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"กุฬ้หฬานหลากหลาฬสฝสนั มนตเ์สนห่แ์หน่กุฬ้หฬาน เมธืนแหน่ป่าโม้ และเมธืนตากธากาถ" 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ชมธุทฬานซากรุะหมืน่โร ่ 1 ปฝ มฝใรัน้ 
  หมูบ่า้นซฝเจฝฬน “หมูบ่า้นแม้ทอนัใรธบใรทั” ทฝญ่หญท่ฝ่สดุญนฌลก 
  ชม ธุทฬานเจฎดหลมุญหญ ่– เจฎดหลุมนธ้ฬ  นดนามระดบั AAAAA 
  ลธ่นเรธืชม หมู่บา้นน า้ฌบราณเจผน้หฬทน  
 
ก าหนดการเดินทาง     12 – 17 มีนาคม 2563  
    14 – 19 มีนาคม 2563 

วันแรก              (1)      กรุงเทพฯ – เมืองกุ้ยหยาง   

17.00 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (เคาเตอร์ U ) สายการบินไช

น่าเซ้าเธิร์นแอร์ ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระ
และเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้โดยสาร ได้ท่ีอาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

19.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองกุ้ยหยาง โดยเท่ียวบินท่ี CZ8370  

23.10 น.   ถึงทา่อากาศยานเมืองกุ้ยหยาง 贵 阳 เป็นเมืองเอกของ
มณฑลกุ้ยโจว ตัง้อยูบ่นระดบัความสงูเฉลีย่ประมาณ 1,070 
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เมตรจากระดบันํา้ทะเล (มีระดบัสงูสดุ 1,762 เมตร ต่ําสดุ 504 เมตร) จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี 
ฤดรู้อนไม่ร้อนจดั ฤดหูนาวไม่หนาวเกินไป เฉลี่ยอุณหภมิูทัง้ปีท่ี 15.2 องศาเซลเซียส นบัเป็น “นครแหง่ว
สนัตกาลท่ี 2 ของจีน” กุ้ยหยางมีขนาดเนือ้ท่ี 70 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน เปน้ท่ี
อยูข่องชนกลุม่น้อยเผา่ตา่งๆ มาแตโ่บราณ ในราชวงศ์ซง่ เรียกกุ้ยโจว เป็นหวัเมืองปกครองสาํคญัทาง
ตอนใต้ของประเทศ ตอ่มาในสมยัราชวงศ์หมิง ได้รับจดัตัง้เป็นเมืองกุ้ยหยาง  

                               พกัเมืองกุ้ยหยาง  贵阳万丽酒店 Renaissance Guiyang Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่      

วันสอง          (2) เมืองกุ้ยหยาง – เมืองผิงป้า –  อุทยานซากุระหมื่นไร่ - เมืองกุ้ยหยาง - เมืองโบราณชิงหยาน 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองผิงป้า 平坝 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ) ชม อุทยานซากุระหมื่นไร่ 平

坝万亩樱花 ท่ีตัง้อยูริ่มทะลสาบหงเฟ่ิงบนเนินเขาสงูท่ีปลกูซากรุะกว้างใหญ่ไพศาล มีถนนตดัผา่นใจ
กลางลานซากรุะ  ให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถเดิน ทางเข้าชมได้อยา่งสะดวกสบาย อีกทัง้ววิริมสองข้างทางท่ี
มีทัง้ ซากรุะสชีมพอู่อนและสโีทนขาว สามารถ วนัท่ีสี ่ชมวิวพระอาทิตย์ขึน้- โชว์ชาวม้ง-อุทยานซากรุะผิง
ปา้  หยดุถ่ายรูปมมุตา่งๆ ได้มากมาย ในช่วงท่ีดอกซากรุะผลบิานนีจ้ะเป็นช่วงท่ีอากาศเย็นสบายไม่ร้อน
และไม่ หนาวจนเกินไป อุทยานซากรุะแหง่นีมี้ความกว้างใหญ่ถึง 2.5 กิโลเมตร นอกจากซากรุะแล้วยงัมี
การปลกูเมเปิล้แดง, แมกโนเลยี มีดอกเชอร่ีกว้างใหญ่ถึง 6,000 เอเคอร์ และมีดอกพีชมากกวา่ 3,000 
เอเคอร์ และดอกไม้พรรณอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้อิสระทา่น เท่ียวชมและถ่ายรูปอยา่งจุใจ   
 

