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กาํหนดเดนิทาง : 2-8 พฤศจกิายน ���� 
 
 
xx.xx  เวลานดัหมายแจ้งให้ทราบในใบเตรียมตวั (สง่ให้ก่อนวนัเดินทางประมาณ � วนั) 
10.55น. เดินทางลดัฟ้าสู่นครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG612 

14.05น. ถงึสนามบิน นครคุนหมิง 

หลงัจากนั �น นําทา่นเดินทางไปเที�ยวชม พร้อมอิสระ

เดินเลน่ชอ็ปปิ �ง เมืองโบราณกวนตู้ 
เมืองโบราณกวนตู้  เป็นแหล่งทอ่งเที�ยว ซ็

อปปิ �ง เสื �อผ้า อาหารพื �นเมือง ขนม และ

ลานเอนกประสงค์ที�ชาวจีนในคุนหมิงทกุ

เพศทกุวยัจะมาเดินเล่น พกัผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที�สร้างขึ �นมาเพื�อเป็นการอนรุักษ์

สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจนีใน สมยัก่อน สว่นกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์

แบบทิเบต และด้านหลงัของเมืองโบราณ เป็นที�ตั �งของวดัลามะ หรือวดัทเิบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้

เหน็ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที�มีหลากหลายชาติพนัธ์ แตอ่ยู่ร่วมกนัได้อยา่งสนัติ 

เย็น รับประทานอาหารเย็นเมนพูิเศษ “ขนมจีนข้ามสะพาน” ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเช็คอินเข้าสูท่ี�พกัโรงแรม �* พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

09.25 น. เดินทางไปยงัเมืองกุ้ยโจวโดยรถไฟความเร็วสงู ขบวน G2114    

13.00 น. เดินทางถึงกุ้ ยโจว รถรับนําทา่นรับประทานอาหารกลางวนัในภตัตาคาร 

วนัแรก     กรุงเทพฯ-คุนหมงิ-เมืองโบราณกวนตู้                  (-/-/D) 

วนัที�สอง     คุนหมงิ-กุ้ยโจว-รถไฟความเร็วสงู-เมืองโบราณเจิ �นหย่วน  (B/L/D) 
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กุ้ยโจวเป็นมณฑลหนึ�งในกลุ่มสามเหลี�ยมเศรษฐกิจฟ่านจซูานเจี�ยวหรือแม่นํ �าจเูจียง สามารถผลติยาสบูได้

มากเป็นอนัดบั 2 รองจากมณฑลยูนนาน และยงัมีชื�อเสยีงในการผลิตเหล้า “เหมาไถ” ซึ�งมีชื�อทั �งในและ

ตา่งประเทศ อีกทั �งมีแหล่งทอ่งเที�ยวทางธรรมชาติที�มีชื�อเสียงมากที�สดุ คือ นํ �าตกหวงกว่อ
ซู่ (Huangguoshu) ซึ�งเป็นนํ �าตกที�ใหญ่ที�สดุในจีน นอกจากนี �กุ้ยโจวยงัได้ชื�อวา่เป็นแหล่งไฟฟา้พลงังานนํ �า

ของประเทศ เนื�องจากมีแม่นํ �าอู่เจยีงไหลผา่นทั�วทั �งมณฑล ทั �งยงัได้รับการขนานนามวา่ เป็นทะเลถ่านหิน

ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน เนื�องจากมีปริมาณถ่านหินมากเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ มณฑลกุ้ยโจวยงัมี

ทรัพยากรสินแร่มากกวา่ 110 ชนิด โดยเฉพาะ ปรอท อลมิูเนียม พลวงทองคํา ถ่านหิน แมงกานีส และ

ฟอสฟอรัส ทั �งยงัเป็นแหลง่ผลิตออกไซด์ของโลหะที�หายาก คือ แกลเลียม และหินผลึกใส รวมทั �งเป็นแหลง่

เหมืองทองอีกด้วย  แม้ว่าสภาพภมูิประเทศของมณฑลกุ้ยโจวจะไม่เอื �อต่อการทําการเกษตร แต่ภาค

