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ก าหนดเดินทาง : 17-22 มีนาคม 2563 
 
 
xx.xx  เวลานดัหมายแจ้งให้ทราบในใบเตรียมตวั (สง่ให้ก่อนวนัเดินทางประมาณ 7 วนั) 
10.55น. เดินทางลดัฟา้สูน่ครคนุหมิง โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG612 

14.05น. ถึงสนามบิน นครคนุหมิง 
จากนัน้ น าทา่นเดินทางไปเท่ียวชม พร้อมอิสระเดินเลน่ช็อปปิง้ เมืองโบราณกวนตู้ เมืองโบราณกวนตู้  เป็นแหลง่

ทอ่งเท่ียว ซ็อปปิง้ เสือ้ผ้า อาหารพืน้เมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ท่ีชาวจีนในคนุหมิงทกุเพศทกุวยัจะ
มาเดินเลน่พกัผอ่นหยอ่นใจ ในบรรยากาศ
แบบเมืองโบราณ ท่ีสร้างขึน้มาเพื่อเป็น
การอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้าน
ขายแบบจีนในสมยัก่อน สว่นกลางของ
ลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบ
ทิเบต และด้านหลงัของเมืองโบราณ เป็นท่ีตัง้ของวดัลามะ หรือวดัทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็น
ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนในคนุหมิงท่ีมีหลากหลายชาติพนัธ์ แตอ่ยูร่่วมกนัได้อย่างสนัติ 

เย็น รับประทานอาหารเย็นเมนพูิเศษ “ขนมจีนข้ามสะพาน” ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเช็คอินเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม 4* พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

**วนัพรุ่งนีต้้องนอนในโรงแรมเลก็ๆริมแม่น า้ โรงแรมไม่มีลฟิท์ดงันัน้ทา่นสามารถจดักระเป๋าเลก็ๆในค ่าคืนนี ้
 
  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้เดินทางไปยงัสถานีรถไฟ 
**หมายเหตุ : การขึน้รถไฟความเร็วสูงห้ามมิให้มีของมีคมใส่ในกระเป๋าเดินทาง-กระเป๋าเป้ เด็ดขาด เช่น  

กรรไกรตัดเล็บ / ไม้แคะหู / กรรไกรตัดกระดาษ / ที่โกนหนวด / มีดพับ / เข็มกลัด 

วันแรก     กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้                    (-/-/D) 

วันที่สอง     คุนหมิง-รถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยโจว-เมืองอันซนุ     (B/L/D) 
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 กรุณาอย่าพกติดไปกับทริปนี ้เน่ืองจากต้องน ากระเป๋าขึน้ภายในรถไฟขณะเดินทาง เจ้าหน้าที่จะ
สแกนกระเป๋าเมื่อพบจะยืดไว้ทัง้หมด 

09.25 น. เดินทางไปยงัเมืองกุ้ยโจวโดยรถไฟความเร็วสงู ขบวน G2114  *ทานของว่างบนรถไฟ 
13.00 น. เดินทางถึงกุ้ยโจว สถานีเมืองอนัซุน รถรับน าทา่นรับประทานอาหารกลางวนัในภตัตาคาร 

กุ้ยโจวเป็นมณฑลหนึง่ในกลุม่สามเหลีย่มเศรษฐกิจฟ่านจซูานเจ่ียวหรือแม่น า้จูเจียง สามารถผลิตยาสบูได้
มากเป็นอนัดบั 2 รองจากมณฑลยนูนานและยงัมีช่ือเสยีงในการผลติเหล้า “เหมาไถ” ซึง่มีช่ือทัง้ในและ
ตา่งประเทศ อีกทัง้มีแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีช่ือเสยีงคือน า้ตกหวงกวอ่ซู ่(Huangguoshu) ซึง่เป็น
น า้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุในจีน นอกจากนีกุ้้ยโจวยงัได้ช่ือวา่เป็นแหลง่ก าเนิดไฟฟา้จากพลงังานน า้ของประเทศ 
เน่ืองจากมีแม่น า้อู่เจียงไหลผา่นทัว่ทัง้มณฑล ทัง้ยงัได้รับการขนานนามวา่เป็นทะเลถา่นหินทางตะวนัตก
เฉียงใต้ของจีน เน่ืองจากมีปริมาณถา่นหินมากเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ มณฑลกุ้ยโจวยงัมีทรัพยากร
สนิแร่มากกวา่ 110 ชนิด โดยเฉพาะ ปรอท อลมิูเนียม พลวงทองค า ถา่นหิน แมงกานีส และฟอสฟอรัส ทัง้
ยงัเป็นแหลง่ผลติออกไซด์ของโลหะท่ีหายาก คือ แกลเลยีม และหินผลกึใส รวมทัง้เป็นแหลง่เหมืองทองอีก
ด้วย  แม้วา่สภาพภมิูประเทศของมณฑลกุ้ยโจวจะไม่เอือ้ตอ่การท าการเกษตร แตภ่าคเกษตรกรรมของกุ้ย
โจวถือวา่มีศกัยภาพมาก เน่ืองจากมีการพฒันาระบบชลประทานและการท าเกษตรกรรมแบบขัน้บนัไดมา
โดยตลอดโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลติใบยาสบูซึง่สามารถผลติได้มากเป็นอนัดบั 2 ของจีนรองจาก
มณฑลยนูนาน ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญั ได้แก่ ธัญพชื เมลด็พืชให้น า้มนั ใบยาสบู อ้อย ชา และ
ผลไม้ เป็นต้น 