 

 
  

 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหาร นําทา่นเดินทางกลบัเมืองกุ้ยหยาง จากนัน้นํา
ทา่นชมเมืองโบราณชิงหยาน 青岩古镇  1 ใน4 เมือง
โบราณในกุ้ยโจวตัง้อยูใ่นเขตชานเมืองทางใต้ของเมืองกุ้ย
หยาง สร้างขึน้ในราชวงศ์หมิงเดิมเป็นปอ้มปราการทาง
ทหาร อาคารโบราณในเมืองโบราณได้รับการออกแบบ
อยา่งประณีตและสร้างขึน้อยา่งประณีตในราชวงศ์หมิง
และราชวงศ์ชิง  เมืองนีมี้ผู้คนมากมายรวมถึงผู้ มีช่ือเสยีง
โจวเอินไหล  เมืองนีมี้โบราณวตัถทุางประวติัศาสตร์เช่น
คําสอนและซากปรักหกัพงั เคยเป็นหนึง่ในโรงเรียนการ
ย้ายถ่ินทางตะวนัตกของมหาวิทยาลยัเจ้อเจียงในช่วง
สงครามตอ่ต้านญ่ีปุ่ น ในเดือนกนัยายนปี 2005 จุดชมวิว
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เมืองโบราณ ได้รับการประกาศจากกระทรวงการก่อสร้างและการบริหารมรดกทางวฒันธรรมแหง่รัฐใน
ฐานะเมืองประวติัศาสตร์และวฒันธรรมจีนชุดท่ีสอง   ในปี 2013 ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นหนึง่ในเมืองท่ีมี
เสนห์่ท่ีสดุในประเทศจีนในโครงการคุ้มครองมรดกทางวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียวมรดกทางวฒันธรรม  
ในปี 2010 เมืองโบราณชิงหยาน ได้รับรางวลักิตติมศกัด์ิ“ บ้านเกิดของกวีจีน” ท่ีได้รับรางวลัจากสมาคม
กวีจีนและเป็นผู้ นําในการเป็นบ้านเกิดของบทกวีในประเทศ ในปี 2559 ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นเมืองจีน
ชุดแรกโดยกระทรวงการเคหะและการพฒันาเมือง - ชนบท   ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2017 ได้รับการจดั
อนัดบัให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบัชาติ 5A 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
                                 พกัเมืองกุ้ยหยาง  贵阳万丽酒店 Renaissance Guiyang Hotel   ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สาม         (3)      เมืองกุ้ยหยาง – ซีเจยีง  – หมู่บ้านแม้ว – จุดชมวิวบนยอดเขา – เมืองล่ีปอ   

