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อากาศบริสุทธ์ิ หมู่บ้านคนอายุยืน – อลังการนํา้ตกสองประเทศ 
ตามรอยซีรีย์จีนชื่อดัง “ตาํนานรักเหนือภพ - ฮวาเชียนกู่” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เดนิทางวันที่  27 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 
 
   

 
11.00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (เกาะ U 3-7) สายการบินไช

น่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระ
และเอกสารให้กบัทา่น (จอดรถสง่ผู้ โดยสาร ได้ท่ีอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

 

วันแรก  (1)  กรุงเทพฯ – เมืองหนานหนิง  
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13.00 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองหนานหนิง  โดยเที่ยวบินที่ CZ6100 

16.20 น  ถึงเมืองหนานหนิง  เขตปกครองชนชาติจว้ง หรือเขตปกครองตนเองกวา่งซี มีเมืองหลวงคือ นครหนาน 

หนิง หนานหนิงอยูติ่ดกบัมณฑกวางตุ้ง ฮอ่งกง มาเก๊า ตัง้อยูต่รงกลางลุม่นํา้หนานหนิงและอยู่บนสองฝ่ัง
ของแม่นํา้ยงเจียง ท่ีเมืองนีมี้ชาวจ้วงอยูเ่ยอะจริงได้ช่ือวา่กวา่งซีจ้วง ชาวจ้วงท่ีอยูแ่บบนีมี้ความเป็นมา
ใกล้เคียงกบัไทย นบัตวัเลขหนึง่ สองสามเหมือนไทย การมาเท่ียวหนานหนิงเหมือนการย้อนกลบัไปดู
อดีตของคนไทยเมืองหนึง่ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้วนําทา่นเดินทางสู่
ภตัตาคาร 

 คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 : พักหนานหนิง南宁荣荣大酒店 Nanning WinWin Hotel ระดับ 5ดาว หรือเทียบเท่า  

 
 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองปาหม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
4.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีได้รับการยกยอ่งวา่มีคนอายยุืน 1 
ใน 3 ของโลก ตามหลกัการการสาํรวจวดัจากคน 2,400 คน 
จะมีคนอายเุกิน 90 ปี ประมาณ 10 คน แตเ่มืองปาหม่ามี
คนอายกุวา่ 100 ปี มีถึง 16 คน จึงได้รับเกียรติเป็นหมู่บ้าน
ท่ีมีคนอายยุื่นท่ีสดุในโลก สาเหตอุาจจะมาจาก 1.เมืองนีมี้
แรงดงึดดูมากกวา่ท่ีอ่ืน 2.อากาศท่ีมีความหนาแนน่ของ
ออกซิเจน 6,000-8,000 หนว่ย ในขณะท่ีทัว่ไปมีออกซิเจน
แค ่ 600 หนว่ย ก็ถือวา่ดีแล้ว 3.อาหารการกินท่ีขึน้ช่ือ คือ 
“หมหูอม” ท่ีมีนํา้หนกัโตสดุ ไม่เกิน 25 กิโลกรัม “ฝอหม่า” 
สมนุไพรที่มีสรรพคณุละลายไขมนัในเส้นเลอืด “ปลามนั” 
เป็นปลาท่ีเวลาทอดไม่ต้องใช้นํา้มนั จะมีมนัออกจากตวั
ปลาเอง และข้าวโพด ท่ีเป็นอาหารหลกัของผู้สงูอายปุาหม่า 
และในเมืองปาหม่านีจ้ะมีผู้ ป่วยจากโรคตา่งๆ มาพกัรักษา
ตวั ด้วยอากาศและอาหาร จึงทําให้เมืองปาหม่ามีคอนโด
สาํหรับผู้ประสงค์เช่า ขึน้เป็นดอกเห็ดเต็มไปหมดทัง้เมือง 
สาํหรับรองรับผู้ ท่ีต้องการมาบําบดัรักษาตวัท่ีเมืองนี ้ และ