เกษตรกรรมของกุ้ยโจวถือวา่มีศกัยภาพมาก เนื�องจากมีการพฒันาระบบชลประทานและการทาํ

เกษตรกรรมแบบขั �นบนัไดมาโดยตลอดโดยเฉพาะอตุสาหกรรมการผลิตใบยาสบูซึ�งสามารถผลิตได้มาก

เป็นอนัดบั 2 ของจีนรองจากมณฑลยูนนาน ผลผลิตทาง

การเกษตรที�สําคญั ได้แก่ ธัญพืช เมลด็พืชให้นํ �ามนั ใบยาสบู อ้อย 

ชา และผลไม้ เป็นต้น 

จากนั �น เดินทางไปยงัเมืองโบราณเจิ �นหยว่น (ระยะทางประมาณ �� 

กิโลเมตร)   

บา่ย เดินทางถึงเมืองเจิ �นหยว่น นําท่านเที�ยวชมววิริมผั�งแม่นํ �าเมือง

เจิ �นหยวน อยู่ในอําเภอเหลยซาน เขตปกครองตนเองฯ เฉียนตงหนาน 
ลกัษณะคล้ายกบัเมืองโบราณต้าหลี� มณฑลยนูนาน โดยตวัเมืองโบราณถกู

ล้อมรอบไว้ด้วยประตเูมืองโบราณ ทั �ง 4 ด้าน สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองใน

อดีตได้เป็นอย่างดี สภาพบ้านเรือนมีทั �งสว่นที�เป็นของเดิมและสว่นที�สร้างขึ �น
ใหมแ่ต่ยงัคงมีมนต์เสน่ห์ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พร้อมเข้าพกัที�โรงแรม �* ในเมืองเก่า

พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 **คืนนี �จดักระเป๋าแยกใบเล็กสําหรับพรุ่งนี �เข้าที�พักในหมู่บ้านชาวม้ง (ชุดนอน�คืน ชุดเที�ยว�วนั) 
 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั �นนําทา่นขึ �นจดุชมวิวเพื�อ ชมวิวพาโนรามาของ

เมืองโบราณเจิ �นหย่วน และเดิมชมบ้านเก่าแก่ตา่งๆ ตามซอกซอย พร้อมกบัชิมอาหารพื �นเมือง  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดินทางถึงหมู่บ้านชาวม้ง หยบิกระเป๋าแยกใบเล็กเดนิจากจุดจอดรถเข้าสู่ที�พกัในหมู่บ้าน กระเป๋า

ใหญ่ฝากไว้บนรถโคช 

จากนั �นนําทา่นเดินเล่นถ่ายรูปในหมบู้าน ทา่นจะได้ชมบรรยากาศของหมู่ บ้านวัฒนธรรมชาวม้งที�มีมาแต่

โบราณ หมู่บ้านแหง่นี �ตั �งอยู่ที�เมืองซีเจียง เขตปกครองตนเองของชาวม้งที�เขตเฉียนตงหนาน เป็นหมู่บ้าน

ชาวม้งที�ใหญ่ที�สดุของประเทศจีนโดยมีแม่นํ �าไป๋สุย่ ไหลผา่นกลางจงึทําให้หมู่บ้านแหง่นี �แบ่งเป็นสองฝั�ง ฝั�ง
หนึ�งจะเป็นถนนคนเดิน ส่วนอีกฝั�งหนึ�งจะเป็นที�อยูข่องชาวบ้าน และหอชมวิว ที�แหง่นี �จดัได้ว่าเป็น

วนัที�สาม     เมืองโบราณเจิ �นหย่วน- หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวม้ง   (B/L/D) 
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แหล่งข้อมลูชั �นดีในการค้นหาประวติัศาสตร์กวา่พนัปีของชาวม้งเพราะชาวม้งที�นี�มีการเก็บรักษาวฒันธรรม

ดั �งเดิมไว้เป็นอย่างดี จากรุ่นสูรุ่่น ซึ�งพวกเขาได้อาศยัอยู่บริเวณนี �กันมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ  

หมู่บ้านชาวม้งนํ �าล้อรอบไปด้วยภูเขาทั �งสี�ด้าน บ้านเรือตั �งลดหลั�นกัน
ไปตามไหลเ่ขาตวัหมู่บ้านอยู่ภายในแอ่งกระทะ  ประชากรชาวม้ง

