
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง      2-6 พฤศจิกำยน / 21-25 พฤศจิกำยน  

1-5 ธันวำคม / 6-10 ธันวำคม / 9-13 ธันวำคม 2561 

วันที่แรก     กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภมูิ) 

23.55  น.    พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิูชัน้ 4 ประตท่ีู10เคาน์เตอร์ W สายการบิน Shandong Airline (SC) 
                   โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทางให้แก่ทา่น 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ – คุนหมิง– ผำนโจว – หมู่บ้ำนถั่วเล่อ – อุทยำนภเูขำเทพธิดำเหนียงเหนียงซำน  

03.00  น.   ออกเดินทางสูค่นุหมิง โดยสายการบิน Shandong Airline เท่ียวบินท่ี SC8886                                               
05.55  น.    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ฉางสุ้ ยเมือง คุนหมิง เมือง  หลวงของมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ตัง้อยู่บนท่ีราบสงูยูนนาน-กุ้ ยโจวริมทะเลสาบเตียนฉือ มีทศันียภาพ
ทางธรรมชาติท่ีสวยสดงดงาม และมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อุณหภมิูเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี่ 16.5 องศา  

คนุหมิง ผานโจว ส ุ่ยเฉิง 5วนั3คืน  



 

ได้ช่ือสมญานามว่าเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว น า
ทา่นสูภ่ตัตาคาร 

เช้ำ               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมสนามบิน 
น าทา่นเดินทางสู ่เดินทางสู ่เมืองผำนโจว หรือ เมืองฮอกอร์ 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) ตัง้อยู่ในมณฑลกุ้ ยโจว 
เมืองท่ีมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ย
ประมาณ 20 องศา เป็นเมืองท่ีส าคญัทางด้านการทอ่งเท่ียว 
และคมนาคม  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 
หมู่บ้ำนถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) ชมต้นแปะก๊วยโบราณ
กวา่ 1,200 ต้น สว่นใหญ่มีอายกุวา่ 300 ปีขึน้ไป และต้นท่ีมี
อายมุากท่ีสดุคือ 1,500 ปี มีความสงูถึง 10 เมตร ชาวบ้านตัง้
ช่ือให้วา่ "คณุทวด"  เน่ืองจากเป็นราชาแหง่ต้นแปะก๊วย
โบราณ คนในหมู่บ้านแหง่นีอ้ยูก่บั ต้นแปะก๊วยด้วยความรัก
ความผกูพนั หมู่บ้านถัว่เลอ่ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น หมู่บ้าน
ท่ีมีระบบนิเวศท่ีดีระดบัชาติ ในช่วงฤดใูบไม้ร่วง ใบไม้บนต้น
จะเปลีย่นเป็นสเีหลอืงทองงดงามตระการตา  จากนัน้น าทา่น
เดินทางสู ่อุทยำนบึงแห่งชำติภเูขำเหนียงเหนียงซำน  

ระหวา่งทางแวะชม ระเบียงภำพที่รำบสูงชมทศันียภาพ
ธรรมชาติอนังดงาม ท่ีประกอบด้วย เทือกเขาป่าไม้เขียวขจี 
แนวทิวเขาท่ีสลบัซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ ยอดท่ีสงูพุง่เสยีดฟ้า นา
ขัน้บนัได ผางาม และหมู่บ้านชาวเขา ฯลฯ ดจุดัง่งานแสดง
แกลลอร่ีบนท่ีราบสงู   

ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พักที่ผำนโจว Tao Yuan Hotel หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

 

วันที่สำม        อุทยำนภเูขำเทพธิดำเหนียงเหนียงซำน  –สุ่ยเฉิง – หุบเขำออกซิเจน – หอกำรเรียน   