วันที่สอง  (2)   เมืองหนานหนิง – เมืองปาหม่า–ถํา้หน้าต่างสวรรค์ –พิพิธภณัฑ์คนอายุยืน  
                                    –โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา   
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เมืองปาหม่าก็มีวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็นอยา่งมาก  
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารนําทา่นลอ่งเรือชม ถํา้หน้าต่างสวรรค์ หรือ 
ถํา้ร้อยนก เป็นถํา้ท่ีอยูห่า่งจากเมืองปาหมา่ประมาณ 20 
กิโลเมตร ชมความงามของหินงอก หินย้อย ภายในถํา้ มี
ค้างคาว นกนางแอ่น นกนานาชนิด จึงทําให้ถํา้นีมี้อีกช่ือ

หนึง่วา่ “ถํา้ร้อยนก” ระหวา่งลอ่งเรือทา่นจะได้ผา่นความ
มืดความสวา่งผสมผสานกนัเหมือนดัง่หยินหยาง ซึง่เป็น
ความสมดลุของธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้คน
ท่ีน่ีมีอายยุืน และนํา้ในถํา้เม่ือต้องกบัแสงเกิดประกาย
แสงงดงามตามธรรมชาติ เม่ือลอ่งออกจากปากถํา้ก็
เหมือนดัง่ทา่นกําลงัผา่นหน้าตา่งสวรรค์  จากนัน้นําทา่น
ชมพพิิธภณัฑ์คนอายุยืน เป็นท่ีรวบรวมประวติัของ
บุคคลท่ีมีอายยุืนของเมืองปาหม่า   

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารนําทา่นชมโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา เป็น
โชว์เวทีกลางนํา้ ฉากหลงัเป็นวิวภเูขาอนังดงาม  

 : พักปาหม่า 巴马华昱假日酒店 Holiday Villa Hotel & Suites, Bama  หรือเทียบเท่า เป็นโรงแรมดีสุดที่น่ัน 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสู ่ถํา้คริสตัล เป็นถํา้ท่ีมีหิน
งอก หินย้อยท่ีมีสขีาวดัง่หิมะและสวยงามเหมือนคริสตลั 
ปกติความหนาแนน่ของออกซิเจนทัว่ ๆ ไปจะอยูท่ี่ 8,000-
18,000 หนว่ย แตภ่ายในถํา้นีมี้ความหนาแนน่ของ
ออกซิเจนถึง 36,000-90,000 หนว่ย ถือวา่เป็นถงั
ออกซิเจนท่ีใหญ่ท่ีสดุ กลา่วกนัวา่หากทา่นใดได้เข้าไป
สมัผสัอากาศและความสวยงามภายในถํา้แล้วจะรู้สกึวา่เหมือนอยูใ่นสรวงสวรรค์ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

วันที่สาม  (3)  ถํา้คริสตัล  – เถียนโจว – เมืองโบราณเถียนโจว -  เมืองจิง้ซี    
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เดินทางสูเ่มืองไป๋เซ่อ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 
ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างทิศตะวกัตกของกวา่งสี ทางตะวนัตกติด
กบัท่ีราบสงูมณฑลยนูนาน-กุ้ยโจว มีอากาศอบอุ่น ในฤดู

หนาวไม่หนาวจนเกินไป นําทา่นชม เมืองโบราณเถียนโจว 
สถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่ใหม่ ในเขตเถียนหยาง ก่อสร้าง
เลยีนแบบสมยัโบราณ มีลาํคลองนํา้ใส  ต้นไม้ร่มร่ืนเหมาะ
แก่การเก็บภาพเป็นท่ีระลกึ ภายในยงัมีเจดีย์ ให้เพื่อนเลอืก
ซือ้ของฝาก ของท่ีระลกึ  ขนมพืน้เมือง ท่ีตัง้เรียงรายตาม
ถนน  ภายในเมืองโบราณแหง่นีย้งัมีเจดีย์ 7 ชัน้ ทา่น
สามารถขึน้ไปชมววิมมุสงูของเมืองเถียนหยางได้ 
จากนัน้นําทา่นสู ่เมืองจิง้ซ ี(ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 
ชัว่โมง) ตัง้อยูใ่นเขตชายแดนภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของ
กวา่งส ีมีประชากรกวา่ 90% เป็นชาวจ้วง ท่ีอาศยัอยูใ่น
เขตจิง้ซี ในช่วงฤดรู้อนไม่ร้อง ฤดหูนาวไม่หนาว ภมิูทศัน์ท่ี
สวยงามตามธรรมชาติ สถานท่ีทอ่งเท่ียวมีจํานวนมาก ทิวทศัน์สวยเหมือนดัง่กุ้ยหลนิ,สภาพภมิูอากาศ
เหมือนคนุหมิง   

