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อากาศบริสุทธ์ิ หมู่บ้านคนอายุยืน – อลังการนํา้ตกสองประเทศ 
ตามรอยซีรีย์จีนชื่อดัง “ตาํนานรักเหนือภพ - ฮวาเชียนกู่” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 กําหนดการเดนิทาง    13 – 17 กรกฎาคม 2562  
    8 – 12 สิงหาคม / 21-25 สิงหาคม 2562 
    5 – 9 กันยายน / 18 – 22 กันยายน 2562 
    10 – 14 กันยายน  /  23 -27 ตุลาคม 2562 
    6 -10 พฤศจิกายน / 20 – 24 พฤศจิกายน 2562 
    1 – 5 ธันวาคม / 6 -10 ธันวาคม  / 10 – 14 ธันวาคม 2562 
 
 
   

 วันแรก  (1)  กรุงเทพฯ – เมืองหนานหนิง – เมืองเถียนหยาง – เมืองโบราณเถียนโจว  
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11.00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (เกาะ U 3-7) สายการบินไช

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

13.00 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองหนานหนิง  โดยเที่ยวบินที่ CZ8312 

16.25 น     ถึงเมืองหนานหนิง  เขตปกครองชนชาติจ้วง หรือเขตปกครองตนเองกวา่งซี มีเมืองหลวงคือ นครหนาน 
หนิง หนานหนิงอยูติ่ดกบัมณฑกวางตุ้ง ฮอ่งกง มาเก๊า ตัง้อยูต่รงกลางลุม่นํา้หนานหนิงและอยูบ่นสองฝ่ัง
ของแม่นํา้ยงเจียง ท่ีเมืองนีมี้ชาวจ้วงอยูเ่ยอะจริงได้ช่ือวา่กวา่งซีจ้วง ชาวจ้วงท่ีอยูแ่บบนีมี้ความเป็นมา
ใกล้เคียงกบัไทย นบัตวัเลขหนึง่ สองสามเหมือนไทย การมาเท่ียวหนานหนิงเหมือนการย้อนกลบัไปดู
อดีตของคนไทยเมืองหนึง่ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้วนําทา่นเดินทางสู ่
เมืองเถียนหยาง ตัง้อยูท่างทิศตะวกัตกของกวา่งส ี ทางตะวนัตกติดกบัท่ีราบสงูมณฑลยูนนาน-กุ้ยโจว 
มีอากาศอบอุ่น ในฤดหูนาวไม่หนาวจนเกินไป 

 คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นชม เมืองโบราณเถียนโจว สถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่

ใหม่ ในเขตเถียนหยาง ก่อสร้างเลยีนแบบสมยัโบราณ มีลาํ
คลองนํา้ใส  ต้นไม้ร่มร่ืนเหมาะแก่การเก็บภาพเป็นท่ีระลกึ 
ให้เพื่อนเลอืกซือ้ของฝาก ของท่ีระลกึ  ขนมพืน้เมือง ท่ีตัง้
เรียงรายตามถนน   

                    : พักเมืองเถียนหยาง  Vienna Hotel Tianyang Tianzhou Ancient City  
 ระดับ 4ดาว 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 แตเ่มืองปา
หม่ามีคนอายกุวา่ 100 ปี มีถึง 16 คน จึงได้รับเกียรติเป็น
หมู่บ้านท่ีมีคนอายยุื่นท่ีสดุในโลก สาเหตอุาจจะมาจาก 1.เมืองนีมี้แรงดงึดดูมากกวา่ท่ีอ่ืน 2.อากาศท่ีมี
ความหนาแนน่ของออกซิเจน 6,000-8,000 หน่วย ในขณะท่ีทัว่ไปมีออกซิเจนแค ่ 600 หนว่ย ก็ถือวา่ดี
แล้ว 3.อาหารการกินท่ีขึน้ช่ือ คือ “หมหูอม” ท่ีมีนํา้หนกัโตสดุ ไม่เกิน 25 กิโลกรัม “ฝอหม่า” สมนุไพรที่มี

วันที่สอง  (2)   เมืองเถียนหยาง  – เมืองปาหม่า – ล่องเรือถํา้หน้าต่างสวรรค์ – ถํา้คริสตัล   
                                    –โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา   
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สรรพคณุละลายไขมนัในเส้นเลอืด “ปลามนั” เป็นปลาท่ีเวลาทอดไม่ต้องใช้นํา้มนั จะมีมนัออกจากตวั
ปลาเอง และข้าวโพด ท่ีเป็นอาหารหลกัของผู้สงูอายปุาหม่า และในเมืองปาหม่านีจ้ะมีผู้ ป่วยจากโรค
ตา่งๆ มาพกัรักษาตวัด้วยอากาศและอาหาร จึงทําให้เมืองปาหม่ามีคอนโด สาํหรับผู้ประสงค์เช่า ขึน้เป็น
ดอกเห็ดเต็มไปหมดทัง้เมือง สาํหรับรองรับผู้ ท่ีต้องการมาบาํบดัรักษาตวัท่ีเมืองนี ้ และเมืองปาหม่าก็มีวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามเป็นอยา่งมาก   
นําทา่นลอ่งเรือชม ถํา้หน้าต่างสวรรค์ หรือ ถํา้ร้อยนก 

