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อากาศบริสุทธิ� หมู่บ้านคนอายุยืน – อลังการนํ �าตกสองประเทศ 
ตามรอยซีรีย์จีนชื&อดัง “ตํานานรักเหนือภพ - ฮวาเชียนกู่” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดเดนิทางวันที&  28 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63  

   
   

 
11.00 น. พร้อมกนัทีทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั �น 4 (เกาะ U 3-7) สายการบนิไช

น่าเซ้าเธิร์นแอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระ
และเอกสารให้กบัท่าน (จอดรถส่งผู้ โดยสาร ได้ทีอาคารผู้ โดยสารขาออก ชั -น 4 ประต ู9-10)  

วันแรก  (1)  กรุงเทพฯ – เมืองหนานหนิง  
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13.00 น.  �ออกเดินทางสูเ่มืองหนานหนิง  โดยเที&ยวบนิที& CZ8312 

16.25 น  ถึงเมืองหนานหนิง  เขตปกครองชนชาติจว้ง หรือเขตปกครองตนเองกวา่งซี มีเมืองหลวงคือ นครหนาน 
หนิง หนานหนิงอยู่ติดกบัมณฑกวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า ตั -งอยู่ตรงกลางลุม่นํ -าหนานหนิงและอยู่บนสองฝัง
ของแม่นํ -ายงเจียง ทีเมืองนี -มีชาวจ้วงอยูเ่ยอะจริงได้ชือว่ากว่างซีจ้วง ชาวจ้วงทีอยูแ่บบนี -มีความเป็นมา
ใกล้เคียงกบัไทย นบัตวัเลขหนึง สองสามเหมือนไทย การมาเทียวหนานหนิงเหมือนการย้อนกลบัไปดู
อดีตของคนไทยเมืองหนึง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศลุกากรแล้วนําท่านเดินทางสู่
ภตัตาคาร 

 คํ&า         � รับประทานอาหารคํ&า ณ ภัตตาคาร 

� : พักหนานหนิง南宁荣荣大酒店 Nanning WinWin Hotel ระดับ 5ดาว หรือเทยีบเท่า  

 
 
 

 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปาหม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
4.30 ชัวโมง) เป็นเมืองทีได้รับการยกย่องว่ามีคนอายยืุน 1 
ใน 3 ของโลก ตามหลกัการการสํารวจวดัจากคน 2,400 คน 
จะมีคนอายเุกิน 90 ปี ประมาณ 10 คน แตเ่มืองปาหม่ามี
คนอายกุวา่ 100 ปี มีถึง 16 คน จึงได้รับเกียรตเิป็นหมู่บ้าน
ทีมีคนอายยุืนทีสดุในโลก สาเหตอุาจจะมาจาก 1.เมืองนี -มี
แรงดงึดดูมากกว่าทีอืน 2.อากาศทีมีความหนาแน่นของ
ออกซเิจน 6,000-8,000 หน่วย ในขณะทีทัวไปมีออกซิเจน
แค ่ 600 หน่วย ก็ถือว่าดีแล้ว 3.อาหารการกินทีขึ -นชือ คือ 
“หมหูอม” ทีมีนํ -าหนกัโตสดุ ไม่เกิน 25 กิโลกรัม “ฝอหม่า” 
สมนุไพรทีมีสรรพคณุละลายไขมนัในเส้นเลือด “ปลามนั” 
เป็นปลาทีเวลาทอดไม่ต้องใช้นํ -ามนั จะมีมนัออกจากตวั
ปลาเอง และข้าวโพด ทีเป็นอาหารหลกัของผู้สงูอายปุาหม่า 
และในเมืองปาหม่านี -จะมีผู้ ป่วยจากโรคต่างๆ มาพกัรักษา
ตวั ด้วยอากาศและอาหาร จงึทําให้เมืองปาหม่ามีคอนโด
สําหรับผู้ประสงค์เช่า ขึ -นเป็นดอกเห็ดเตม็ไปหมดทั -งเมือง 
สําหรับรองรับผู้ ทีต้องการมาบําบดัรักษาตวัทีเมืองนี - และ

วันที&สอง  (2)   เมืองหนานหนิง – เมืองปาหม่า–ถํ �าหน้าต่างสวรรค์ –พพิธิภัณฑ์คนอายุยืน  
– โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา   
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เมืองปาหม่าก็มีวิวทวิทศัน์ทีสวยงามเป็นอยา่งมาก  
เที&ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารนําทา่นลอ่งเรือชม ถํ �าหน้าต่างสวรรค์ หรือ 
ถํ �าร้อยนก เป็นถํ -าทีอยูห่่างจากเมืองปาหม่าประมาณ 
20 กิโลเมตร ชมความงามของหินงอก หินย้อย ภายในถํ -า 

