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  +++ ย้อนรอยเส้นทางสายไหมจากซินเจียง สู่กานซู่ +++ 
 อูหลมูู่ฉี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกรู์   

 ทลูฟูาน เมืองโบราณบนเส้นทางสายไหม และเมืองแห่ง 3 ท่ีสดุของจีน 

 ชมถ ้าพระพนัรปู เมืองโบราณเกาชาง ภเูขาเปลวเพลิง และ คานเอ๋อร์จิง 

 ตุนหวง โอเอซิสแห่งสดุท้าย เมืองแห่งพุทธศิลป์พนัปี ถ ้าผาโม่เกาค ู

 ข่ีอูฐชมเนินทรายครวญ หรือ หมิงซาซาน สระน ้าเส้ียวจันทรา 

 ด่านเจียย่ีกวน  ก าแพงเมืองจีนด่านสดุท้าย 

 จางเย่ ภเูขาสายรุ้งตันเซ๋ีย งดงามประดุจดังภาพเขียนสีสดใส  

 ชมหลานโจว เมืองกังหันน ้าของจีน สวนสุ่ยเฌอ  

 ชมกังหันวิดน ้าโบราณ 252 อันริมแม่น ้าหวงเหอ 

 หวงเหอต้ีอ้ีเฉียว สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น ้าเหลือง 

 วัดถ ้าปิงหลิงมรดกโลก ชมถ ้าพระพุทธพนัรปูปิงหลิง 

 พระพุทธรปูแกะสลักจากหินริมน ้าจ านวน 694 รปู 
 
     ก ำหนดกำรเดินทำง 19 – 26 ตลุำคม 2562  
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนำมบินสวุรรณภมิู – กวำงเจำ –  อหูลูมู่ฉี   
06.00 น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 แถว U  เคาน์เตอร ์

CHINA SOUTHERN AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัและอ านวยความ
สะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน  

08.40 น. ออกเดนิทางสู่นครกวางเจา โดยเทีย่วบนิที ่CZ 362 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม)  
12.35 น. เดนิทางถงึนครกวางเจา (เวลาทอ้งถิน่ประเทศจนีเรว็ว่าไทย1ชัว่โมง)แวะพกัรอเพื่อเปลีย่นเครือ่งบนิ  
 ***** บรกิารอาหารกลางวนั รา้นอาหารภายในสนามบนิ (อาหารชุด) ***** 
15.50 น. ออกเดนิทางสู่อูหลมููฉ่ี โดยเทีย่วบนิที ่ CZ 6888 
20.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมืองอหูลมูู่ฉี เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเจยีงอุยกูร ์ ตัง้อยูท่างภาค

ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจนีและเป็นเขตปกครองตนเองทีใ่หญ่ทีสุ่ดภายใตก้ารดแูลของ
ประเทศจนีประชากรส่วนใหญ่ของซนิเจยีงเป็นชาวอุยกูรม์คีวามเกีย่วโยงดา้นเชือ้สายกบัชาวเตริก์
และนบัถอืศาสนาอสิลามกว่า 70 % ของประชากรท าใหม้วีถิชีวีติและวฒันธรรมจงึแตกต่างจากคน
จนีทัว่ไป..... ภาษาส าคญัทีใ่ช ้คอื เหวยอู๋เอ่อร ์รองลงมา คอื ภาษาจนีกลาง ดงันัน้ตามสถานทีต่่าง 
ๆ จะขึน้ป้าย 2 ภาษาทีค่วบคู่กนัเสมอ   และมเีขตแบ่งเวลาแตกต่างจากปกักิง่ ถงึแมป้ระเทศจนีจะ
ใชร้ะบบเวลาเดยีวกนั คอืใชเ้วลาของปกักิง่ เป็นมาตรฐาน แต่ในความเป็นจรงิ อูหลูมูฉ่ี มเีวลาจะ
ล่าชา้กว่าปกักิง่ 2 ชัว่โมง……หลงัรบัสมัภาระแลว้ น าท่านไปยงัภตัตาคาร  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)  
น าท่านเขา้ทีพ่กั HAMI DAXIA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีสอง   อหูลมูู่ฉี – พิพิธภณัฑซิ์นเจียง – ทูลฟูำน – ถ ำ้พระพนัรปู – เมืองโบรำณเกำชำง  –  
                         ภเูขำเปลวไฟ – เจดียซ์ูกง – หมู่บ้ำนอยุกรู ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (2) น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑซิ์นเจียง  ชมโบราณวตัถุที่