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 : พักจิง้ซี 靖西环球大酒店 Jingxi Global Hotel  หรือเทียบเท่า  

 

 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารนําทา่นออกเดินทางสู ่ ตาํบนจิ่วโจว ชม
สวนสาธารณะเอ๋อฉวน เป็น 1 ใน 8 แหง่ ของสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงของเมืองจิง้ซี มีประวติัศาสตร์ 700 กวา่
ปี มีตํานานประเพณีพืน้บ้านโบราณหลากหลาย มี รูปปัน้หิน
ตะโกนและสถานท่ีทอ่งเท่ียว เช่น วดัมงักร อนสุาวรีย์หา่น เจ้า
หญิงนิทรา ต้นไม้คูรั่ก ฯลฯ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารนําทา่นเดินทางสู ่ ชายแดนจีน-เวียดนาม ท่ีเมือง

เต๋อเทียน มณฑลกวา่งส ี เพื่อสมัผสักบัความยิ่งใหญ่อลงัการของ “นํา้ตกเตอ๋เทียน” (Detian) อนัเลือ่ง

วันที่ส่ี         (4) เมืองจิง้ซ ี– ตาํบนจิ่วโจว - สวนสาธารณะเอ๋อฉวน - เมืองเต๋อเทียน   
                         –ล่องเรือนํา้ตกเต๋อเทียน – หลักพรมแดนจีน เวียดนาม no.53   
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ช่ือ เป็นนํา้ตกชายแดนท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย นําทา่น ล่องเรือชมนํา้ตกเต๋อเทียน ภาษาเวียดนาม
เรียกวา่ นํา้ตกตาปาเกรียน ( Ban Gioc ) ตัง้อยูท่ี่อําเภอต้าซินของกวา่งสซีึง่ตัง้อยูช่ายแดนจีน-เวียดนาม 

มีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์แหง่หนึง่ พืน้ท่ีแหง่นี ้
เป็นศนูย์รวมภเูขาและ ลาํนํา้ท่ีสวยงามอยูใ่นแหลง่
เดียวกนั ประกอบเป็นภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติท่ี
มีพืน้ท่ีกว้างหลายร้อยตารางกิโลเมตร บริเวณนีมี้ยอด
เขารูปทรงตา่ง ๆ นานา ทา่มกลางหมอกเมฆ นํา้
ทะเลสาบใสเหมือนกระจกเงา ลาํนํา้เสมือนหนึง่สาย
หยก ก้อนหินสงูตระหงา่น ต้นไม้โบราณสงูเสียดฟ้า 
กลา่วได้วา่ ทกุก้าวเดินล้วนเป็นภาพท่ีสวยงาม รวมแล้วมีจุดชมทิวทศัน์มากกวา่ 40 แหง่ นําท่านชม นํา้
ตกเตอ๋เทียน เป็นนํา้ตกชายแดนท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย ตวันํา้ตกมีความกว้าง 120 เมตร สงูประมาณ 70 
เมตร ท่ีอยูใ่นจีนมี 3 ชัน้ มีขนาดใหญ่กวา่ฝ่ังเวียดนาม ท่ีเป็นลกัษณะนํา้ตกชัน้เดียว ความใหญ่โตของ
นํา้ตกชวนต่ืนตาต่ืนใจ แม้จะอยูใ่นสถานท่ีไกลออกไป ก็ยงัสามารถได้ยินเสยีงครึกโครมกึกก้องของนํา้
ไหลอยา่งชดัเจน นํา้ตกแหง่นีใ้ช้เป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์หลายเร่ือง  จากนัน้นําทา่นขึน้ฝ่ังด้านข้าง
เพื่อเดินขึน้ไปชมนํา้ตกชัน้ท่ี 2 และชัน้บน ก่อนจะเดินขึน้ไปชมหลกัเขตแดนเสาเลขที่ 53 ท่ีกัน้
พรมแดนจีน-เวียดนาม ระหวา่งทางก่อนถึง 200 เมตร จะมีร้านค้าขายสนิค้าชนิดท่ีวา่ได้บรรยากาศแบบ
จีนพืน้เมืองโดยแท้จริง (กรณีดา่นชายแดนปิดไม่สามารถ ขออนญุาตยกเลกิการชมเขตแดนเสาเลขท่ี53 ) 