เป็นถํา้ท่ีอยูห่า่งจากเมืองปาหม่าประมาณ 20 กิโลเมตร ชม
ความงามของหินงอก หินย้อย ภายในถํา้ มีค้างคาว นก
นางแอ่น นกนานาชนิด จึงทําให้ถํา้นีมี้อีกช่ือหนึง่วา่ “ถํา้
ร้อยนก” ระหวา่งลอ่งเรือทา่นจะได้ผา่นความมืดความ
สวา่งผสมผสานกันเหมือนดัง่หยินหยาง ซึง่เป็นความสมดลุของธรรมชาติ อาจเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีทําให้คน
ท่ีน่ีมีอายยุืน และนํา้ในถํา้เม่ือต้องกบัแสงเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติ เม่ือลอ่งออกจากปาก
ถํา้ก็เหมือนดัง่ทา่นกําลงัผา่นหน้าตา่งสวรรค์   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสู ่ถํา้คริสตัล เป็นถํา้ท่ีมีหินงอก 
หินย้อยท่ีมีสขีาวดัง่หิมะและสวยงามเหมือนคริสตลั ปกติ
ความหนาแนน่ของออกซิเจนทัว่ ๆ ไปจะอยูท่ี่ 8,000-
18,000 หนว่ย แตภ่ายในถํา้นีมี้ความหนาแนน่ของ
ออกซิเจนถึง 36,000-90,000 หนว่ย ถือวา่เป็นถงัออกซิเจน
ท่ีใหญ่ท่ีสดุ กลา่วกนัวา่หากทา่นใดได้เข้าไปสมัผสัอากาศ
และความสวยงามภายในถํา้แล้วจะรู้สกึวา่เหมือนอยูใ่น
สรวงสวรรค์ 
จากนัน้นําเดินทางทา่นสู ่เกาะกลางนํา้ 

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารแบบพืน้เมือง  
พร้อมร่วมกิจกรรมรอบกองไฟดกูารแสดงการละเลน่
ประเพณี และร่วมเต้ารํารอบกองไฟ  

19.30 น. นําทา่นชมโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าเหยา  
เป็นโชว์เวทีบนเกาะกลางนํา้ฉากหลงัเป็นวิวภเูขาอนังดงาม 

 : พักปาหม่า Vienna International Hotel (Bama) ระดับ 4ดาว หรือเทียบเท่า  
 
 วันที่สาม         (3) เมืองปาหม่า – เมืองเต๋อเทียน –ล่องเรือนํา้ตกเต๋อเทียน  
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่ชายแดนจีน-เวียดนาม ท่ีเมอืงเต๋อ

เทียน มณฑลกวา่งส ีเพื่อสมัผสักบัความยิ่งใหญ่อลงัการ
ของ “นํา้ตกเตอ๋เทียน” (Detian) อนัเลือ่งช่ือ เป็นนํา้ตก
ชายแดนท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย  โดยทางดว่นตดัใหม่ 
นอกจากถนนทางเรียบท่ีสะดวกสบายแล้วตลอดสองข้าง

ทางทา่นสามารถเพลนิเพลนิ ชมวิวภเูขาหม่ืนยอด อนัเป็น
สญัลกัษณ์ของมณฑลกวา่งส ีตดักบัพืน้นา ไร่ ท่ีสว่นใหญ่
ชนพืน้เมืองประกอบอาชีพเกษมกรรม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารนําทา่น 
ล่องเรือชมนํา้ตกเต๋อเทียน ภาษาเวียดนามเรียกวา่ 