ขดุคน้ไดจ้ากทัว่มณฑลซนิเจยีงกว่า 50,000 ชิน้ และการจ าลองบา้นเรอืน เครือ่งมอื เครือ่งใชข้อง
ชนกลุ่มน้อยทุกเชือ้ชาตใินซนิเจยีง..... ไฮไลท!์!!ส าคญัของทีน่ี่ คอื ซากมนุษยโ์บราณอายุนับพนัปีที่
เชื่อว่าเป็นบรรพบุรษุของชาวยโุรปแต่มาขดุเจอในซนิเจยีง และซากเดก็  รวมถงึมมัมีข่องจางฉงขนุ
ศกึแห่งเมอืงโบราณเกาชางดว้ย .....ไดเ้วลาสมควรน าท่านออกดนิทางสู่ ทูลฟูำน (ใชเ้วลาประมาณ 
3 ชัว่โมง) เมอืงโบราณ 2,000 ปีบนเสน้ทางสายไหม เป็นแอ่งทุ่งราบและภูมปิระเทศมเีอกลกัษณ์
โดดเด่นแตกต่างไปจากทีอ่ื่น คอืเป็นเมอืง 3 ทีสุ่ดของประเทศจนี คอื 1. รอ้นทีสุ่ด ใน1 ปีมวีนัที่
อากาศรอ้นเกนิ 35 องศาเซลเซยีสถงึ 99 วนั และอุณหภมูเิคยสงูสุดถงึ 49 องศาเซลเซยีส 2. แหง้
แลง้สุด ปรมิาณน ้าฝนวดัไดเ้ฉลีย่ 16.75 มลิลเิมตร และ 3. ต ่าทีสุ่ดในจนี บรเิวณทะเลสาบไอต้ิง้หู 
ความสงูจากระดบัน ้าทะเล คอื – 154.43 เมตร ต ่าสุดในจนีและเป็นอนัดบั 2 ของโลก  .   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
บ่าย น าท่านชม ถ ำ้พระพนัรปูเบเซกลิก   หมูถ่ ้าพระทางพุทธ

ศาสนา ทีส่ าคญัทีสุ่ดของทูลฟูาน จดุศูนยก์ลางของพุทธ
ศาสนาในเสน้ทางสายไหมโบราณประกอบดว้ยถ ้าน้อย
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ใหญ่เจาะเรยีงรายไปตามหน้าผาทีถู่กสรา้งสรรคข์ึน้มาตัง้แต่ครสิศตวรรษที ่6ภายในมทีัง้รปูป ัน้ และ
ภาพเขยีนสบีนผนังบอกเรือ่งราวของพุทธศาสนา บางภาพมอีายเุก่าแก่ถงึ 1,300 ปี .....จากนัน้น า
ท่านชมเมืองโบรำณเกำชำงนัง่รถแบตเตอรีเ่พื่อชมเมอืงโบราณทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศจนี 
เนื้อทีก่วา้งถงึ 20 ตารางกโิลเมตร  กษตัรยิท์ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดคอื จวี ้เหวนิไท ้พระองคเ์ลื่อมใสศรทัธา
พระถงัซมัจัง๋เป็นอยา่งมากจงึสรา้งโรงธรรมใหพ้ระถงัซมัจัง๋ใชเ้ป็นทีเ่ทศนาพระธรรมใหก้บัพระ
ราชวงศ ์ขุนนาง และประชาชน  ....ชม ต้ำฝอซ่ือ พุทธสถานขนาดใหญ่ในสมยัค.ศ.ที ่6  ซึง่ยงัคงมี
ฐานรากของพระเจดยีข์นาดใหญ่ ใหไ้ดช้ม  
 