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
   : พักหมิงซื่อ大新明仕艺术酒店  Daxin Mingshi Art Hotel หรือเทียบเท่า  

 

 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่น ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิวเหมงิส่ือเถียนเหยียน  
หา่งจากตวัเมืองประมาณ 53 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิว 
AAAA ระดบัชาติ รัศมี 20 กม. ของอุทยาน มีภเูขาและ
นํา้ท่ีสวยงาม สวยพอ ๆ กบัเมืองกุ้ยหลนิก็วา่ได้ รอบ
ชายฝ่ังมีบ้านชาวนา สะพานไม้กระดานเดียว ทิวทศัน์
สวยงาม บรรยากาศแบบชนบทมาก จุดชมววิท่ีมีการ
ติดตัง้สิง่อํานวยความสะดวกท่ีสมบูรณ์ ท่ีแหง่นีไ้ด้รับความนิยมมากยิ่งขึน้ เพราะมีซีร่ีย์ทีวี "ฮวาเชียนกู่" 
มาถ่ายทําท่ีน่ี และชมการแสดงชนเผ่าน้อย    

วันที่ห้า         (5)    ล่องเรือไม่ไผช่มวิวหมิงส่ือเถียนเหยียน + ชมการแสดงชนเผ่าน้อย – เมืองหนานหนิง 
– Wandamao  
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เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดินทางกลบั เมืองหนานหนิง เป็นศนูย์กลางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
การศกึษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทัง้เป็นเมืองสาํคญัของเขตบุกเบิกพฒันาริมชายฝ่ัง
ทะเลทางภาคใต้ของประเทศจีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร อิสระช้อปปิง้เก็บภาพท่ี Wandamao เป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียว การค้า บนัเทิง ในร่มขนาดใหญ่ ระดบัชัน้นํา ใน
โลก เป็นโครงการลงทนุท่ีสาํคญัของเมืองหนานหนิง ในปี 
2014 ได้สร้างมลูคา่มหาศาลไว้ท่ี 15 พนัล้านหยวนเพื่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่สาํหรับการพฒันาด้านวฒันธรรมและการทอ่งเท่ียว 1.6 ล้านตารางเมตร  

 :พักหนานหนิง南宁万达嘉华度假酒店 Wanda Realm Resort Nanning หรือเทียบเท่า 
 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
10.35 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CZ6099 
12.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

วันที่หก (6) หนานหนิง – กรุงเทพฯ   
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อัตราค่าบริการ  
  

จาํนวน 20 ท่านขึน้ไป  ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

เดินทาง 27 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 32,900  บาท/ท่าน 5,800  บาท/ท่าน  

หมายเหตุ...สัมภาระที่จะโหลดใต้ท้องเคร่ือง ทัง้ไปและกลับ ได้เพียงท่านละ 1 ชิน้ ชิน้ละ 23 กิโล  
หาก เกิน สายการบนิเรียกเก็บ ชิน้ละ 450 หยวน 
อัตรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่านํา้หนกักระเป๋า1ใบไม่เกิน 23  กก. 

  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
    ค่าวีซ่าท่องเท่ียว      บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                          
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน              
   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 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

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


