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เยอืนวฒัณธรรมอนัฮุย หบุเขาหวงซานแหง่มา่นเมฆ ตน้สนแปลก 

 

  
 

 

 

 

 
 

  อุทยานเขาหวงซาน ขุนเขางามเลศิล า้ในปฐพ ี
  หมูบ่า้นมกดกโลกหงชุน สถานทีถ่า่ยท าหนงั Crouching Tiger Hidden Dragon 
  พเิศษดืม่ด า่ธรรมชาต ิพกับนเขาหวงซาน 1 คนื  ไมล่งรา้นช้อป 
ก ำหนดกำรเดนิทำง    14 – 19 มีนำคม  /  21 – 26 มีนำคม 2563 

28 มีนำคม – 2 เมษำยน  /  1 – 6 เมษำยน 2563 
    10 – 15 เมษำยน / 12-17  เมษำยน / 13-18  เมษำยน 2563 
    5 – 10 พฤษภำคม / 2 – 7 มถุินำยน 2563 
    23 – 28 กรกฎำคม  /  11 – 16 สิงหำคม 2563 
    8 – 13 กันยำยน / 13 – 18 ตุลำคม 2563 
    21 – 26 ตุลำคม 2563 
 

วันแรก           (1) กรุงเทพฯ สุวรรณภมูิ – เมืองหังโจว    
12.30 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไช

นา่ (จอดรถสง่ผู้ เดินทางได้ท่ี อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)   
14.55 น.   น าทา่นเหิรฟ้าสูเ่มืองหงัโจว  โดยเท่ียวบินท่ี CA734 

19.35 น.       ถึง ทา่อากาศยานเมืองหงัโจว  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วน าทา่นสูภ่ตัตาคาร 
ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

  พักหังโจว 萧山开元名都大酒店- New Century Grand Hotel Hangzhou ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่สอง          (2) เมืองหงัโจว – อ ำเภอเซ่อเสีย้น – เมืองโบรำณฮุยโจว  – เมืองถนุซ ี     
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   น าทา่นเดินทางสู ่ ฮุยโจว อ ำเภอเซ่อเสีย้น 歙县 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ4 ชัว่โมง) เคยเป็นศนูย์กลาง

การเมืองเศรษฐกิจและวฒันธรรมของฮุยโจว  ในปี 1986 สภาแหง่รัฐได้ช่ือวา่เป็นเมืองประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมแหง่ชาติ ศนูย์กลางของการปกครองของเขตวฒันธรรมฮุยโจว 6 อ าเภอ เซอ่เสีย้น จีเสีย้น ซิวหนิง 
ฉีเหมิน อีเสีย้น และวูห่ยวน  มีค ากลา่วของชาวจีนในประโยคหนึง่วา่ “หากต้องการเรียนรู้แบบแผนพระราชวงั
ขององค์จกัรพรรดิให้ไปเยือนกรุงปักก่ิง หากต้องการดื่มด ่าในวิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถ่ินผู้ มีแบบแผนทาง
วฒันธรรม ขอให้มาสมัผสัฮุยโจว” 

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นชม เมืองโบรำณฮุยโจว 徽 州 古 城 ครัง้รัชสมยั
จกัรพรรดิซง่ฮุยโจวแหง่ราชวงศ์ซง่เหนือ  ในปี ค.ศ.1121 
ตัง้อยูท่ี่เมืองฮุยโจว (ท่ีได้รับพระราชทานช่ือเมืองจากองค์
จกัรพรรดิ) ปัจจุบนัเป็นท่ีตัง้ของตวัอ าเภอเซอ่เสีย้น ได้รับการ
ยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 4  เมืองโบราณของจีนท่ีได้รับการอนรัุกษ์
ไว้ได้ดีท่ีสดุ เคียงคูก่บัเมืองโบราณลีเ่จียง ของมณฑลหยนุ
หนาน เมืองโบราณผิงหยาว ของมณฑลซานซี และ เมือง
โบราณลา่งจง ของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)  
ชมถนนโบราณโตว่ซาน 斗山街 อนัขึน้ช่ือด้วยสถาปัตยกรรม
บ้านโบราณ ลวดลายการแกะสลกั บอ่น า้ ซุ้มประต ู
โดยเฉพาะ ซุ้มประตสูวีกวอ๋ 许国牌坊 สมยัราชวงศ์หมิงอนั
ขึน้ช่ือท่ีสดุ อิสระให้ทา่นเดินชมทศันียภาพเมืองโบราณฮุยโจว   

ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูเ่มืองถุนซี   屯溪 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ซึง่เป็นท่ีตัง้
ของอุทยานเขาหวงซาน เป็นเมืองท่ียงัคงรักษาลกัษณะของท่ีตัง้อาคารบ้านเรือนแบบเดิมไว้จนถงึปัจจุบนั 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
    พักถุนซี 黄山香茗大酒店- Xiangming Hotel  ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สำม        (3) เมืองถุนซ ี–  อ ำเภอวู่หยวน– หมู่บ้ำนโบรำณ  – เมืองถุนซ ี     
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นสู ่อ ำเภอวู่หยวน 婺源 1 ใน 6 อ าเภออนัขึน้ช่ือของฮุย
โจว ภมิูทศัน์ของวูห่ยวน “แปดสว่นคร่ึงคือขนุเขา หนึง่สว่นคือ
ท้องนา คร่ึงสว่นคือทางน า้และหมู่บ้าน” ได้รับสมญาวา่เป็น 
“หนึง่ในหมู่บ้านโบราณท่ีงดงามท่ีสดุของจีน”   
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 โดยเฉพาะในฤดกูาลดอกโหยวไช่ฮวาบานสะพร่ังตัง้แตเ่ดือน
มีนาคม-เมษายน เป็นช่วงท่ีวูห่ยวนมีความงดงามมากท่ีสดุ  
ชม หมู่บ้ำนเจียงวำน 江湾村  เจียงวาน แปลวา่ โค้งแม่น า้  ช่ือ
เป็นชุดชมวิวขึน้ช่ือในอ าเภอวูห่ยวน  เป็นตวัแทนท่ีสือ่ถึงเมือง
โบราณแหง่นีไ้ด้เป็นอยา่งดี ทัง้นี ้เพื่ออนรัุกษ์ระบบนิเวศของ
หมู่บ้าน และด ารงไว้ซึง่ความเป็นหมู่บ้านโบราณ แนวทางการ
พฒันาการทอ่งเท่ียวของอู้หยวนจึงยดึมัน่อยูก่บัการบูรณะอาคาร
ดัง้เดิม ตลอดจนภมิูทศัน์โดยรอบเสมือนดงัท่ีเคยเป็นมาในอดีต 
อีกทัง้ธ ารงรักษาลกัษณะภายนอกและกลิน่อายของ
สถาปัตยกรรมโบราณเม่ือมีการกอ่สร้างอาคารใหม่ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายดงักลา่วให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถกระท าได้ ลกัษณะ
พืน้ผิวเดิมของท้องถนน ตรอกซอย และอาคารตา่งๆจึงได้รับการอนรัุกษ์เอาไว้ 

จากนัน้ชม หมู่บ้ำนเสียวฉ่ี (อรุณรุ่ง) 晓起村 ทางด้านตะวนัออกของวูห่ยวน หมูบ้่านโบราณอายกุวา่ 600ปี 
มีช่ือเสยีงเร่ืองไม้หอม อยา่งไม้การบูร ทีปลกูมากมาย โดยเฉพาะต้นใหญ่สดุกลางหมู่บ้าน อายมุากกวา่พนัปี 

     รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภตัตำคำร 
หลงัอาหารเท่ียง เดินทางสู ่ หมู่บ้ำนหล่ีเคิง 李 坑 村 อีกหนึง่
หมู่บ้านสวยสดุของอ าเภอวูห่ยวนทางด้านตะวนัตก มีประวติัมา
ตัง้แตส่มยัราชวงศ์ซง่เหนือ  ( ปีค.ศ. 1010 ) มีบ้านเรือน 120 หลงั 
ประชากร 700 คน สว่นใหญ่มีแซห่ลี ่ภายในหมู่บ้านยงัเก็บรักษา
สถาปัตยกรรมบ้านเรือนโบราณแบบฮุยโจวและธรรมชาติแวดล้อม
อนังดงามไว้ได้เป็นอยา่งดี   ได้เวลาเดินทางกลบัเมืองถนุซี   

 

 
 
  
 
 
 

ค ่ำ      รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   
     พักถุนซี 黄山香茗大酒店- Xiangming Hotel  ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

*** ค ่ำคืนนีก้รุณำจัด เสือ้ผ้ำ 1 ชุด ยำ ของใช้ส่วนตัว ใส่กระเป๋ำใบเล็ก ส ำหรับพักบนเขำหวงซำน 1 คืน *** 
*** กรรไกร มีดพับ ของมีคม วัตถุไวไฟ ทุกชนิด กรุณำเก็บไว้ในกระเป๋ำสัมภำระใบใหญ่  