 
 
 
 
 
 
 น าท่านชมภเูขำเปลวเพลิง เป็นส่วนหนึ่งของเทอืกเขาเทยีน

ซานสงูจากระดบัน ้าทะเล 500 เมตร ลกัษณะของภเูขาเป็นสี
แดงเพลงิไมม่ตีน้ไมป้กคลุมถูกสายสมและฝนกดัเซาะมา
นานจนผุกรอ่นมองจากไกลๆ เหมอืนกบัเพลงิลุกไหม ้ ภเูขา
เพลงินี้ถูกนกัประพนัธเ์รือ่ง ต านานไซอิว๋น าไปใชใ้นตอน ซุน
หงอคงยมืพดัเหลก็จากองคห์ญงิพดัเหลก็มาพดัดบัไฟที่
ภเูขาแห่งนี้เพื่อใหพ้ระถงัซมัจัง๋ เดนิทางไปเชญิพระไตรปิฎก
ทีป่ระเทศอนิเดยี.....  

 น าท่านชม เจดียซ์ูกง หรอื เอ๋อมนิ มเินเรต่ ์ สรา้งในปีค.ศ.
1778 สมยัจกัรพรรดเิฉียนหลง โดยสุไลมานผูบ้ญัชาการของ
ทลูฟูาน เพื่อสดุดใีหบ้ดิาซึง่เป็นผูน้ าชาวอุยกูรช์่วยราชส านกั
ชงิสูร้บกบักบฏ  เจดยีแ์ห่งนี้สรา้งดว้ยอฐิ ตอนกลางและบน
สอบเขา้ จดัเรยีงอฐิลวดลายรปูทรงเรขาคณติ  ภเูขา คลื่น, 
ตน้ไม ้ และอื่นๆ ขา้งเจดยีม์อีาคารมสัยดิทรงสีเ่หลีย่มหลงัคาทรงกลบีบวัและใชป้ระกอบพธิกีรรม
ทางศาสนาใหญ่ๆเท่านัน้ ....น าท่านแวะชมหมูบ่า้นอุยกูร ์

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
  น าท่านเขา้ทีพ่กั HUO ZHOU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีสำม ทูลฟูำน – คำนเอ๋อรจิ์ง – รถไฟควำมเรว็สงู  – ตนุหวง  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (5) น าท่านชม คำน

เอ๋อรจ่ิ์ง หรอื คาเรซ  เป็นระบบชลประทานใตด้นิ ทีแ่สดงถงึ
ภมูปิญัญาของคนทอ้งถิน่ทีต่อ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัธรรมชาต ิ
เพื่อด ารงชวีติในกลางทะเลทรายได ้   ดว้ยการขุดอุโมงคใ์ตด้นิ 
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เพื่อรองรบัน ้าทีล่ะลายจากภูเขาหมิะเทยีนซานไหลลงสู่แอ่งน ้าและเชื่อมต่อกบัท่อบนพืน้ดนิกระจาย 
ไปยงัแหล่งชุมชนต่างๆระบบน ้าใตด้นิน้ียงัช่วยป้องกนัการระเหยของน ้าท าใหท้ลูฟูานกลายเป็น
ดนิแดนโอเอซสีกลางทะเลทราย..... 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (6)  
น าท่านไปยงัสถานีรถไฟ..... 