อาศยัที�วา่งบริเวณเชิงเขาในการทําไร่ทาํนา กระจายไปตลอดบริเวณ 

ซึ�งเราจะสามารถเหน็นาขั �นบนัไดของชาวบ้าน เลก็บ้างใหญ่บ้าง

ระหว่างทาง หมู่บ้านแหง่นี �ยงัได้ชื�อวา่เป็นหมู่บ้านที�มีนาขั �นบนัไดสวย

ที�สดุในประเทศจีนอีกแห่งหนึ�งด้วยเหมือนกนั สาํหรับบ้านเรือนของ

ชาวม้งแหง่นี �ก็จะปลกูสร้างกนัไปในลกัษณะแบบเป็นหลงัๆ โดยใช้ไม้

เป็นวสัดใุนการก่อสร้างโดยบ้านจะเป็นใต้ถนุสงู ยกด้วยเสาหลกัสี�

ด้าน คล้ายๆกบับ้านในชนบทของเมืองไทย โดยชั �นลา่งที�ติดกบัผิวดิน

จะวางพวกเครื�องมือทาํการเกษตร ชั �นสองก็จะแบ่งเป็นห้องต่างๆ 

และที�พิเศษคือในแต่ละห้องจะต้องมีระเบียงยื�นออก เพื�อเป็นที�

พกัผ่อน จิบชา ชมววิ  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ในหมู่บ้าน  

จากนั �น ชมวิวกลางคืนของหมูบ้่าน พกัผ่อนตามอธัยาศยั �* 

 

    

 
เช้า  นําทา่นชมพระอาทติย์ขึ �น จากนั �นนําทา่นรับประทานอาหารเช้าแบบพื �นเมืองในหมู่บ้านม้ง และอิสระเดิน

เล่นในหมู่บ้านชาวม้ง 

11.00 น. ชมโชว์ของชาวม้งภายในหมูบ้่านโบราณแหง่นี � การแสดงจะมี
นกัแสดงท้องถิ�นต่างใส่ชดุม้งประจําถิ�นเต็มยศสวยงามอลงัการ การ

แสดงมีทั �งการร้องเพลงเต้นรําเมื�อรวมเข้ากบัชดุที�ประดบัประดา(จดั

เตม็)ให้เหน็ถงึศิลปะท้องถิ�นแล้วทําให้รู้สกึตื�นตาน่าประทบัใจยิ�งนกั  
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั สไตล์ท้องถิ�นที�ไม่เหมือนใคร มีประเพณี

การต้อนรับของชาวม้ง มีการขบัร้องเพลงพื �นเมือง ให้ทา่นทดลองดื�ม

ไวน์ท้องถิ�น ( Home made) ที�มีวิธีการเสริฟที�ไม่ธรรมดา 

บา่ย เดินทางโดยรถโคชสูห่วงกวอ่ซู ่

เย็น   รับประทานอาหารเย็น พร้อมเข้าพกัโรงแรม �* 

 

  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําทา่นเดินทางไปยงัอทุยานนํ �าตกหวงกว่อซู่     

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั   
จากนั �น เดินทางสูด้่านในอุทยานชม นํ �าตกหวงกว่อซู่ (Huangguoshu Waterfall) ตั �งอยู่ในเมือง  กุ้ยหยา

งมณฑลกุ้ยโจว เมืองตากอากาศที�มีชื�อเสียงของจีน หวงกวอ่ซู่เป็นนํ �าตกที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในจีนและใหญ่

วนัที�สี�     ชมววิพระอาทติย์ขึ �น- โชว์ชาวม้ง-หวงกว่อซู่    (B/L/D) 

วันที�ห้า     อุทยานนํ �าตกหวงกว่อซู่-เมืองซงิอี �                     (B/L/D) 
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ที�สดุในเอเชีย ด้วยความสงู 77.8 เมตร กว้าง 101 เมตร และเป็นนํ �าตกที�ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก สายนํ �า