มีค้างคาว นกนางแอ่น นกนานาชนิด จงึทําให้ถํ -านี -มีอีก
ชือหนึงว่า “ถํ -าร้อยนก” ระหว่างลอ่งเรือท่านจะได้ผ่าน
ความมืดความสวา่งผสมผสานกันเหมือนดังหยินหยาง 
ซึงเป็นความสมดลุของธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตหุนึงที
ทําให้คนทีนีมีอายยืุน และนํ -าในถํ -าเมือต้องกบัแสงเกิด
ประกายแสงงดงามตามธรรมชาติ เมือล่องออกจากปาก
ถํ -าก็เหมือนดังทา่นกําลงัผ่านหน้าต่างสวรรค์  จากนั -นนํา
ท่านชมพพิิธภัณฑ์คนอายุยืน เป็นทีรวบรวมประวตัิของ
บคุคลทีมีอายยืุนของเมืองปาหม่า   

คํ&า         � รับประทานอาหารคํ&า ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารนําทา่นชมโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา เป็น
โชว์เวทีกลางนํ -า ฉากหลงัเป็นววิภเูขาอนังดงาม  

� : พักปาหม่า 巴马华昱假日酒店 Holiday Villa Hotel & Suites, Bama  หรือเทยีบเท่า เป็นโรงแรมดีสุดที&นั&น 
 
 
 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู่ ถํ �าคริสตัล เป็นถํ -าทีมีหิน
งอก หินย้อยทีมีสีขาวดังหิมะและสวยงามเหมือนคริสตลั 
ปกติความหนาแน่นของออกซเิจนทัว ๆ ไปจะอยูที่ 8,000-
18,000 หน่วย แต่ภายในถํ -านี -มีความหนาแน่นของ
ออกซเิจนถึง 36,000-90,000 หน่วย ถือว่าเป็นถงั
ออกซเิจนทีใหญ่ทีสดุ กล่าวกันว่าหากทา่นใดได้เข้าไป
สมัผสัอากาศและความสวยงามภายในถํ -าแล้วจะรู้สกึว่าเหมือนอยูใ่นสรวงสวรรค์ 

เที&ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วันที&สาม  (3)  ถํ �าคริสตัล  – เถียนโจว – เมืองโบราณเถียนโจว -  เมืองจิ �งซี    
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เดินทางสูเ่มืองไป๋เซ่อ (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชัวโมง) 
ตั -งอยู่ทางทศิตะวกัตกของกว่างสี ทางตะวนัตกติดกบัทีราบ
สงูมณฑลยนูนาน-กุ้ยโจว มีอากาศอบอุน่ ในฤดหูนาวไม่
หนาวจนเกินไป นําท่านชม เมืองโบราณเถียนโจว สถานที
ท่องเทียวแหง่ใหม่ ในเขตเถียนหยาง ก่อสร้างเลียนแบบ
สมยัโบราณ มีลําคลองนํ -าใส  ต้นไม้ร่มรืนเหมาะแก่การเก็บ
ภาพเป็นทีระลกึ ภายในยงัมีเจดีย์ ให้เพือนเลอืกซื -อของฝาก 
ของทีระลกึ  ขนมพื -นเมือง ทีตั -งเรียงรายตามถนน  ภายใน
เมืองโบราณแห่งนี -ยงัมีเจดีย์ 7 ชั -น ท่านสามารถขึ -นไปชมวิว
มมุสงูของเมืองเถียนหยางได้ 
จากนั -นนําท่านสู่ เมืองจิ �งซี (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 
ชัวโมง) ตั -งอยู่ในเขตชายแดนภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของกว่าง
สี มีประชากรกว่า 90% เป็นชาวจ้วง ทีอาศยัอยู่ในเขตจิ -งซ ี
ในช่วงฤดรู้อนไม่ร้อง ฤดหูนาวไม่หนาว ภมิูทศัน์ทีสวยงาม
ตามธรรมชาติ สถานทีท่องเทียวมีจํานวนมาก ทิวทศัน์สวย
เหมือนดังกุ้ยหลนิ,สภาพภมูิอากาศเหมือนคนุหมิง   

คํ&า         � รับประทานอาหารคํ&า ณ ภัตตาคาร 

� : พักจิ �งซี 靖西环球大酒店 Jingxi Global Hotel  หรือเทียบเท่า  
 

 
 

 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นออกเดินทางสู ่ ตาํบนจิ&วโจว ชม
สวนสาธารณะเอ๋อฉวน เป็น 1 ใน 8 แห่ง ของสถานที
ท่องเทียวทีมีชือเสียงของเมืองจิ -งซี มีประวตัิศาสตร์ 700 กวา่
ปี มีตํานานประเพณีพื -นบ้านโบราณหลากหลาย มี รูปปั -นหิน
ตะโกนและสถานทีท่องเทียว เช่น วดัมงักร อนสุาวรีย์ห่าน เจ้า
หญิงนิทรา ต้นไม้คูรั่ก ฯลฯ  