  เดินทางไปยงัลานซากรุะหม่ืนไร่ผิงปา้ อุทยานซากุระหมื่นไร่ ท่ีตัง้อยูริ่มทะลสาบหงเฟ่ิงบนเนินเขาสงูท่ี
ปลกูซากรุะกว้างใหญ่ไพศาล มีถนนตดัผา่นใจกลางลานซากรุะ
ท าให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถเดินทางเข้าชมได้อยา่งสะดวกสบาย 
อีกทัง้วิวริมสองข้างทางท่ีมีทัง้ซากรุะสชีมพอูอ่นและสโีทนขาว 
สามารถหยดุถ่ายรูปมมุตา่งๆ ได้มากมาย ในชว่งท่ีดอกซากรุะผลิ
บานนีจ้ะเป็นช่วงท่ีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป 
อุทยานซากรุะแหง่นีมี้ความกว้างใหญ่ถึง 2.5กิโลเมตร นอกจาก
ซากรุะแล้วยงัมีการปลกูเมเปิล้แดง, แมกโนเลยี มีดอกเชอร่ีกว้างใหญ่ถึง 6,000 เอเคอร์ และมีดอกพีชมา
กกวา่ 3,000 เอเคอร์ และดอกไม้พรรณอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้อิสระทา่นเท่ียวชมและถ่ายรูปอยา่งจุใจ 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น เข้าพกัโรงแรม 3* 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  น าทา่นเข้าสูล่านซากรุะอีกครัง้เพื่อเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเช้า แสงยามเช้าสาด

สะท้อนทะเลสาบหงเฟ่ิงท าให้ได้มมุถ่ายรูปท่ีมีแสงสวยงามแตกตา่งกนัออกไป ให้อิสระทา่นถ่ายรูป  ได้
เวลาสมควรน าทา่นไปรับประทานอาหารกลางวนั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั   
บา่ย น าทา่นเดินทางไปยงัเขตอุทยานน า้ตกหวงกวอ่ซู ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
เย็น ถึงหวงกวอ่ซูแ่ล้วเข้าสูท่ี่พกั รับประทานอาหารค ่า พกัผอ่น 4* 
 

วันที่สาม     สวนซากุระช่วงเช้า-อุทยานน า้ตกหวงกว่อซู่          (B/L/D) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า เดินทางสูด้่านในอุทยานชม น า้ตกหวงกว่อซู่  (Huangguoshu Waterfall) ตัง้อยูใ่นเมือง  

กุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจว เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสยีงของจีน หวงกวอ่ซูเ่ป็นน า้ตกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในจีน
และใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย ด้วยความสงู 77.8 เมตร กว้าง 101 เมตร และเป็นน า้ตกท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 
สายน า้จากด้านบนของน า้ตกจะไหลลงสูส่ระซีหนิว (Xi Niu Tan) ด้านลา่งกระจายเป็นฟองใสตลอดทัง้ปี 
ด้านหลงัม่านน า้ตกเป็นอุโมงค์มีความยาวประมาณ 134 เมตร 
เรียกวา่ “ชุยเหลยีนตง” (Shuiliandong) แม้วา่น า้ตกหวงกัว่ซุจ่ะมี
ปริมาณน า้และขนาดน้อยกวา่หรือเลก็กวา่ น า้ตกขนาดใหญ่ท่ีมี
ช่ือเสยีงของโลกก็ตามแตน่ า้ตกหวงกัว่ซูมี่เอกลกัษณ์เดน่อยา่งหนึง่
คือ นกัทอ่งเท่ียวสามารถเข้าไปในถ า้ เพื่อชมน า้ตกจากด้านหลงัได้ 
ถ า้ท่ีอยูด้่านหลงัของน า้ตกนีจ้ะอยูร่ะดบักลางๆ ของน า้ตก และมี
ความยาวกวา่100 เมตร มีลกัษณะคูข่นานไปกบัน า้ตก ไม่เพียงแตม่องเห็นน า้ตกท่ีไหลเช่ียวลงสูพ่ืน้ข้างลา่ง
เทา่นัน้ แตย่งัสามารถเอามือไปจบัน า้ตกอีกด้วย นอกจากนี ้น า้ตกแหง่นี ้ยงัเป็นท่ีถ่ายท า ภาพยนต์สุดฮิต ท่ี
ช่ือเร่ืองวา่ "ไซอ๋ิว" ซึง่เป็นภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสยีงของประเทศจีน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 

บา่ย เดินทางไปยงัเมืองซิงอี ้(เดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทางผา่นเส้นทาง”น า้ตกแม่น า้ร้อยสาย” 
เป็นเส้นทางสดุคลาสสิคท่ีทา่นจะได้เห็นน า้ตกไหลลงมาจากหน้าผา อยูเ่ป็นระยะๆ เป็นม่านน า้ตกท่ีมี
ระยะทางยาวไกลมาก ไม่แปลกใจเลยท่ีได้สมญานามนีม้า ช่างสวยงามนา่ประทบัใจจริงๆ 

  เมืองซิงอี ้ตัง้อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว ซึง่ทางท่ีภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน ณ 
บริเวณเช่ือมตอ่ของมณฑลกุ้ยโจวเขตกวางสแีละมณฑลยนูนาน   นอกจากนัน้แล้ว เมืองซิงอีย้งัถือวา่เป็น
ศนูย์กลางการค้าท่ีส าคญัแหง่หนึง่ในภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบายมาก
พอสมควร  เมืองซิงอีมี้ภเูขาท่ีตัง้ตระหงา่นสงา่งามและโบราณสถานหลายแหง่ ในแหลง่ทอ่งเท่ียวกวา่ 40 
แหง่ ล้วนมีทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีวิเศษตระการตา มีทรัพยากรการทอ่งเท่ียวหลากหลายท่ีรวมตวัอยูใ่น
บริเวณเดียวกนั อีกทัง้ตัง้อยู ่ณ จุดเช่ือมตอ่ของเส้นทางการทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัหลายสายของจีน  

เย็น เดินทางถึงเมืองซิงอี ้เข้าสูท่ี่พกั รับประทานอาหารเย็น พกัผอ่น 5* 

  

 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า เดินทางเข้าสูห่มู่ บ้านเสีย้นาฮุย เป็นหมู่บ้านเลก็ๆใกล้กบัอุทยานเขาหม่ืนยอด 

หมู่บ้านแหง่นีมี้บรรยากาศสบายๆ โดยมีภเูขาน้อยใหญ่สลบัซบัซ้อนอยูเ่ต็มตลอดพืน้ท่ี ในวนันีเ้ราจะท า

กิจกรรมป่ันจกัรยานชมวิว ด่ืมด ่าบรรยากาศววิเทพของหมู่บ้านแหง่นี ้ นบัเป็นอีกหนึง่ไฮไลท์ท่ีท าให้ทริปนี ้

เป็นทริปท่ีสดุเฟอร์เฟกต์ท าให้การทอ่งเท่ียวเป็นวนัพกัผอ่นอยา่งแท้จริง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 

วันที่ ส่ี     น า้ตกหวงกว่อซู่-น า้ตกร้อยสาย-เมืองซิงอี ้          (B/L/D) 

วันที่ห้า    เมืองซิงอี-้หมู่บ้านเสีย้นาฮุย-อุทยานเขาหม่ืนยอด-เมืองฉีจิง้              (B/L/D)   
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บา่ย น าทา่นเดินทางเข้าสู ่  อุทยานเขาหมื่นยอด ชมวิวภเูขารูปปิรามิดอนัยิ่งใหญ่ตระการตา เป็นภาพพาโนรา

มาของภเูขาหินปนูรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิด ท่ีปกลมุด้วยป่าไม้อนัอุดมสมบูรณ์ แนวภเูขาหินปนูยาว

เช่ือมตอ่กนัสลบัซบัซ้อนแนน่ขนดัไปสดุสายตา มองเห็นยอดเขาเรียงรายนบัพนันบัหม่ืนยอดทา่มกลางไร่นา

แม่น า้สลบักบัหมู่บ้านในท่ีราบตีนเขา ภมิูประเทศสวยงาม

มหศัจรรย์หาชมได้ยากนกั ดงัค ากลา่วของกวจีีนในสมยัราชวงศ์ห

มิงท่ีวา่ "ข้าย ่าไปทัว่แผน่ดิน เห็นภเูขาเลือ่งช่ือมาทกุแหง่ แตท่ี่น่ีเป็น

หนึง่เดียว ท่ีข้าเห็นป่าแหง่ยอดเขา"  

จากนัน้ เดินทางสูเ่มืองฉีจิง้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าสูท่ี่พกั 5* 

 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลงัจากนัน้เดินทางไปยงัสนามบินคณุหมิง 

  **รับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบิน** 

15.20    เหินฟา้สูส่นามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG613 

16.30  ถึงสนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 

 
 
อัตราค่าบริการ (บาท) กรุ๊ป 16 ท่านขึน้ไป  

ก าหนดเดนิทาง พัก 2 ท่านต่อห้อง พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

17-22 มีนาคม 2563 43,500.- 5,500.- 
  
 

อัตรานีร้วม 

- คา่เคร่ืองบนิระหวา่งประเทศและภาษีสนามบิน กรุงเทพฯ-คนุหมงิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 

- คา่เข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรม   

- คา่พาหนะรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
- คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในโปรแกรม (สองท่านตอ่ห้อง) 
- อาหารมือ้หลกัตลอดการเดนิทางตามท่ีระบุในโปรแกรม 

- คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าเดนิทางเข้าประเทศจีน 4 วนัท าการ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท และคา่ประกนัอบุตัเิหตใุนจีน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัท
ประกนัชีวติ  

- น า้ดืม่ตลอดการเดนิทาง 1 ขวด/ท่าน/วนั (ไมร่วมน า้ดื่มในห้องพกั) 
- มคัคเุทศก์ท้องถิ่นพดูภาษาไทย   

 
 

วันที่หก    เมืองฉีจิง้-สนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ                 (B/L/-)   
    



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
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อัตรานีไ้ม่รวม 

- คา่กระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด 30 กก./ท่าน สว่นเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 

- คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 

- คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด 

- คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 

- คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

- ค่าทปิไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ จ านวน 160 หยวน (ตลอดทริป) 
- ทปิหัวหน้าทัวร์ (ทัง้นีจ้ านวนขึน้กับความพงึพอใจของท่าน) 

 

การจองที่ น่ังและการช าระเงนิ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินคา่มดัจ าเป็นจ านวนเงิน 20,000.- บาท ตอ่ผู้โดยสารหนึ่งท่าน สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 15 วนั 
มฉิะนัน้ทางบริษัทฯ จะขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด  พร้อมกบัแจ้งช่ือเป็นภาษาองักฤษ หรือสง่ส าเนาพาสปอร์ตมาทางแฟ็กซ์หรือ
อีเมล 
*** ในกรณีที่ท่านโอนเงนิจากต่างจังหวัด อัตราดังกล่าวเป็นอัตราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของทางธนาคาร *** 

 
การยกเลิก 
1. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลกิการ   
    เดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด **ยกเว้นคา่ตัว๋เคร่ืองบนิท่ีได้ช าระและเรียกคืนไมไ่ด้+ค่าตัว๋รถไฟท่ีไมส่ามารถคืนเงินได้ 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 75% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 1-6 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืน
เงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

หมายเหต ุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏิวตั ิ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือ    การควบคมุของทาง
บริษัทฯ หรือ คา่ใช้จ่ายเพิม่เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย    การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอบุตัเิหตุ
ตา่งๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผดิชอบคา่บริการท่ี  ท่านได้ช าระไว้แล้ว 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ    เอกสาร เดนิทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรง    แรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิ ตามสถานการณ์
ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษัทขนสง่ 
หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจ
ของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และความผดิพลาดจาก    ทางสายการบนิ จะ
ไมมี่การคืนเงินใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้นี ้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานี ้ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  