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เมืองซีเจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) เพื่อชม
หมู่บ้านเเม้วท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ต้องยกให้ประเทศจีน 
"หมู่บ้านแม้วซีเจียง" หรือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ "หมู่บ้านแม้ว
พนัครอบครัว" ซึง่มีผู้อยูอ่าศยัประมาน 7,000 คน และแม้ว
ถือเป็น 1 ใน 56 ชนเผา่ทัว่เมืองจีนและเป็นเผ่าท่ีมีวิถีชีวิต 
วฒันธรรม โดดเดน่ในอนัดบัต้นๆ เลยก็วา่ได้   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําชมหมู่บ้านแม้วซีเจียง ตัง้อยูใ่นเทือกเขาแม้วท่ีหา่งไป
ทางทิศะวนัออกเฉียงเหนือของอําเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ย
โจว ถือวา่เป็นหมู่บ้านเเม้วท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก  โดยหมู่บ้านนี ้
ตัง้อาศยัอยูใ่นเทือกเขาแม้วท่ีหา่งไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของอําเภอเหลยซาน มณฑลกุ้ย มี
เอกลกัษณ์และความโดด่เดน่ในเร่ืองประเพณีท้องถ่ินและรวมไปถึงลกัษณะบ้านโบราณ โดยบ้านจะยก
พืน้ตัง้เรียงรายกนัอยูต่ามแนวภเูขาท่ีคอ่ยๆ ขึน้ไป มีความสงา่งามเป็นพิเศษทา่มกลางธรรมชาติ ป่าเขียว
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ขจี ทิวทศัน์ เรือกสวนไร่นา บ้านพกัโบราณ และเอกลกัษณ์ประเพณี เป็นสิง่ดงึดดูใจนกัทอ่งเท่ียวทัง้จีน
และตา่งประเทศ   
นําทา่นนัง่รถแบตเตอร่ีขึน้ไปท่ี “จุดชมวิวบนยอด
เขา” โดยท่ีเราต้องเดินข้ามสะพานสายลมสายฝน 
เพื่อข้ามลาํธารสายเลก็ๆ ออกจากเขตถนนเมืองเก่า 
มองเห็นทุง่นาท่ีข้าวกําลงัตัง้ท้องเขียวขจีไปขึน้รถ
พว่งคนัเลก็ๆ นัง่ไปไม่ถึง 5 นาที ก็ถึงจุดชมววิ ทาง
ขึน้จะเป็นทางชนัขึน้เขาตลอด     

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองไขหลี่凯里云溪汤泉度假酒店 Wecci Hotspring Holiday Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ส่ี          (4)      เมืองล่ีปอ – อุทยานเจ็ดหลุมใหญ่  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่เมืองล่ีปอ  (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชัว่โมง )  
ปัจจุบนั “ลีป่อ” แหง่นีไ้ด้เป็นท่ีรู้จกัในหมู่นกัทอ่งเท่ียวกนั
เป็นอยา่งดี จากสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่งขึน้ทําเนียบ 5A 
จาก “อุทยานเจ็ดหลมุน้อย” และ “เจ็ดหลมุใหญ่”   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดินทางเท่ียวชม เจด็หลุมใหญ่ ตัง้อยูใ่นจุดสงูสดุกวา่ 30 กิโลเมตรทางใต้ของ Libo ทิวทศัน์
สวยงาม  พืน้ท่ีจุดชมวิว อยูห่บุเขาลกึหินงอกหินย้อยและป่าสเีขียวเรียงซ้อนกนับนหน้าผาราวกบัภาพวาด
สนํีา้มนัท่ีมีสสีนั ยาวประมาณ 2 กิโลเมตรชมสะพาน Tiansheng ท่ีมีความสงู 60เมตรและ ความกว้าง
ของหลมุ 20 เมตร ทา่มกลางดอกไม้  และอุทยานแหง่นี ้ความงดงามมนัอยูท่ี่ ป่าไม้ท่ีบริสทุธ์ิ สายนํา้ท่ีใส
สะอาด หมู่มวลนํา้ตก หมู่ป่าท่ีหวาดกลวัผู้คน ก้อนหินยกัษ์มากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัเมืองลีป่อ  四季花园酒店(荔波县) - Siji  Garden Hotel  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1217770-d11804524-Reviews-Siji_Garden_Hotel-Libo_County_Guizhou.html
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วันที่ห้า             (5)   อุทยานเจ็ดหลุมน้อย – เมืองล่ีปอ  – เมืองกุ้ยหยาง – สวนสาธารณะเชียนหลิงซาน  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นชม “อุทยานเจด็หลุมน้อย”（小七孔）อุทยานเจ็ดหลมุน้อย  จุดชมวิวแหง่ชาติระดบั AAAAA 
ของจีน ซึง่เป็นหนึง่ในสถานท่ีท่ีสวยงามท่ีสดุในประเทศ
จีน ตัง้อยูใ่นหบุเขาแคบและมีความกว้างเพียง 1 กม. 
และความยาว 12 กม. ประกอบด้วย ถํา้ป่า ทะเลสาบ 
นํา้ตก เจ็ดหลมุเลก็นัน้มีอะไรดี เจ็ดหลมุเลก็ช่ือนีม้าจาก
สะพานโบราณ ท่ีสมยัก่อนเป็นทางเดียวท่ีจะเช่ือมพืน้ท่ี
ระหวา่ง “ซีหนาน ไปยงั กวา่งซี” จากนัน้ชมน า้ตกรายา 
นํา้ตกในบริเวณ อุทยานเจ็ดหลมุเลก็ หา่งออกไปร้อยเมตร นํา้ตกมีความกว้าง 10 เมตรและกว้าง 30 
เมตร นํา้ตก 68 ชัน้ซึง่มีทิศทางตามยาวของแม่นํา้เซียงชูนัน้ถือเป็นทิวทศัน์กลุม่นํา้ตกสามมิติท่ีน่าอศัจรรย์ 
นํา้ตกอยูริ่มถนน และผู้คนอยูใ่ต้นํา้ตก ละอองนํา้ของนํา้ตกโดนใบหน้านกัทอ่งเท่ียวกําลงัเดินผา่น 
สามารถล้างความเหน่ือย และรู้สกึผอ่นคลายมีชีวิตชีวา 

