
 

 

 

สัมผัสความงดงาม หุบเขากงิโกะทองคํา 1ป มีคร้ังเดียว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมหุบเขาแปะกวย เมอืงสุยโจวที่บานสะพร่ัง 1ปมีคร้ัง มากกวา 17,000 ตน 
 อุทยานเสินหนงเจี้ย ยิ่งใหญลังการ ดินแดนเทพเจากสิกร      
 เที่ยวครบทุกไฮไลท   ไมเขารานชอปปง   

 
 

กําหนดการเดินทาง   9-14 พฤศจิกายน / 16-21 พฤศจิกายน /  23-28 พฤศจิกายน 2561 
 
 
 

อูฮ่ัน สุยโจว หุบเขาแปะกวย เสินหนงเจี้ย 6วัน 



วันแรก          (1)     กรุงเทพฯ – อูฮั่น 

16.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 4  ประตู 9-10(
เคาเตอร U ) สายการบินไชนาเซาเธิรนแอรไลน (CZ) โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน  

18.35 น.        ออกเดินทางสู เมืองอูฮั่น โดยเท่ียวบินท่ี CZ3058   
22.50 น. ถึง เมืองอูฮั่น เปนเมืองใหมที่เกิดจากการรวมเมืองเกา 3 

เมืองเขาดวยกัน คือ อูชาง   ที่มีมาตั้งแตสมัยราชวงศฮั่น      
ฮั่นหยาง เมืองเกาอายุกวา 1,400 ป และฮั่นโขว อดีตหมูบาน
ธรรมดาๆ กลายเปนที่ตั้งม่ันทางทหารในสมัยราชวงศซง และ 
1 ใน 4      เมืองการคาสําคัญของจีนในสมัยราชวงศหมิงยุค
ลาอาณานิคมฮั่นโขวถูกทางการแบงเปนพื้นที่สัมปทานของสัมปทานอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน รัสเซีย และ
ญี่ปุน ทําใหตัวเมืองฮั่นโขว เต็มไปดวยสถาปตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามคลายเซี่ยงไฮ  หลัง  ผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร นําทานสูที่พัก  

                   พักท่ีอูฮั่น 武汉铁桥建国酒店 Tieqiao Jianguo Hotel 
 

วันท่ีสอง         (2)    อูฮั่น –เมืองสุยโจว– หุบเขาแปะกวย – เมืองจิงโจว 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
นําทานเดินทางสูเมืองสุยโจว เพื่อชม หุบเขาแปะกวย  มณฑลหูเปย ตั้งอยูตอนกลาง ของประเทศ มี
อาณาเขตอยูในพื้นที่ของแมน้ํา 2 
สายคือ แมน้ําฉางเจียง (แยงซีเกียง) 
และฮั่นเจียงเนื่องจากอยู ทางเหนือ
ของทะเลสาบตงถิงทางตอนกลาง
ของแมน้ํา ฉางเจียง จึงไดชื่อวา ‘หู
เปย’ ซึ่งแปลวา เหนือทะเลสาบ มี
เมืองหลวงชื่ อ อูฮั่น  มีเนื้อที่  185,900 ตร.ก .ม. มี
ประชากร 60,160,000 คน ความหนาแนน 324/ตร. 
ก.ม. จีดีพี 631.0 พันลานเหรินหมินป จีดีพีตอประชากร 
10,500 เหรินหมินป  นําทานเที่ยวไปยัง  หุบเขา
แปะกวย  (GINGKO VALLEY) สถานที่ทองเที่ยว
ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของ  สุยโจว ชมความงดงามยาม
ฤดูใบไมเปล่ียนสี ณ หุบเขาแปะกวย  ซึ่งมีจํานวนตน
แปะกวยกวา 5 ลานตน แตที่นาอัศจรรยใจ ตนเกาแก
โบราณที่มีอายุเกิน 1000 ปมีประมาณ 308 ตน, อายุ
ประมาณ 100 ป ประมาณ 17,000 ตน ที่ไดรับดูแลรักษา



