อากาศบริสุทธิ์ หมู่บ้านคนอายุยืน – อลังการนา้ ตกสองประเทศ
ตามรอยซีรีย์จีนชื่อดัง “ตานานรั กเหนือภพ - ฮวาเชียนกู่”
ทัวร์ VIP เที่ยวครบ พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ ลงร้ านรั ฐบาล

กาหนดเดินทางวันที่

13-18 ตุลาคม / 20-25 ตุลาคม 2563
10-15 พฤศจิกายน 2563
5 – 10 ธันวาม 2563
29 ธันวาคม 63 – 3 มกราคม 2564
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วันแรก
11.00 น.

13.00 น.
16.25 น

ค่า

วันที่สอง

(1) กรุ งเทพฯ – เมืองหนานหนิง
พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (เกาะ U 3-7) สายการบินไช
น่ าเซ้ าเธิร์นแอร์ ไลน์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระ
และเอกสารให้ กบั ท่าน (จอดรถส่งผู้โดยสาร ได้ ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9-10)
ออกเดินทางสูเ่ มืองหนานหนิง โดยเที่ยวบินที่ CZ8312
ถึงเมืองหนานหนิง เขตปกครองชนชาติจ้วง หรื อเขตปกครองตนเองกว่างซี มีเมืองหลวงคือ นครหนาน
หนิง หนานหนิงอยูต่ ิดกับมณฑกวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊ า ตังอยู
้ ต่ รงกลางลุม่ น ้าหนานหนิงและอยู่บนสองฝั่ ง
ของแม่น ้ายงเจียง ที่เมืองนี ้มีชาวจ้ วงอยูเ่ ยอะจริ งได้ ชื่อว่ากว่างซีจ้วง ชาวจ้ วงที่อยูแ่ บบนี ้มีความเป็ นมา
ใกล้ เคียงกับไทย นับตัวเลขหนึง่ สองสามเหมือนไทย การมาเที่ยวหนานหนิงเหมือนการย้ อนกลับไปดู
อดีตของคนไทยเมืองหนึง่
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากรแล้ วนาท่านเดินทางสู่
ภัตตาคาร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 : พักหนานหนิง 南宁荣荣大酒店 Nanning WinWin Hotel ระดับ 5ดาว หรือเทียบเท่ า

(2) เมืองหนานหนิง – เมืองปาหม่ า–ถา้ หน้ าต่ างสวรรค์ –พิพิธภัณฑ์ คนอายุยืน
– โชว์ วัฒนธรรมชนเผ่ าเหยา

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่ า (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
4.30 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ได้ รับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1
ใน 3 ของโลก ตามหลักการการสารวจวัดจากคน 2,400 คน
จะมีคนอายุเกิน 90 ปี ประมาณ 10 คน แต่เมืองปาหม่ามี
คนอายุกว่า 100 ปี มีถึง 16 คน จึงได้ รับเกียรติเป็ นหมู่บ้าน
ที่มีคนอายุยื่นที่สดุ ในโลก สาเหตุอาจจะมาจาก 1.เมืองนี ้มี
แรงดึงดูดมากกว่าที่อื่น 2.อากาศที่มีความหนาแน่นของ
ออกซิเจน 6,000-8,000 หน่วย ในขณะที่ทวั่ ไปมีออกซิเจน
แค่ 600 หน่วย ก็ถือว่าดีแล้ ว 3.อาหารการกินที่ขึ ้นชื่อ คือ
“หมูหอม” ที่มีน ้าหนักโตสุด ไม่เกิน 25 กิโลกรัม “ฝอหม่า” สมุนไพรที่มีสรรพคุณละลายไขมันในเส้ นเลือด
“ปลามัน” เป็ นปลาที่เวลาทอดไม่ต้องใช้ น ้ามัน จะมีมนั ออกจากตัวปลาเอง และข้ าวโพด ที่เป็ นอาหาร
หลักของผู้สงู อายุปาหม่า และในเมืองปาหม่านี ้จะมีผ้ ปู ่ วยจากโรคต่างๆ มาพักรักษาตัว ด้ วยอากาศและ
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อาหาร จึงทาให้ เมืองปาหม่ามีคอนโดสาหรับผู้ประสงค์เช่า ขึ ้นเป็ นดอกเห็ดเต็มไปหมดทังเมื
้ อง สาหรับ
รองรับผู้ที่ต้องการมาบาบัดรักษาตัวที่เมืองนี ้ และเมืองปาหม่าก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็ นอย่างมาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านล่องเรื อชม ถา้ หน้ าต่ างสวรรค์ หรื อ ถา้
ร้ อยนก เป็ นถ ้าที่อยูห่ า่ งจากเมืองปาหม่าประมาณ 20
กิโลเมตร ชมความงามของหินงอก หินย้ อย ภายในถ ้า มี
ค้ างคาว นกนางแอ่น นกนานาชนิด จึงทาให้ ถ ้านี ้มีอีกชื่อ
หนึง่ ว่า “ถ ้าร้ อยนก” ระหว่างล่องเรื อท่านจะได้ ผา่ นความ
มืดความสว่างผสมผสานกันเหมือนดัง่ หยินหยาง ซึง่ เป็ น
ความสมดุลของธรรมชาติ อาจเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ คน
ที่นี่มีอายุยืน และน ้าในถ ้าเมื่อต้ องกับแสงเกิดประกายแสง
งดงามตามธรรมชาติ เมื่อล่องออกจากปากถ ้าก็เหมือนดัง่
ท่านกาลังผ่านหน้ าต่างสวรรค์