เที&ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนําท่านเดินทางสู่ ชายแดนจีน-เวียดนาม ทีเมือง

เต๋อเทยีน มณฑลกว่างสี เพือสมัผสักบัความยิงใหญ่อลงัการของ “นํ -าตกเต๋อเทียน” (Detian) อนัเลือง

วันที&สี&          (4) เมืองจิ �งซี – ตาํบนจิ&วโจว - สวนสาธารณะเอ๋อฉวน - เมืองเต๋อเทยีน   
                         –ล่องเรือนํ �าตกเต๋อเทยีน – หลักพรมแดนจีน เวียดนาม no.53   
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ชือ เป็นนํ -าตกชายแดนทีใหญ่ทีสดุในเอเชีย นําท่าน ล่องเรือชมนํ �าตกเต๋อเทยีน ภาษาเวียดนาม
เรียกว่า นํ -าตกตาปาเกรียน ( Ban Gioc ) ตั -งอยู่ทีอําเภอต้าซนิของกว่างสีซึงตั -งอยู่ชายแดนจีน-เวียดนาม 

มีสถานทีท่องเทียวทีมีเอกลกัษณ์แหง่หนึง พื -นทีแห่งนี -
เป็นศนูย์รวมภเูขาและ ลํานํ -าทีสวยงามอยูใ่นแหลง่
เดียวกัน ประกอบเป็นภาพทีสวยงามตามธรรมชาตทีิ
มีพื -นทีกว้างหลายร้อยตารางกิโลเมตร บริเวณนี -มียอด
เขารูปทรงต่าง ๆ นานา ทา่มกลางหมอกเมฆ นํ -า
ทะเลสาบใสเหมือนกระจกเงา ลํานํ -าเสมือนหนึงสาย
หยก ก้อนหินสงูตระหง่าน ต้นไม้โบราณสงูเสียดฟ้า 
กลา่วได้ว่า ทกุก้าวเดนิล้วนเป็นภาพทีสวยงาม รวมแล้วมีจดุชมทิวทศัน์มากกว่า 40 แหง่ นําท่านชม นํ -า
ตกเต๋อเทียน เป็นนํ -าตกชายแดนทีใหญ่ทีสดุในเอเชีย ตวันํ -าตกมีความกว้าง 120 เมตร สงูประมาณ 70 
เมตร ทีอยูใ่นจีนมี 3 ชั -น มีขนาดใหญ่กว่าฝังเวียดนาม ทีเป็นลกัษณะนํ -าตกชั -นเดียว ความใหญ่โตของ
นํ -าตกชวนตืนตาตืนใจ แม้จะอยูใ่นสถานทีไกลออกไป ก็ยงัสามารถได้ยินเสยีงครึกโครมกึกก้องของนํ -า
ไหลอยา่งชดัเจน นํ -าตกแห่งนี -ใช้เป็นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์หลายเรือง  จากนั -นนําท่านขึ -นฝังด้านข้าง
เพือเดนิขึ -นไปชมนํ -าตกชั -นที 2 และชั -นบน ก่อนจะเดนิขึ -นไปชมหลกัเขตแดนเสาเลขที& 53 ทีกั -น
พรมแดนจีน-เวียดนาม ระหว่างทางก่อนถึง 200 เมตร จะมีร้านค้าขายสินค้าชนิดทีว่าได้บรรยากาศแบบ
จีนพื -นเมืองโดยแท้จริง (กรณีด่านชายแดนปิดไม่สามารถ ขออนญุาตยกเลกิการชมเขตแดนเสาเลขที53 ) 

คํ&า         � รับประทานอาหารคํ&า ณ ภัตตาคาร 
  � : พักหมิงซื&อ大新明仕艺术酒店  Daxin Mingshi Art Hotel หรือเทยีบเท่า  

 

 
 

 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่าน ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิวเหมิงสื&อเถียนเหยียน  
ห่างจากตวัเมืองประมาณ 53 กิโลเมตร เป็นจดุชมวิว 
AAAA ระดบัชาติ รัศมี 20 กม. ของอทุยาน มีภเูขาและ
นํ -าทีสวยงาม สวยพอ ๆ กับเมืองกุ้ยหลินก็วา่ได้ รอบ
ชายฝังมีบ้านชาวนา สะพานไม้กระดานเดียว ทิวทศัน์
สวยงาม บรรยากาศแบบชนบทมาก จดุชมวิวทีมีการ
ติดตั -งสิงอํานวยความสะดวกทีสมบรูณ์ ทีแห่งนี -ได้รับความนิยมมากยิงขึ -น เพราะมีซีรี ย์ทีวี "ฮวาเชียนกู่" 
มาถ่ายทําทีนี และชมการแสดงชนเผ่าน้อย    