เปนอยางดี ในชวงเดือนพฤศจิกายน – ตนธันวาคม ของทุกๆป ถือเปนชวงบรรยากาศที่ดีที่สุดในการชม
การเปล่ียนสีและผลัดใบของตนแปะกวย  ใบไม สีสันเขียวสดของใบคอยๆเปล่ียนเปนสมออน และเหลือง
อรามทั้งตนกระจัดกระจายไปทั่วทั้งหุบเขาจวบจนผลัดใบทิ้งรวงหลนสูพื้นดิน ทําใหทั่วทั้งหุบเขากลายเปน
แผนดินสีเหลืองทอง   งดงามและดึงดูดใจยิ่งนักทองเที่ยวยิ่งนัก…..อิสระใหทานไดเดินเที่ยวชมและ
ถายภาพความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง    อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้นําทานเดนิทางสู เมืองจิงโจว โดยรถโคชปรับอากาศ  เปนเมืองเล็กๆอยูระหวางเมืองอูฮั่นกับเมือง
อ๋ีชาง เมืองจิงโจวในสมัยสามกกเปนเมืองหนาดานชื่อวาเมืองเกงจิ๋ว ซึ่งคร้ังหนึ่งเมืองนี้ขงเบงแนะนําให
เลาปยึดเมืองนี้ เพราะเมืองเกงจิ๋วเปนเมืองที่มีชัยภูมิที่ดทีีสุ่ด ตอมากวนอูพี่นองรวมสาบานของเลาปไดมา
เปนเจาเมืองปกครองเมืองนี ้

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ีเมืองจิงโจว 荆州万达嘉华酒店 

วันท่ีสาม          (3) ศาลเจากวนอู – กําแพงเมืองโบราณจิงโจว – เสินหนงเจ้ีย  

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
นําทานเที่ยวชม ศาลเจากวนอู เมืองจิงโจว ตั้งอยูทางตอน
ใตของเมืองนี้ ทีน่ี่เม่ือกอนเชื่อกันวาเปนตําหนักของกวนอยูใน
สมัยที่กวนอูปกครองเมืองเกงจิ๋ว ภายในศาลเจากวนอูกจ็ะมี
รูปปนของกวนอูองคสีทองขนาดใหญที่มีทหารองครักษยนือยู
ซาย-ขวา รวมทั้งมีรูปปนของพีน่องรวมสาบานคือ เลาป กวน
อู เตียวหยุ ชาวจีนนยิมมาขอพรศาลเจากวนอูในเร่ืองการทํา
ธุรกิจ เพราะเชื่อกนัวาเทพเจากวนอูเปนเทพเจาแหงความซื่อสัตย โชคลาภ บารมีและความเจริญรุงเรือง 
แลวนําทานสู กาํแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเกงจิ๋ว) อยูใกลๆกับศาลเจากวนอู มีความกวาง 3.75 
กิโลเมตรมีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโลเมตร สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทกุประตจูะมีปอมหรือ
ซุมอยูดานบนซึง่ไดรับการดูแลรักษาเปนอยางด ี 

เท่ียง    อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนําทานสูเสินหนงเจ้ีย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเปย มีความสูงเหนือระดบัน้ําทะเลเฉล่ียแลว
กวา 1,700 เมตร โดยยอดเขาเสินหนงเจี้ยเปนยอดเขาสูงที่สุด มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 3,105.4 เมตร 
และเปนยอดเขาสูงสุดในภาคกลางของจีนส่ิงแวดลอมและภูมิอากาศแบบพิเศษทําใหเสินหนงเจี้ยกลาย



เปนแถบถิน่ที่รวบรวมพชืพันธุชนิดตางๆ ทั้งแบบภาคใตและภาคเหนือเขาไวดวย และมีสัตวหลายชนิด
อาศัยอยู ที่นี่มีระบบภาวะนเิวศปาไมแบบกึง่เขตรอนที่อนุรักษไวอยางดีในแผนดนิใหญที่อยูเสนแวงกลาง
ในซกีโลกเหนือ  