เที่ยง

จากนันน
้ าท่านชมพิพิธภัณฑ์ คนอายุยืน เป็ นที่รวบรวม
ประวัติของบุคคลที่มีอายุยืนของเมืองปาหม่า
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านชมโชว์ วัฒนธรรมชนเผ่ าเหยา เป็ น
โชว์เวทีกลางน ้า ฉากหลังเป็ นวิวภูเขาอันงดงาม
 : พักปาหม่ า 巴马华昱假日酒店 Holiday Villa Hotel & Suites, Bama หรือเทียบเท่ า เป็ นโรงแรมดีสุดที่น่ ัน

วันที่สาม (3) ถา้ คริสตัล – เถียนโจว – เมืองโบราณเถียนโจว - เมืองจิง้ ซี
เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ถา้ คริสตัล เป็ นถ ้าที่มีหิน
งอก หินย้ อยที่มีสขี าวดัง่ หิมะและสวยงามเหมือนคริ สตัล
ปกติความหนาแน่นของออกซิเจนทัว่ ๆ ไปจะอยูท่ ี่ 8,00018,000 หน่วย แต่ภายในถ ้านี ้มีความหนาแน่นของ
ออกซิเจนถึง 36,000-90,000 หน่วย ถือว่าเป็ นถัง
ออกซิเจนที่ใหญ่ที่สดุ
กล่าวกันว่าหากท่านใดได้ เข้ าไป
สัมผัสอากาศและความสวยงามภายในถ ้าแล้ วจะรู้สกึ ว่าเหมือนอยูใ่ นสรวงสวรรค์

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเ่ มืองไป๋เซ่ อ (ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 2
ชัว่ โมง) ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวักตกของกว่างสี ทาง
ตะวันตกติดกับที่ราบสูงมณฑลยูนนาน-กุ้ยโจว มี
อากาศอบอุ่น ในฤดูหนาวไม่หนาวจนเกินไป นาท่าน
ชม เมืองโบราณเถียนโจว สถานที่ทอ่ งเที่ยวแห่งใหม่
ในเขตเถียนหยาง ก่อสร้ างเลียนแบบสมัยโบราณ มี
ลาคลองน ้าใส ต้ นไม้ ร่มรื่ นเหมาะแก่การเก็บภาพ
เป็ นที่ระลึก ภายในยังมีเจดีย์ ให้ เพื่อนเลือกซื ้อของ
ฝาก ของที่ระลึก ขนมพื ้นเมือง ที่ตงเรี
ั ้ ยงรายตาม
ถนน ภายในเมืองโบราณแห่งนี ้ยังมีเจดีย์ 7 ชัน้ ท่าน
สามารถขึ ้นไปชมวิวมุมสูงของเมืองเถียนหยางได้
จากนันน
้ าท่านสู่ เมืองจิง้ ซี (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) ตังอยู
้ ใ่ นเขตชายแดนภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ ของกว่างสี มีประชากรกว่า 90%
เป็ นชาวจ้ วง ที่อาศัยอยูใ่ นเขตจิ ้งซี ในช่วงฤดูร้อนไม่
ร้ อง ฤดูหนาวไม่หนาว ภูมิทศั น์ที่สวยงามตาม
ธรรมชาติ สถานที่ทอ่ งเที่ยวมีจานวนมาก ทิวทัศน์
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ค่า