โดยกระเป๋ำสัมภำระใบใหญ่ของทุกท่ำน จะไปรอล่วงหน้ำที่เมืองหังโจว *** 
พรุ่งนีโ้ปรแกรมเดินขึน้เขาเยอะ กรุณาสวมใสร่องเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าท่ีเดินสบาย สมัภาระต้องถือด้วยตนเอง  

ทา่นสามารถใช้บริการเด็กขนกระเป๋าได้ คา่ใช้จ่ายกรุณาสอบถามไกด์ท้องถ่ิน 
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วันที่ส่ี       (4) เมืองถุนซ ี–  หมู่บ้ำนหงชุน– อุทยำนเขำหวงซำน น่ังกระเช้ำไฟฟ้ำ  ขึน้เขำหวงซำน     
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

จากนัน้เดินทางไป  หมู่บ้ำนหงชุน  宏村 เป็นหมู่บ้านโบราณท่ีสบืทอดกนัมาจากสมยัราชวงศ์ซง่ใต้ 
 และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 
จากองค์การยเูนสโกเม่ือปี 2000   หมู่บ้านนีมี้พืน้ท่ีกวา่ 
19.1 เฮกตาร์ ตัง้อยูห่า่งจากเขตภเูขาหวงซาน 35 
กิโลเมตร ได้รับสมญาวา่ “หมู่บ้านในภาพวาดพูก่นัจีน” 
มีประวติัมาตัง้แตส่มยัราชวงศ์ซง่ใต้ (ปีค.ศ.1131) เป็น
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของคนในตระกลูวาง หมู่บ้านหงชุนมี
รูปลกัษณ์คล้าย “โค” อยา่งนา่ทึง่ โดยภาพรวมหมู่บ้าน
คล้ายภาพ “โค” ก าลงันอนเอนกาย แนบชิดอยูริ่มธารใส
หน้าภเูขาใหญ่ โดยมีภเูขาทางตอนเหนือเป็น “ศีรษะโค” 
ต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ 2 ต้นท่ีปากทางเข้าหมู่บ้านทางทิศ
เหนือ ประดจุ “เขาโค” ตวัหมู่บ้านคือ “ล าตวัโค” สระน า้
รูปจนัทร์คร่ึงดว 

งกลางหมู่บ้านหรือ “เยวเ่จวา่” เปรียบได้กบั “กระเพาะโค” ทะเลสาบหนานหูทางตอนใต้เปรียบเสมือน “ท้อง
โค” โดยมีล ารางเก้าคุ้งสบิโค้ง ดจุดัง่ “ล าไส้โค” ขณะท่ีสะพานไม้เก่าทัง้ 4 ทิศของหมู่บ้าน อุปมาหนึง่ “กีบเท้า
ของเจ้าโค”    

 กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  เดินทางสูอ่ าเภอทานโคว่ เพื่อขึน้ เขำหวงซำน 黄山 เป็น 1 