จากด้านบนของนํ �าตกจะไหลลงสู่สระซีหนิว (Xi Niu Tan) หรือ 

สระแรด (Rhino Pool) ด้านล่างกระจายเป็นฟองใสตลอดทั �งปี 

ด้านหลงัมา่นนํ �าตกเป็นอโุมงค์มีความยาวประมาณ 134 เมตร 

เรียกว่า “ชยุเหลียนตง” (Shuiliandong) แม้วา่นํ �าตกหวงกั�วซุจ่ะมี

ปริมาณนํ �าและขนาดน้อยกว่าหรือเลก็กว่า นํ �าตกขนาดใหญ่ที�มี

ชื�อเสียงของโลกก็ตามแต่นํ �าตกหวงกั�วซู่มีเอกลกัษณ์อยา่งหนึ�งคือ นกัทอ่งเที�ยวสามารถเข้าไปในถํ �า เพื�อชม

นํ �าตกจากด้านหลงัได้ ถํ �าที�อยูด้่านหลงัของนํ �าตกนี �จะอยู่ระดบักลางๆ ของนํ �าตก และมีความยาวกว่า100 

เมตร มีลกัษณะคูข่นานไปกบันํ �าตก ภายในถํ �ามี ชอ่งหน้าตา่งประมาณ 6 ชอ่งไม่เพียงแต่มองเห็นนํ �าตกที�

ไหลเชี�ยวลงสูพื่ �นข้างลา่งเทา่นั �น แต่ยงัสามารถเอามือไปจบันํ �าตกอีกด้วย นอกจากนี � นํ �าตกแห่งนี � ยงัเป็นที�

ถ่ายทาํ ภาพยนต์สดุฮิต ที�ชื�อเรื�องว่า "ไซอิ�ว" ซึ�งเป็นภาพยนต์ที�มีชื�อเสียงของประเทศจีน 

จากนั �น เดินทางออกจากอทุยานนํ �าตกหวงกวอ่ซูไ่ปยงัเมืองซงิอี � ตั �งอยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว 

ซึ�งทางที�ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน ณ บริเวณเชื�อมต่อของมณฑลกุ้ยโจว เขตกวางสีและมณฑล     ยนู

นาน   นอกจากนั �นแล้ว เมืองซิงอี �ยงัถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าที�สําคญัแหง่หนึ�งในภาคตะวนัตกเฉียงใต้

ของจีน มีการคมนาคมที�สะดวกสบายมากพอสมควร  เมืองซิงอี �มีภูเขาที�ตั �งตระหง่านสงา่งามและ

โบราณสถานหลายแหง่ ในแหลง่ท่องเที�ยวกวา่ 40 แหง่ ล้วนมีทศันียภาพทางธรรมชาติที�วิเศษตระการตา มี

ทรัพยากรการท่องเที�ยวหลากหลายที�รวมตวัอยู่ในบริเวณเดียวกนั อีกทั �งตั �งอยู ่ณ จดุเชื�อมต่อของเส้นทาง

การทอ่งเที�ยวที�สําคัญหลายสายของจีน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  เข้าสู่ที�พกัโรงแรม �* พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    เดินทางไปยงั 

“หมู่ บ้านเสี �ยน่าฮุย” หมู่บ้านเลก็ๆ มภีูเขาโอบล้อม บรรยากาศ

แบบสบายๆ มองเหน็ภูเขาหมื�นยอดโอบล้อมสวยงามคลาสสิค 

เดินชมตลาดท้องถิ�นเหน็ชีวติความเป็นอยูข่องคนในหมู่บ้าน แวะ

ซื �อผลไม้ท้องถิ�นตามฤดกูาลเดินเล่นทอดน่องอยา่งสบายใจให้สม

กบัมาเที�ยววนัหยุดหลงัจากที�เหน็ดเหนื�อยจากการทํางานมา

ตลอดทั �งปี  ทา่นที�ชอบปั�นจกัรยานสามารถเช่ารถจกัรยานขี�เที�ยว

ไดร้อบหมู่บา้นเป็นความสนกุสนานในการท่องเที�ยวไปอีกแบบ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย นําทา่นเดินทางเข้าชมอุทยานเขาหมื�นยอด ชมวิวภูเขารูปปิรามิด