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่เสินหนงเจ้ีย   神農架阿爾卡迪亞森林酒店  Arcadia International Forest Hotelระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา 

 
วันท่ีสี่          (4)  อุทยานเสินหนงติ่ง - เสินหนงถัน  -กวงเหมินซาน 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานเที่ยวชม อุทยานเสินหนงติ่ง “เขตปาเสินหนงเจี้ย” 
อีกหนึ่งสถานที่ทองเทีย่วที่นามาเยือน ตั้งอยูบริเวณชายขอบ
ตะวันตกของมณฑลหเูปย ที่นีเ่ปนเขตปกครองเพียงแหงเดียว
ของประเทศจีนที่ใช “เขตปาไม” มาตั้งชื่อ   เสินหนงเจี้ย เปน
สันปนน้ําของแมน้ําแยงซเีกยีงและแมน้ําฮั่นสุย ภายในพื้นที่มี
ขุมขายแมน้ํา 4 สาย คือ แมน้ําเซียงซี แมน้ําเหยยีนตู แมน้ํา
หนานเหอ และแมน้ําตูเหอ เนื่องจากบริเวณนี้อยูในเขตมรสุมกึ่ง
รอนทิศเหนือแถบเสนละติจูดกลาง อากาศเย็นสบายและมีฝนตก
ชุก      เม่ือความสูงจากระดับน้ําทะเลเพิ่มข้ึนทุก ๆ 100 เมตร 
ฤดูกาลจะตางกัน 3-4 วัน สภาวะแตกตางกันแบบ “เชิงเขารอนดั่ง
ฤดูรอน ยอดเขาสดชื่นดั่งฤดูใบไมผลิ ตีนเขาสบายดั่ง ฤดูใบไมรวง 
ยอดดอยเปนน้ําแข็ง สีแดง-สม-เหลือง-เขียวดูไมนาเบื่อ แตไมอาจ
จําแนกวาเปนฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวงหรือฤดูหนาว” เปน
คําพรรณนาความผิดแผกของภูมิอากาศทีเ่สินหนงเจีย้  จากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงใตซึ่งมีความรอนชื้นสลับกับความกด
อากาศสูงของแผนดินใหญที่แหงและหนาวเย็น ประกอบกับ
มี การปรับพลังความรอนและปริมาณฝนของปาดงดิบบน
ภูเขาสูงจึงทําใหทีน่ี่มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบาย ฤดูรอน
ไมรอนจัด ฤดูหนาวก็ไมหนาวจดั จนเกินไป ขณะที่เมืองตาง 
ๆ ทางตอนใตเปนฤดูรอนและมีอุณหภูมิสูงทีเ่สินหนงเจี้ย
แหงนี้กลับเปนดินแดนทีเ่ยน็สบาย    สภาพแวดลอมทาง
ภูมิศาสตรที่มีเอกลักษณเฉพาะและสภาพภูมิอากาศสาม
มิติทําใหเสินหนงเจีย้กลายเปนแถบผลัดเปล่ียนของพืชพนัธุ
ภาคเหนือภาคใตของจีนและเปนบริเวณที่สัตวนานาชนดิมา
ขยายพันธุและดํารงชีวิตปะปนอยูดวยกัน เสินหนงเจีย้มีพืช
พันธุพฤกษชาตติางๆกวา  3,700 ชนิด โดยมี 40 ชนิดเปน
พืชสงวนแหงชาติและยังมีสัตวตางๆ มากกวา 1,050 ชนิด 