สวยเหมือนดัง่ กุ้ยหลิน,สภาพภูมิอากาศเหมือนคุนหมิง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 : พักจิง้ ซี 靖西环球大酒店 Jingxi Global Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี

(4) เมืองจิง้ ซี – ตาบนจิ่วโจว - สวนสาธารณะเอ๋ อฉวน - เมืองเต๋ อเทียน
–ล่ องเรือนา้ ตกเต๋ อเทียน – หลักพรมแดนจีน เวียดนาม no.53

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านออกเดินทางสู่ ตาบนจิ่วโจว ชม
สวนสาธารณะเอ๋ อฉวน เป็ น 1 ใน 8 แ
ห่ง ของสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองจิ ้งซี มี
ประวัติศาสตร์ 700 กว่าปี มีตานานประเพณี
พื ้นบ้ านโบราณหลากหลาย มี รูปปั น้ หินตะโกนและ
สถานที่ทอ่ งเที่ยว เช่น วัดมังกร อนุสาวรี ย์หา่ น เจ้ า
หญิงนิทรา ต้ นไม้ ครู่ ัก ฯลฯ

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ชายแดนจีน-เวียดนาม ที่
เมืองเต๋ อเทียน มณฑลกว่างสี เพื่อสัมผัสกับ
ความยิ่งใหญ่อลังการของ “น ้าตกเต๋อ
เทียน” (Detian) อันเลือ่ งชื่อ เป็ นน ้าตกชายแดน
ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย นาท่าน ล่ องเรือชมนา้ ตก
เต๋ อเทียน ภาษาเวียดนามเรี ยกว่า น ้าตกตา
ปาเกรี ยน ( Ban Gioc ) ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอต้ าซินข
องกว่างสีซงึ่ ตังอยู
้ ช่ ายแดนจีน-เวียดนามมีสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีเอกลักษณ์แห่งหนึง่ พื ้นที่แห่งนี ้เป็ นศูนย์
รวมภูเขาและ ลาน ้าที่สวยงามอยูใ่ นแหล่งเดียวกัน ประกอบเป็ นภาพที่สวยงามตามธรรมชาติที่มีพื ้นที่
กว้ างหลายร้ อยตารางกิโลเมตร บริ เวณนี ้มียอดเขารูปทรงต่าง ๆ นานา ท่ามกลางหมอกเมฆ น ้า
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ทะเลสาบใสเหมือนกระจกเงา ลาน ้าเสมือนหนึง่ สายหยก ก้ อนหินสูงตระหง่าน ต้ นไม้ โบราณสูงเสียดฟ้า
กล่าวได้ วา่ ทุกก้ าวเดินล้ วนเป็ นภาพที่สวยงาม รวมแล้ วมีจุดชมทิวทัศน์ มากกว่า 40 แห่ง นาท่านชม น ้า
ตกเต๋อเทียน เป็ นน ้าตกชายแดนที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย ตัวน ้าตกมีความกว้ าง 120 เมตร สูงประมาณ 70
เมตร ที่อยูใ่ นจีนมี 3 ชัน้ มีขนาดใหญ่กว่าฝั่ งเวียดนาม ที่เป็ นลักษณะน ้าตกชันเดี
้ ยว ความใหญ่โตของ
น ้าตกชวนตื่นตาตื่นใจ แม้ จะอยูใ่ นสถานที่ไกลออกไป ก็ยงั สามารถได้ ยินเสียงครึกโครมกึกก้ องของน ้า
ไหลอย่างชัดเจน น ้าตกแห่งนี ้ใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ หลายเรื่ อง

ค่า

วันที่ห้า

นาท่านขึ ้นฝั่ งด้ านข้ างเพื่อเดินขึ ้นไปชมน ้าตกชันที
้ ่ 2 และชันบน
้ ก่อนจะเดินขึ ้นไปชมหลักเขตแดนเสา
เลขที่ 53 ที่กนพรมแดนจี
ั้
น-เวียดนาม ระหว่างทางก่อนถึง 200 เมตร จะมีร้านค้ าขายสินค้ าชนิดที่วา่ ได้
บรรยากาศแบบจีนพื ้นเมืองโดยแท้ จริ ง (กรณีดา่ นชายแดนปิ ดไม่สามารถ ขออนุญาตยกเลิกการชมเขต
แดนเสาเลขที่53 ) จากนันน
้ าท่านเดินทางสูห่ มิงสือ่ เข้ าโรงแรมที่พกั
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 : พักหมิงซื่อ 明仕山庄酒店 Mingshi Shanzhuang Hotel หรือเทียบเท่ า รีสอร์ ทดีท่สี ุด