นํา้ตกตาปาเกรียน ( Ban Gioc ) ตัง้อยูท่ี่อําเภอต้าซินของ
กวา่งสซีึง่ตัง้อยูช่ายแดนจีน-เวียดนาม มีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ี
มีเอกลกัษณ์แหง่หนึง่ พืน้ท่ีแหง่นีเ้ป็นศนูย์รวมภูเขาและ ลาํ
นํา้ท่ีสวยงามอยูใ่นแหลง่เดียวกัน ประกอบเป็นภาพท่ี
สวยงามตามธรรมชาติท่ีมีพืน้ท่ีกว้างหลายร้อยตาราง
กิโลเมตร บริเวณนีมี้ยอดเขารูปทรงตา่ง ๆ นานา ทา่มกลาง
หมอกเมฆ นํา้ทะเลสาบใสเหมือนกระจกเงา ลาํนํา้เสมือน
หนึง่สายหยก ก้อนหินสงูตระหงา่น ต้นไม้โบราณสงูเสยีดฟ้า 
กลา่วได้วา่ ทกุก้าวเดินล้วนเป็นภาพท่ีสวยงาม รวมแล้วมีจุดชมทิวทศัน์มากกวา่ 40 แหง่ นําท่านชม นํา้
ตกเตอ๋เทียน เป็นนํา้ตกชายแดนท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย ตวันํา้ตกมีความกว้าง 120 เมตร สงูประมาณ 70 
เมตร ท่ีอยูใ่นจีนมี 3 ชัน้ มีขนาดใหญ่กวา่ฝ่ังเวียดนาม ท่ีเป็นลกัษณะนํา้ตกชัน้เดียว ความใหญ่โตของ
นํา้ตกชวนต่ืนตาต่ืนใจ แม้จะอยูใ่นสถานท่ีไกลออกไป ก็ยงัสามารถได้ยินเสยีงครึกโคร  มกึกก้องของนํา้
ไหลอยา่งชดัเจน นํา้ตกแหง่นีใ้ช้เป็นสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์หลายเร่ือง    

คํ่า          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
   : พักหมิงซื่อ Mingshi  Hotel ระดับ 5 ดาว  

หรือเทียบเท่า  
หลงัอาหารอิสระเดินเลน่ตามอธัยาศยั ภายในโรงแรมสไตล์ 
รีสอร์ท ตัง้อยูท่า่มกลางภเูขา และแม่นํา้วิวทิวทศัน์งดงาม  

 
 

 

วันที่ส่ี         (4)    ล่องเรือไม่ไผ่ชมวิวหมงิส่ือเถียนเหยียน + ชมการแสดงชนเผ่าน้อย – เมืองหนานหนิง 
– Wandamao  
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  รับอรุณยามเช้าทา่มกลางบรรยากาศอากาศบริสทุธ์ิ พร้อมวิวเขาหม่ืนยอด  
 

 
 
 
 
 
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    
 
 
 
 
 

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  Vienna Hotel   ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้นําทา่นสู ่ สวนวัฒนธรรมวัฒนธรรมแห่งชาตมิณฑล

กวางสี ของเขตปกครองตนเองกวางสตีัง้อยูใ่นเมืองหนานหนิง
ด้านข้างติดกบัพิพิธภณัฑ์กวางส ี ครอบคลมุพืน้ท่ี 24,000 ตาราง
เมตรซึง่สร้างขึน้เม่ือปลายปีพศ. 2531 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีมี
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมแหง่ชาติ  มีการแกะสลกักลองยกัษ์ ปืน
ใหญ่ ม้าทองแดงรูปปัน้ทองสมัฤทธ์ิ อาคารล้อมรอบไปด้วย ป่าหิน
สระนํา้ดอกไม้และต้นไม้ท่ีแปลกใหม่ ตกแตง่ด้วยงานการผลติเ คร่ื
องใช้และงานฝีมือระดบัชาติ นบัตัง้แตก่่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2531 
(พ.ศ. 2531) มณฑลกวางสใีนเขตปกครองตนเองได้กลายเป็นสิง่ท่ี
นกัเดินทางชาวจีนและชาวตา่งชาติได้เห็นประเพณีทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัยาวนานของท่ีนี ้

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
16.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CZ8427 
18.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
 

 ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ  

วันที่ห้า (5) สวนวัฒนธรรมวัฒนธรรมแห่งชาตมิณฑลกวางสี –  หนานหนิง – กรุงเทพฯ   
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อัตราค่าบริการ  
  

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

เมษายน – ธันวาคม 2562   25,800 บาท/ท่าน     3,800  บาท/ท่าน  

หมายเหต.ุ..สัมภาระที่จะโหลดใต้ท้องเคร่ือง ทัง้ไปและกลับ ได้เพียงท่านละ 1 ชิน้ ชิน้ละ 23 กิโล  หาก เกิน 
สายการบินเรียกเก็บ ชิน้ละ 450 หยวน 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋า1ใบไม่เกิน 23  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว      บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น  ตลอดทัง้ทริป 200 หยวน/ท่าน                                           
   คา่นํา้หนกัเกิน 23  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. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้   
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 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. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 