 
 
 
 
 

 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เมืองกุ้ยหยาง (ใช้เวลาประมาณ 4 
ชัว่โมง) กุ้ยหยาง คือเมืองหลวงของมณฑลกุ้ยโจว อยูท่าง
ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึง่จดัเป็นเมืองตาก
อากาศเมืองหนึง่ มีเอกลกัษณ์ คําขวญัวา่ "กุ้ยหยาง
หลากหลายสีสนั มนต์เสน่ห์แหง่กุ้ยหยาง เมืองแหง่ป่าไม้ 
และเมืองตากอากาศ" 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
                          พกัเมืองกุ้ยหยาง   贵阳万丽酒店 - Renaissance Guiyang Hotel  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
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วันที่หก         (6)    เมืองกุ้ยหยาง – สวนสาธารณะเชียนหลิงซาน – ผ่านชมเจี่ยซิ่วโหลว– กรุงเทพฯ    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า   
นําทา่นเท่ียวชมสวนสาธารณะเชียนหลิงซาน  黔灵山公园 
ซึง่มีสว่นประกอบของฮวงจุ้ยท่ียอดเยี่ยม เช่น ป่าไม้ ภเูขา 
ทะเลสาบ สิง่ก่อสร้างโบราณ และ ประเพณีท้องถ่ิน รวมเข้า
ด้วยกนัเป็นหนึง่เดียว ทําให้ท่ีน่ีถกูขนานนามวา่เป็น ภเูขา
อนัดบั 1 แหง่ เชียนหนาน “黔南第一山” 
จากนัน้ ผา่นชมเจี่ยซิ่วโหลว(甲秀楼) เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง
กุ้ยหยาง เป็นจุดแลนด์มาร์คท่ีสาํคญั ท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมา
ถ่ายรูปด้วย ซึง่สร้างขึน้ในสมยัราชวงค์หมิง มีลกัษณะเป็น ตกึ
ไม้สามชัน้ สร้างขึน้บนก้อนหิน ถ้ามาชมตอนกลางคืนจะมี
ความสวยงามเป็นอยา่งยิ่ง  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
15.50 น.   บินลดัฟา้กลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ CZ8369 
17.50 น.   ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ    มีนาคม 2563 
ก าหนดการเดินทาง 

 
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 

            ราคา/ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

  

   ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป         33,800 บาท  6,800 บาท  

 
อัตรานีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)               คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   ค่าวีซ่าท่องเที่ยว  (หนังสือเดินทางไทย)              บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 180หยวน/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 ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

9. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

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

 

 
 
 
 
 

 
 