โดยมี 70 ชนิด เปนสัตวสงวนแหงชาติ ซึ่งเกือบจะครอบคลุมพันธุพชืและพันธุสัตวทั้งหมดตั้งแตทางตอน
เหนือเร่ิมจากแมน้ําโมเหอในมณฑลเฮยหลงเจียงเหนือสุดของจีนไปถึงแควนสิบสองปนนาทางตอนใต 
และเทือกเขาหิมาลัยทางตะวันตก     ระบบนิเวศนปาดบิเขตกึ่งรอนของเส่ินหนงเจีย้ซึง่รักษาไวอยาง
สมบูรณแหงเดียวในเขตละตจิูดกลางของโลกปจจบุันเปนทรัพยากรการทองเทีย่วระดับโลกที่ผูกขาดความ
มีเอกลักษณไวมากที่สุด ประเภทของสัตวและพันธุพฤกษชาติมีความหลากหลายเกาแก และหา
ยาก วัฒนธรรมภูเขาสูงของดินแดนตอนในอันมีเอกลักษณและคงความดั้งเดิมไว ประกอบกันข้ึนเปนภาพ
ธรรมชาติอันวิจิตรงดงามหลากสีสัน ทําใหเส่ินหนงเจี้ยไดรับการยกยอง ขนานนามตางๆ นาๆ เชน “ไขมุก
สีเขียว” “สวนพฤกษาและสัตวที่กําเนิดข้ึนเองตามธรรมชาต”ิ “แหลงล้ีภัยแหงชีวภาพ” “คลังพันธกุรรมของ
พืชและสัตว” “พิพิธภัณฑ ทางธรรมชาต”ิ “อาณาจักรแหงความรมร่ืน” ทั้งนี้ทั้งนั้นเส่ินหนงเจีย้กําลังดึงดดู
สายตาของชาวโล  กดวยธรรมชาติและระบบนเิวศนแบบดั้งเดิมและสมบูรณ  

เท่ียง    อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชม เสินหนงถัน แทนบูชา เมืองเสินหนง ตั้งอยู
ในพื้นที่เปดของการทองเที่ยว ในพื้นที่ทั้งหมดลอมรอบ
ดวยภูเขาที่สวยงามและเงียบสงบ พิพิธภัณฑตัวอยาง
ผีเส้ือ รูปปนวัวของ เสินหนง รูปปนยืนสูง 21 เมตรและ 
กวาง 35 เมตร หินหาสีเปน องคประกอบ หมายถึง ทอง
ไม น้ํา ไฟ และ ดิน  จากนั้นนําทานสู กวงเหมินซาน 

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

พักที่เสินหนงเจ้ีย   神農架阿爾卡迪亞森林酒店  Arcadia International Forest Hotelระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา 
 

วันท่ีหา       (5)   เมืองอ๋ีชาง-เมืองอูฮั่น (รถไฟความเร็วสูง) -ฮั่นโขวเจียงทาน  - ถนนเจียงฮั่น 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
หลังอาหารนําทานเดนิทางสู เมืองอ๋ีชาง เมืองเล็ก ๆ ตอนกลาง
ของแมน้ําแยงซเีกียง กอนป ค.ศ. 1978 ยังเปนเมืองที่มีพลเมือง
ประมาณ 3 แสนกวาคนที่ไมมีใครรูจัก เนื่องดวยรัฐบาลจนีสราง
เข่ือน กักเกบ็น้ําและโรงงานผลิตไฟฟาพลังงานน้ํา ทําใหเมืองอ๋ี
ชางกลายเปนเมืองแหลงทองเที่ยวที่โดงดังของประเทศจนี นั่น
คือการมาลองเรือชมวิวทิวทัศนของแมน้ําแยงซีเกียงและการมาชมเข่ือนทีใ่หญที่สุดในโลกที่ชื่อวา “ซาน
เสียตาปา”  เมืองอ๋ีชาง เปนจุดข้ึน-ลงเรือเพื่อลองเรือแมน้ําแยงซีเกียง  

เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง  ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ   เพื่อ โดยสารรถไฟความเร็วสูง (300 km/ช่ัวโมง) ซึ่งถือเปนรถไฟชินคัน
เซ็นเมืองจนีเลยทเีดียว  

……..         เดินทางสูเมืองอูฮั่น  ขบวนรถไฟท่ี …………… 



  กระเปาสัมภาระ จะอยูในรถบัสตามไปที่อูฮัน่ 
……..         ถึง เมืองอูฮั่น นําทานเดินทางสูภัตตาคาร 
คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

