มเตมิที-เกิดขึ Jนทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Jงสิ Jนหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที-ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที-ตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที-กรมแรงงานทั Jงจากไทย และตา่งประเทศซึ-งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที-ยวในสถานที-ที-ระบุในโปรแกรมได้อนัเนื-องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั Jงสิ Jนแตท่ั Jงนี Jทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที-ยวสถานที-
อื-นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิtการจดัหานี Jโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานี JคิดตามราคาตัTวเครื-องบินในปัจจุบนัหากราคาตัTวเครื-องบินปรับสูงขึ Jน บริษัทฯสงวนสิทธิtที-จะปรับ
ราคาตัTวเครื-องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทาง
เพื-อทอ่งเที-ยวเทา่นั Jน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Jงสิ Jน หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไม่เที-ยวบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมื Jอ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Jงสิ Jน หากเกิดสิ-งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทีุ-
เกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเที-ยวเอง 
11. เนื-องจากตัTวเครื-องบนิเป็นตัTวราคาพิเศษ เมื-อออกตัTวไปแล้วในกรณีที-ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่
วา่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ตัTวเครื-องบนิไมส่ามารถนํามาเลื-อนวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื-อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั Jงหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื-อนไขข้อตกลงตา่งๆ ที-ได้ระบไุว้แล้วทั Jงหมด 

13.ในกรณีที-ลกูค้าต้องออกตัTวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที-ของบริษัท ฯก่อนทกุครั Jง  มิฉะนั Jน
ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั Jงสิ Jน 