ใน 10 ของยอดเขาท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามขึน้ช่ือของจีนและมี
ช่ือเสยีงไปทัว่โลกจนองค์การสหประชาชาติยอมรับให้เป็น
มรดกทางธรรมชาติของโลก อยูส่งูจากระดบัน า้ทะเลประ
มาน 3,000 ฟุต มียอดเขามากมายสงูเสยีดฟ้าซึง่มีสถาน ท่ีท่ี
นา่สนใจอยูห่ลายแหง่ อาทิ เฟยไหลลอื ซึง่มีหินท่ีมีความ
มหศัจรรย์ตัง้อยูบ่นก้อนหินอีกก้อนหนึง่โดยไม่รู้ท่ีมาวา่มา
จากไหนเป็นท่ีนา่อศัจรรย์ใจยิ่งนกั  
น าทา่น น่ังกระเช้ำไฟฟ้ำ 云谷缆车上山
YUNGU CABLE CAR ขึน้สูย่อดเขาหวงซาน (ขึน้
กระเช้าด้านหลงั) ระหวา่งทางทา่นจะได้เพลดิเพลนิ
กบัทศันียภาพอนัสวยงามของทะเลหมอก  ต้นสน
แปลกเขียวขจี  หินท่ีดรููปทรงไม่เหมือนท่ีอ่ืนไม่สามารถหาดท่ีูไหนได้ภเูขานีเ้ป็นภเูขาท่ีสวยท่ีสดุของประเทศ
จีน ได้รับฉายาวา่เป็นภเูขาฮอ่งเต้ มีทัง้ป่าสนโบราณสลบักบัป่าไผท่า่มกลางสายหมอกและแสงตะวนัฉาย 
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  น าทา่นเท่ียวชม ภเูขำหวงซำน ขนุเขาท่ีชาวจีนทัง้ผองตา่ง กลา่วขานกนัมาแตโ่บราณวา่  “หำกได้ชม
ขุนเขำที่หวงซำนแล้วขุนเขำอื่นในปฐพีภพล้วนไม่มีควำมหมำย” ตัง้อยูท่างตอนใต้ของมณฑลอนัฮุย มี
พืน้ท่ีประมาณ 154 ตร.กม. เดิมมีช่ือวา่ อีซาน หรือ ภเูขาด า ตอ่มา เปลีย่นเป็น “หวงซาน” หรือ  “ภเูขาเหลอืง” 
ตามพระนามของหวงตี ้กษัตริย์องค์แรกของจีน ท่ีเช่ือวา่ได้มาฝึกฝน  พละก าลงัและชุบตวัอยูบ่นขนุเขาแหง่นี ้
เสนห์่ของหวงซาน คือ การเดินเท้าสมัผสัธรรมชาติท่ีดจุภาพวาดปลายฝีพูก่นัจีนชัน้ยอดล้อมรอบตวัทา่น 
เดินชมธรรมชาติบริเวณ ซิงเหลยีงไถ ลานเย็นช่ืน    จะเห็นยอดเขาสือ่ซิ่งเฟิง ยอดเขาเจ้าแม่กวนอิม สอืโห
วกวนไห ่ หินลงิชมทะเล หินโป๋ยก่ายกินแตงโม ยอดเขาหลงัอูฐ    เป็นต้น  แล้วชมทศันียภาพยามอาทิตย์
อสัดงท่ีซีไห ่ อนัเป็นจุดรวมของทะเลหมอก ทะเลหิน ทะเลภเูขา น ากญุแจรูปหวัใจคูส่ลกัช่ือไปคล้องท่ีโซร์่
หน้าผา เสมือนสญัญาใจวา่ เราจะไม่แยกจากกนัชัว่นิรันดร์  
 
 
 
 
 

ค ่า         รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  บนเขา   
 พกับนเขาหวงซาน 西海宾馆 Xi Hai Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ห้ำ       (5) เขำหวงซำน - น่ังกระเช้ำไฟฟ้ำ ลง – สถำนนีรถไฟหวงซำน – หังโจว  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
    น าทา่นเท่ียวชมทิวทศัน์อนัสวยงาม บนยอดเขาแหง่นี ้

มีความกว้างใหญ่มโหฬาร เหมาะเป็นท่ีชมพระอาทิตย์
ขึน้ ชม ทะเลหมอก ทะเลเมฆ ชมทิวทศัน์ของเขา
เหลยีนฮวั (ดอกบวั) เขาเทียนตู้  (สวรรค์) และ เขาหลง 
(มงักร)  ชม เขาสงิโต ท่ีชิงเหลยีงไถก้อนหินท่ียื่นออก
จากภเูขาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึน้ท่ีสวยงาม
ทา่มกลางทะเลหมอก และหินรูปร่างแปลก
ตา   เช่น   ลงิมองทะเล ตือโป๊ยก่ายกินแตงโม   

 
       
 

 
 
 
 

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเขา 
  ได้เวลาสมควรน าทา่นโดยสารกระเช้าลงจากเขา  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นนัง่กระเช้าลงจากเขา 
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เดินทางสูส่ถานีรถไฟหวงซาน เพื่อโดยสำรรถไฟควำมเร็วสูง (200 km/ช่ัวโมง) ซึง่ถือเป็นรถไฟชินคนัเซ็น
เมืองจีนเลยทีเดียว     

........ น.         โดยขบวนรถไฟที่ D…..  เดินทางสูเ่มืองหังโจว   

........ น.         ถึง เมืองหงัโจว  รับคณะสูภ่ตัตาคาร 
ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม 

  พักหังโจว 萧山开元名都大酒店- New Century Grand Hotel Hangzhou ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่หก       (6) หังโจว – กรุงเทพฯ      
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  หลงัอาหารเช้า น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
08.55 น.   บินลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CA733 

12.05 น. ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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อัตรำค่ำบริกำร    
   

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ / ท่ำน ( พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเด่ียวเพิ่ม 
ผู้ใหญ่ 20 ท่ำนขึน้ไป      39,800 .-บำท 5,800.-บำท 

ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)      คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)       คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่ปกติ 4 วนัท าการ       บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     

 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                          

   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน              
   คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 

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

คณะทัวร์ครบ 15 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มีกำร
กำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืน
เงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

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

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด า ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 
 

 