เช้ำ  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าทา่นสู ่อุทยำนภเูขำเทพธิดำเหนียงเหนียงซำน เป็นสิง่ท่ีเกิดจากธรรมชาติหลายร้อยพนัปี 
ประกอบไปด้วยแกรนด์แคนยอน น า้ตก สะพานธรรมชาติ หนองบงึ พืชมอส พชืไม้พุม่ ป่าชายเลน เป็น
เขตอุทยานแหง่ชาติใหญ่ท่ีสดุในตอนใต้ของจีน สงูจากระดบัน า้ทะเล 2,319 เมตร กว้างใหญ่ กวา่ 
30,000 ไร่  
 



 

ชม น ำ้ตกเฟยเทียน ผาน า้ตกท่ีสงูกวา่ 500 เมตร นบัหลายสบิสาย 
เป็นภาพท่ีสวยงาม และหาชมได้ยากจากท่ีอ่ืนๆ ชมสะพำนสวรรค์ 
เกิดจากการเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก ท าให้เกิดหลมุขนาดใหญ่ มี
ความยาวกวา่ 100เมตร ลกึ 70 เมตร มองดแูล้วเหมือนสะพานท่ี
เช่ือมระหวา่งสองภเูขา จากนัน้น าทา่นขึน้ชม แกรนด์แคนยอน
แม่น ำ้ล่ิวเชอเหอ ท่ีสวยวิจิตระการตาอยา่งยิ่ง ชมหน้าผาท่ีสงูถึง 
1,000 เมตร เมฆหมอกลอยกลางหน้าผา ชมยอดเขาหม่ืนนบัลกู และ
สะพานหลมุฟ้าธรรมชาติท่ีมหศัจรรย์ น าทา่นนมสัการเจ้าแม่กวนอิม 
ภายใน ถ ำ้เจ้ำแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสริิมงคล น าทา่น ล่องเรือ
ล ำน ำ้เจียงหยวน ซึง่มีภเูขาหินปนูขนาบอยูส่องฝากฝ่ัง เป็นภมิูทศัน์
อนันา่งดงาม และมหศัจรรย์  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย   จากนัน้น าทา่นเดินสูอ่ าเภอสุย่เฉิง  น าทา่นสดูอากาศบริสทุธ์ิ  หุบเขำออกซิเจน หบุเขาท่ีเต็มไปด้วยไม้

นานาพนัธ์ุ  ปราศจากมลพิษ จากนัน้ชม หอกำรเรียนลัทธิขงจือ้ พิพิธภณัฑ์วรรณคดีจีนทางด้าน
วฒันธรรมการเกษตร เน้นประวติัศาสตร์จีนเป็นหลกั รวม 21 ราชวงศ์ 

ค ่ำ   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
พักที่ ChaoDai Hotel หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

 

วันที่ส่ี             เซียนเวย – สะพำนสูงเป่ยผำนเจียง – คุนหมิง   

เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเดินทางสูเ่มืองเซียนเวย ระหวา่งทางผ่านชม 
สะพำนสูงเป่ยผำนเจียง เป็นสะพานขึงแห่งหนึ่งใน
ประเทศจีน เปิดใช้ในปลายปี ค.ศ. 2016 สะพานเป่ย
ผานเจียงเป็นสะพานข้ามระหว่างช่องเขาข้าม
แม่น า้หน่ีจู หรือแม่น า้เป่  ยผาน ได้ช่ือวา่เป็นสะพาน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87#%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99#%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E


 

ขงึท่ีมีความสงูท่ีสดุในโลก ด้วยความสงู 565 เมตร  สะพานเป่ยผานเจียง มีความยาว 1.328 กิโลเมตร 
มีช่องทางการจราจรแบ่งออกเป็น 4 ช่อง ตวัสะพานมีสายเคเบิลขึงโยงกบัหอคอย 2 หอ ท าหน้าท่ีพยุง
สะพาน โดยมีคา่ความเบี่ยงเบน 5 มิ  ลลเิมตร เช่ือมระหว่างเมืองซ่วนเหว่ย ในมณฑลยูนนาน กับเมือง
ฉยุเฉิง ในมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวนัตกเฉียงตอนใต้ของจีน ช่วยในการยน่ระยะเวลาการเดินทางได้ถึง 4 
ชัว่โมง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย  น าทา่นเดินทางกลบัคนุหมิง (ใช้เวลาประมาณ 5 