(5) ล่ องเรือไม่ ไผ่ชมวิวหมิงสื่อเถียนเหยียน + ชมการแสดงชนเผ่ าน้ อย – เมืองหนานหนิง
– Wandamao

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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นาท่าน ล่ องเรือไม่ ไผ่ ชมวิวหมิงสื่อเถียนเหยียน
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 53 กิโลเมตร เป็ นจุดชมวิว
AAAA ระดับชาติ รัศมี 20 กม. ของอุทยาน มีภเู ขา
และน ้าที่สวยงาม สวยพอ ๆ กับเมืองกุ้ยหลินก็วา่ ได้
รอบชายฝั่ งมีบ้านชาวนา สะพานไม้ กระดานเดียว
ทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศแบบชนบทมาก จุดชม
วิวที่มีการติดตังสิ
้ ง่ อานวยความสะดวกที่สมบูรณ์ ที่
แห่งนี ้ได้ รับความนิยมมากยิ่งขึ ้น เพราะมีซีรี่ย์ทวี ี "ฮวาเชียนกู่" มาถ่ายทาที่นี่ และชมการแสดงชนเผ่ า
น้ อย

เที่ยง

ค่า

วันที่หก
เช้ า
11.10 น.
12.00 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับ เมืองหนานหนิง เป็ นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทังเป็
้ นเมืองสาคัญของเขตบุกเบิกพัฒนาริ มชายฝั่ ง
ทะเลทางภาคใต้ ของประเทศจีน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่ โมง)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร อิสระช้ อปปิ ง้ เก็บภาพที่ Wandamao เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว การค้ า บันเทิง ในร่มขนาดใหญ่ ระดับชันน
้ า ใน
โลก เป็ นโครงการลงทุนที่สาคัญของเมืองหนานหนิง ในปี
2014 ได้ สร้ างมูลค่ามหาศาลไว้ ที่ 15 พันล้ านหยวนเพื่อสร้ าง
โครงการขนาดใหญ่สาหรับการพัฒนาด้ านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 1.6 ล้ านตารางเมตร
 :พักหนานหนิง 南宁万达嘉华度假酒店 Wanda Realm Resort Nanning หรือเทียบเท่ า

(6)

หนานหนิง – กรุ งเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ8311
ถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ
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อัตราค่ าบริการ
จานวน 20 ท่ านขึน้ ไป

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ตุลาคม – ธันวาคม 2563

29,900 บาท/ท่ าน

5,800 บาท/ท่ าน

29 ธันวาม 63 – 3 มกราคม 64

32,900 บาท/ท่ าน

6,800 บาท/ท่ าน

หมายเหตุ...สัมภาระที่จะโหลดใต้ ท้องเครื่ อง ทัง้ ไปและกลับ ได้ เพียงท่ านละ 1 ชิน้ ชิน้ ละ 23 กิโล
หาก เกิน สายการบินเรี ยกเก็บ ชิน้ ละ 450 หยวน





อัตรานีไ้ ม่ รวม 



อัตรานีร้ วม

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ า1ใบไม่เกิน 23 กก.
ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
 บัตรเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถท้ องถิ่น ตลอดทัง้ ทริป 200 หยวน/ท่ าน
ค่าน ้าหนักเกิน 23 ก.ก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ ้น
อาทิเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน
2.2 ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 21-45 วัน ยึดค่ามัดจาเต็มจานวน
2.3 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
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3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษั ทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื อ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อ นออก
เดินทางแล้ ว
8. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด จากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่ อ ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับ ทางบริ ษั ท ฯ ทางบริ ษั ทฯ จะถื อ ว่าท่า นได้ ยอมรั บ ในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
10.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
11.กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ ามปั๊ มการ์ ตนู บนพาสปอร์ ต เสีย่ งถูกบัญชีดาห้ ามเข้ าประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้ การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมาย
อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้นบัญชีดา ห้ ามเข้ า
ประเทศนันอี
้ ก
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