นําทานชม ฮั่นโขวเจียงทาน หรือทีเ่รียกกันวาหาด
ริมแมน้ํา  ตั้งอยูในเมืองอูฮัน้ทางตอนเหนือของแมน้ํา
แยงซีเกียงเปนหาดริมแมน้ําที่ใหญที่สุดในเอเชีย  มี
พื้นที่ 1.6 ลานตารางเมตร   อยูใกลกับถนนคนเดนิเจียงฮัน่ และอยูตรงขามกับหอนกกระเรียนเหลือง  ที่นี่
เปรียบเหมือนสวนสาธารณะทางวัฒนธรรมขนาดใหญแหงหนึ่งทีใ่หความบันเทิง เปนสถานที่ผักผอนและ
ทองเทีย่ว หาดริมแมน้ําแหงนี้นบัเปนจดุศูนยกลางจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามของเมืองอูฮัน่ ในแตละปมี
นักทองเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวตางชาตนิับลานคนหลังไหลกันมาชมทัศนยีภาพของเมืองอูฮั่น จากน้ันนํา
ทานชอปปงถนนเจียงฮั่น 

พักท่ี 武汉葛洲坝美爵酒店 Grand Mercure Wuhan Qiaokou 

วันท่ีหก       (6)       วัดกุยหยวน – อูฮั๋น – กรุงเทพฯ 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
นําทานเดินทางสู วัดกุยหยวน อายุราว 300 ป เปนวัดพุทธ
จากสมัยคริสตศตวรรษที ่ 16 โดยเปนเพยีงวัดไมกี่แหงที่ไมได
ถูกทําลายไปในสมัยการปฏิวัติวัฒนธรรมยังมิไดมีการบูรณะ
ซอมแซม นําทานมนัสการพระอรหันต 500 องค ที่ปนจากดิน
เหนยีวฉาบดวยสีทองเดนิไปดานหลังติดริมฝงแมน้ําของวัดให
ทานนมัสการพระโพธิสัตยกวนอิม  

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
    ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบนิ 
14.35 น.   บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯ  เที่ยวบินที่ CZ3057   
17.30 น.    ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

  
 

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อัตราคาบริการ  
จํานวน 20 ทานขึ้นไป 

ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) พักเดี่ยวเพิม่ 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 32,800.-บาท 5,800.-บาท 
หมายเหต.ุ..สัมภาระท่ีจะโหลดใตทองเคร่ือง ท้ังไปและกลับ ไดเพียงทานละ 1 ช้ิน ช้ินละ 23 กิโล  หาก เกิน 
สายการบินเรียกเกบ็ ช้ินละ 450 หยวน 
 
อัตราน้ีรวม   คาตั๋วเคร่ืองบนิไปกลับ (ตั๋วกรุป)   คาน้ําหนักกระเปา1ใบไมเกิน 23  กก. 

  คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)     คาภาษีสนามบินทุกแหง  
    คาวีซา( VISA GROUP)                     บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทุกม้ือตามรายการ    
  คาประกันอุบัติเหตุทกุที่นั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

อัตราน้ีไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  เปนตน. 
  คาทิปไกดและคนขับรถทองถิ่น  ตลอดทั้งทริป 200หยวน/ทาน                                           
   คาน้ําหนกัเกิน 23  ก.ก.  
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักทองเที่ยว ( ถามี ) 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน  

คณะทัวรครบ 15 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลบั พรอมกบัคณะ 
2. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน      

สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน   
3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใ น

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 30 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการ
การันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอ
คืนเงินได  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางข้ันต่ําผูใหญ 20 ทานข้ึนไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญ
หาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
จลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 
8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว
เทานั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก
เดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวย
เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  
12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  

-บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางม้ือ ไมเท่ียวบางรายการ ไม
สามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 

-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเท่ียว  สายการบิน  และ ตัวแทนการทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ท่ีอยูเหนือการ
ควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคาใชจายเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึน ท้ังทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสญูหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตตุางๆ ฯลฯ -การตอบปฏิเสธการเขาและออก
เมืองของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 