ชัว่โมง)เมืองเอกของมณฑลและเป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉียงใต้
ของสาธาร  ณรัฐประชาชนจีน มีขนา ดใหญ่ท่ีสดุ
เป็นอนัดบั 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล มีประชากร 
33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผา่ 
ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูส่งูเหนือระดบัน า้ทะเล 6,200 ฟุต คนุหมิงได้ช่ือวา่เป็น
เมืองแหง่ฤดใูบไม้ผล ิ ท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี จึงท าให้มีทศันียภาพสวยงามมากมาย จนได้
สมญานามวา่ “นครแหง่ฤดใูบไม้ผลิ” และมีชนกลุม่น้อยอาศยัอยูก่วา่ 26 กลุม่ และสิง่ท่ีมีเสน่ห์ดงึดดู
นกัทอ่งเท่ียวก็คือธรรมชาติและภมิูอากาศท่ีไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป   

ค ่ำ   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร   
พักที่คุนหมงิ Mei Yin Hotel หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

 

วันที่ห้ำ      คุนหมิง – เขำซีซำน  – ถนนคนเดินม้ำทองไก่หยก – อุทยำนน ำ้ตก– กรุงเทพฯ  

เช้ำ   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชม เขำซีซำน หรือประตูมังกร เป็นสว่นหนึ่ง
ของวดัในลทัธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 น า
ท่านลอดผ่านประตังกร ท่ีเช่ือกันว่าเป็นประตูแห่ง
ความสิ นิมงคล ผู้ ท่ีลอดผ่านประตู นี จ้ ะพบแต่
ความส าเร็จโชคดี จากนัน้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้า
พื น้ เ มืองของฝากของ ท่ีระลึก ท่ีถูก ใจมากมาย
หลากหลายชนิด ท่ีถนนคนเดินม้าทองไก่หยก 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอำหำรกวำงตุ้ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87#%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99#%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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


 

น าทา่นเท่ียว อุทยำนน ำ้ตกคุนหมงิ ท่ีสร้างตัง้แตปี่ ค.ศ.2013 ลงทนุ 1,100 ล้านหยวน (ประมาณ 
5,500 ล้านบาท) เพื่อน าน า้แม่น า้หนิวหลนัเจียงเข้าสูท่ะเลสาบเตียนฉือ น า้ตกกว้าง 400 เมตร สงู12.5 
เมตร 

น าทา่นสู ่ร้ำนบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบรำณจีน ให้ทา่นนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพผอ่นคลาย
ความเม่ือยล้ากบัยานวดขนาดพิเศษสตูรเดียวไม่ซ า้ใครพร้อมชมครีมเป่าซูถ่งัหรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “ครีม
บวัหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผพุองและแมลงกดัตอ่ยเป็นยาสามญัประจ าบ้าน 
จากนัน้น าทา่นสูร้่ำนยำงพำรำ เลอืกผลติภณัฑ์ท่ีจดัได้วา่เป็นOTOPของจีน 

ค ่ำ   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  เมนูสุกีเ้ห็ด 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

00.55  น.  เดินทางสูก่รุงเทพฯสายการบินโดยเท่ียวบินท่ี SC8885  
01.40  น.   ถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ..พร้อมความประทบัใจ 
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
 

 

หมำยเหต ุในโปรแกรมทัวร์ กำหนดให้มีกำรเข้ำร้ำน บัวหิมะ,ยำงพำรำ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องระบลุงใน

โปรแกรมทัวร์ เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ ร้ำนทุกร้ำนจำเป็นต้อง

รบกวนทุกท่ำนแวะชมซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60 นำท ีซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็น

หลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 



 

                  อตัรำค่ำบริกำร ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน 18,800 บำท 3,800 บำท 

 
อัตรำนีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)  ค่าน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

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

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ   ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
อัตรำนีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

   ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น     ตลอดทัง้ทริป 150หยวน/ท่าน                              
   ค่าน า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 



 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตท่ีุเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 

 