อนัยิ�งใหญ่ตระการตา เป็นภาพพาโนรามาอนัมโหฬารและยิ�งใหญ่

ของภูเขาหินปนูรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิด ที�ปรากฏเป็นภูเขาหินปนูยาวพรืดสลบัซบัซ้อนแน่นขนดัไปสดุ

วันที�หก     ซงิอี �-หมู่บ้านเสี �ยน่าฮุย-อุทยานเขาหมื�นยอด-หมู่บ้านโถวเล่อ-ฉีจิ �ง     (B/L/D)   
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สายตา ยอดเขาเรียงรายนบัพนันบัหมื�นยอด ทา่มกลางไร่นาแม่น้า และหมู่บ้านผสมผสานกัน ภูมิประเทศ

อนัสวยงามมหศัจรรย์หาชมได้ยากนกั ดงัคํากลา่วของกวีจีนในสมยัราชวงศ์หมิงที�วา่ "ข้ายํ�าไปทั�วแผ่นดิน 

เหน็ภูเขาเลื�องชื�อมาทกุแหง่ แต่ที�นี�เป็นหนึ�งเดียว ที�ข้าเหน็ป่าแห่งยอดเขา" 
จากนั �น เดินทางเข้าสูห่มู่บ้านโถ่วเล่อ (Tuole Village) หมู่บ้านท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงในเขตตําบลสื �อเฉียวเจิ �น ตําบล

เลก็ๆที�มีพื �นที�ประมาณ 58.5 ตารางกิโลเมตร ในเขตอําเภอผานสุ่ย เมืองลิ�วผานสยุ (Liupanshui) 1 ใน 9 

เมืองสาํคญัของ มณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) นบัเป็นอีกหนึ�งหมู่บ้านที�ได้รับการยกยอ่งให้เป็น หมู่ บ้าน

แปะก๊วยพันปี เนื�องจากหมู่บ้านจะมีการปลกูต้นแปะก๊วยมาตั �งแตโ่บราณกว่า 1,100 ต้น และแต่ละต้นมี 

อายกุวา่ 500ปี ไปจนถึง 1,000 ปี เลยทีเดียว ทาํให้เมื�อเข้าสูช่่วงฤด ู

ใบไม้ร่วง ใบแปะก๊วยก็จะค่อยๆเริ�มสกุสกาว ใบก็จะเริ�มเปลี�ยนจาก

สีเขียวเป็นสีเหลืองทองสวยงามเป็นวงกว้างทั�วทั �งหมู่บ้าน มองไป

ทางไหนก็เหน็แตต้่นไม้สีเหลือง ที�ใบเหลืองร่วงหลน่เป็นพรหมสีทอง

ให้นกัทอ่งเที�ยวได้เดินบนพรหมทอง ถ่ายรูปมมุตา่งๆที�ประกอบไป

ด้วยบ้านเก่า เมืองโบราณ มีลําธารสายเลก็ๆพาดผา่น ทางการได้

อนรัุกษ์หมูบ้่านเลก็ๆแสนน่ารักนี �เป็นอยา่งดี มีการทําทางเดินให้ได้ลดัเลาะถ่ายรูปได้อยา่งสบายใจ หมู่บ้าน

แหง่นี �จะสวยงามมากที�สดุในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทกุๆปี 

จากนั �น เดินทางไปยงัเมืองฉีจิ �ง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น  พกัผอ่น 

 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัจากนั �นเดินทางไปยงัสนามบินคณุหมิง 

เที�ยง  ทานอาหารกลางวนัใกล้สนามบิน 

15.20    เหินฟา้สู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบิน TG613 

16.30  ถงึสนามบินสวุรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ (บาท) กรุ๊ป 16 ท่านขึ �นไป  

กําหนดเดนิทาง พัก � ท่านต่อห้อง พักเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

2-8 พฤศจกิายน ���� 
 

49,900.- 6,000.- 

  
อตัรานี �รวม 

- คา่เครื�องบินระหวา่งประเทศและภาษีสนามบนิ กรุงเทพฯ-คนุหมงิ-กรุงเทพฯ ชั �นประหยดั 

- คา่เข้าชมสถานที�ตามที�ระบใุนโปรแกรม   

- คา่พาหนะรับส่งและระหว่างนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

- คา่ที�พกัตามที�ระบใุนโปรแกรม (สองท่านตอ่ห้อง) 