วันที&ห้า         (5)    ล่องเรือไม่ไผ่ชมววิหมิงสื&อเถียนเหยียน + ชมการแสดงชนเผ่าน้อย – เมืองหนานหนิง 
– Wandamao  
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เที&ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางกลบั เมืองหนานหนิง เป็นศนูย์กลางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
การศึกษาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ อีกทั -งเป็นเมืองสาํคญัของเขตบุกเบิกพฒันาริมชายฝัง
ทะเลทางภาคใต้ของประเทศจีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง) 

คํ&า         � รับประทานอาหารคํ&า ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร อิสระช้อปปิ-งเก็บภาพที Wandamao เป็นแหล่ง
ท่องเทียว การค้า บนัเทิง ในร่มขนาดใหญ่ ระดบัชั -นนํา ใน
โลก เป็นโครงการลงทนุทีสําคญัของเมืองหนานหนิง ในปี 
2014 ได้สร้างมลูค่ามหาศาลไว้ที 15 พนัล้านหยวนเพือสร้าง
โครงการขนาดใหญ่สําหรับการพฒันาด้านวฒันธรรมและการทอ่งเทียว 1.6 ล้านตารางเมตร  

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

 

 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
11.10 น. �ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเทียวบินที CZ8311 
12.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

������ขอบคุณท่านที&ใช้บริการ������ 

วันที&หก (6) หนานหนิง – กรุงเทพฯ   
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อัตราค่าบริการ  
  

จาํนวน 20 ท่านขึ �นไป  ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี&ยวเพิ&ม 

มกราคม – ธันวาคม 2562 29,900  บาท/ท่าน 5,800  บาท/ท่าน  

28 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63 32,900  บาท/ท่าน 6,800  บาท/ท่าน  

หมายเหตุ...สัมภาระที&จะโหลดใต้ท้องเครื&อง ทั �งไปและกลับ ได้เพียงท่านละ 1 ชิ �น ชิ �นละ 23 กโิล  
หาก เกนิ สายการบินเรียกเกบ็ ชิ �นละ 450 หยวน 
อัตรานี �รวม �  คา่ตัaวเครืองบินไปกลบั (ตัaวกรุ๊ป)   � คา่นํ -าหนกักระเป๋า1ใบไมเ่กิน 23  กก. 

�  คา่ทีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)    �  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  
  �  คา่วีซา่ทอ่งเทียว     � บตัรเข้าชมสถานทีตา่ง ๆ ตามรายการ  

�  อาหารครบทกุมื -อตามรายการ    
�  คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุทีนังๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานี �ไม่รวม �   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, ค่าอาหารและเครืองดืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
� ค่าทปิไกด์และคนขับรถท้องถิ&น  ตลอดทั �งทริป 200 หยวน/ท่าน                                           
�   คา่นํ -าหนกัเกิน 23  ก.ก.  
� คา่ภาษีมลูค่าเพิม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเทียว ( ถ้ามี ) 

เงื&อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั -งแรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั -งหมด สว่นทีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่าน      สละสทิธิc ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั -งสิ -น   
3. กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทั -งทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีระบุใน

รายการเดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธิcทีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั -งสิ -น  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ -นไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทั -งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที&เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที& ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที& มี
การการันตีค่ามัดจําที&พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที&ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ทั �งหมดเนื&องจากค่าตัtวเป็นการเหมาจ่ายในเที&ยวบินนั�นๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขั -นตําผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึ -นไป เทียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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2. บริษัทฯ มีสทิธิcทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี - เมือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอืนๆทีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม เติมทีเกิดขึ -นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั -งสิ -นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีทีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทั -ง
จากไทย และตา่งประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั -งสิ -น แต่ทั -งนี -ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธิcการจดัหานี -โดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานี -คิดตามราคาตัaวเครืองบินในปัจจบุัน หากราคาตัaวเครืองบินปรับสงูขึ -น บริษัทฯ สงวนสทิธิcทีจะปรับราคาตัaว
เครืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดินทางเพือท่องเทียว
เท่านั -น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั -งสิ -น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื -อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั -งสิ -น หากเกิดสิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตุทีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเทียวเอง 
11. เนืองจากตัaวเครืองบินเป็นตัaวราคาพิเศษ เมือออกตัaวไปแล้วในกรณีทีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัaวเครืองบินไม่สามารถนํามาเลือนวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั -งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ทีได้ระบไุว้แล้วทั -งหมด 

13.ในกรณีทีลกูค้าต้องออกตัaวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทกุครั -ง  มิฉะนั -นทางบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทั -งสิ -น 