- อาหารมื �อหลกัตลอดการเดนิทางตามที�ระบใุนโปรแกรม 

- คา่ธรรมเนียมการยื�นขอวีซา่เดนิทางเข้าประเทศจีน 4 วนัทําการ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท และคา่ประกนัอบุตัิเหตใุนจีน ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัข้อจํากดัที�มีการตกลงไว้กบับริษัท

ประกนัชีวติ  

วันที�เจด็    ฉีจิ �ง-สนามบินเมืองคุนหมิง-กรุงเทพฯ         (B/L/-)   
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- นํ �าดื�มตลอดการเดนิทาง 1 ขวด/ท่าน/วนั (ไมร่วมนํ �าดื�มในห้องพกั) 

- มคัคเุทศก์ท้องถิ�นพดูภาษาไทย   

 

อตัรานี �ไม่รวม 

- คา่กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ �าหนกัเกินกวา่ที�สายการบินกําหนด 20 กก./ท่าน สว่นเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 

- คา่ทําหนงัสอืเดนิทาง 

- คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด 

- คา่อาหารที�ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 

- คา่ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% (กรณีต้องการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที�จ่าย 3% 

- ค่าทปิไกด์ ท้องถิ�น และคนขับรถ ตลอดทริป   �6�หยวน/ลูกค้า�ท่าน 

- ทปิหัวหน้าทวัร์ (ทั �งนี �จํานวนขึ �นกับความพงึพอใจของท่าน) 
 

การจองที�นั� งและการชําระเงนิ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามดัจําเป็นจํานวนเงิน 19,000.- บาท ตอ่ผู้ โดยสารหนึ�งท่าน สว่นที�เหลือชําระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 15 วนั 

มฉิะนั �นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ�ในการคนืค่ามดัจําทั �งหมด    

*** ในกรณีที�ท่านโอนเงนิจากต่างจังหวัด อตัราดังกล่าวเป็นอตัราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของทางธนาคาร *** 

การยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ �นไป คืนเงินทั �งหมด **ยกเว้นคา่ตั�วเครื�องบนิที�ได้ชําระและเรียกคืนไม่ได้ 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ �นไป  เก็บคา่ใช้จ่าย 75% ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทั �งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5.กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบนิหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจําที�พกัโดยตรงหรือโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที�ยวบินพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่ีการคืนเงนิ
มดัจํา หรือค่าทวัร์ทั �งหมดเนื�องจากคา่ตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั �นๆ 

**หากมีการชําระตั� วรถไฟความเร็วสูงไปแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ทกุกรณี รวมทั �งตั�วเครื�องบนิอาจไม่สามารถคนืเงินได้หากเป็น
ตั�วราคาพเิศษ ทั �งนี �ขึ �นกับเงื�อนไขของสายการบิน 

หมายเหต ุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื�นๆ ที�อยู่นอกเหนือ    การควบคมุของทาง
บริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ �นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย    การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุัติเหตุ
ต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที�ยวจะสิ �นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธิ�และจะไมรั่บผดิชอบคา่บริการที�  ท่านได้ชําระไว้แล้ว 
ไมว่่ากรณีใดๆ ทั �งสิ �น 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือ    เอกสาร เดนิทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 
5. รายการนี �เป็นเพยีงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลงัจากได้สํารองที�นั�งบนเครื�อง และโรง    แรมที�พกัใน
ต่างประเทศเป็นที�เรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานี �คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรับสงูขึ �น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรับราคาตั�วเครื�องบนิ ตามสถานการณ์
ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษัทขนสง่ 
หรือ หน่วยงานที�ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการทวัร์อื�นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงนิให้สําหรับคา่บริการนั �นๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสญัญาใดๆ ทั �งสิ �นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มอํีานาจ
ของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั �น 
9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า และความผดิพลาดจาก    ทางสายการบิน จะ
ไม่มกีารคืนเงินใดๆ ทั �งสิ �น แตท่ั �งนี � ทางบริษัทฯจะจดัหา รายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ มาให้ โดยขอสงวนสทิธิ�การจดัหานี � โดยไมแ่จ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  