12.56 น. ออกเดนิทางสู่สถานีหลวิหยวน โดยขบวนรถไฟ D2708 
16.41 น. เดนิทางถงึสถานีรถไฟหลวิหยวน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองตุนหวง ตัง้อยูภ่าคตะวนัตกของ
  มณฑลกานซ ู ตดิกบัมณฑลซนิเกยีง และยงัตัง้อยู่ระหว่างทะเลทรายโกบ ี กบัทะเลทรายตากลามา
  กนั และเป็นเมอืงโอเอซสิด่านสุดทา้ยของเสน้ทางสายแพรไหมจากนครฉางอาน ก่อนทีจ่ะแยก
  ออกเป็นสายเหนือ, สายใต ้ และสายทุ่งหญา้ จงึเป็นจุดแวะพกัของผูท้ีจ่ะเดนิทางในสมยัโบราณ ทัง้
  ผูค้นทีเ่ดนิทางมาจากตะวนัตกและผูเ้ดนิทางมาจากตะวนัออก ท าใหศ้าสนาและวฒันธรรม สองฝ ัง่
  ซกีโลกไดม้าบรรจบกนัทีน่ี่และท าใหตุ้นหวงกลายเป็นแหล่งรวมวฒันธรรมผสมตะวนัตกและ 
           ตะวนัออกโดยเฉพาะศาสนาพุทธไดแ้พรห่ลายเขา้สู่ประเทศจนี  ..... 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7)  

น าท่านเขา้ทีพ่กั TIANRUN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  
 
วนัท่ีส่ี ตนุหวง – ถ ำ้ผำโม่เกำค ู– หมิงซำซำน – สระน ้ำเส้ียวจนัทรำ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (8) น าท่านไปยงั ถ ำ้ผำโม่เกำค ู  เป็นถ ้าทางพุทธศาสนาที่
  ส าคญัและเป็นมรดกโลกอนัยิง่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจนี    
  นบัตัง้แต่เริม่สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ่ 4-14 ( ราชวงศเ์ว่ยเหนือ 
  – ราชวงศห์ยวน)  ดว้ยความเลื่อมใสศรทัธาในพุทธศาสนาของ
  มนุษย ์ จงึไดท้ าการเจาะผนงัหนิทรายบนหน้าผาของภเูขาหมงิ
  ซา  ซึง่สงูจากพืน้ดนิประมาณ 50 เมตร ยาวกว่า 12 กโิลเมตร  
  สรา้งเป็นถ ้าน้อยใหญ่รวม 492 ถ ้า, รปูป ั ้ น 2,415 รปู และภาพ 

จติรกรรมบนฝาผนงัและเพดาถ ้าอนังดงามทีถู่กวาดไวแ้ตกต่าง  
กนัไปตามยคุสมยั....ท าใหถ้ ้าผาโม่เกาค ูกลายเป็น ศาสนสถานทีส่ าคญับนเสน้ทางสายแพรไหม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (9)  
บ่าย  น าท่านไปยงั หมิงซำซำน หรอื เนินทรำยครวญ เกดิจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาต ิ ดว้ยทีต่ ัง้
  ของหมงิซาซาน เป็นส่วนหนึ่งของภเูขาฉีเหลยีน และรบัลมจากทะเลทรายโกบขีองมองโกเลยี เมือ่
  ลมพดัจากทะเลทรายมาปะทะกบัภเูขา กห็อบเอาทรายเมด็เลก็ๆตดิตามดว้ย จนกลายเป็นเนิน
  ทรายกวา้งใหญ่และรปุรา่งของหมงิซาซาน เปลีย่นแปลงไปตามกระแสลมทีพ่ดัผ่าน  มตี านานเล่าว่า
  เคยมกีองทหารมาแวะพกับรเิวณนี้  และไดถู้กพายทุรายพดัฝงักลบกองทหารใหอ้ยูใ่ตภ้เูขาทราย 
  เวลาลมพดัมากจ็ะไดย้นิเสยีงรอ้งของทหาร.....ไฮไลทข์องทีน่ี่ !!! ใหท้่านไดข้ีอู่ฐสองหนอก (พนัธุ ์
  ซนิเจยีงสญัลกัษณ์คู่ของหมงิซาซาน เพื่อเดนิเทีย่วชมบรรยากาศ และทศันียภาพอนังดงามของ 
  หมงิซาซาน  
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  .....จากนัน้น าท่านชม เย่วหยำฉวน หรือ สระน ้ำเส้ียวจนัทรำ  สระน ้ากลางทะเลทราย มพีืน้ที่
  ประมาณ 5 ไร ่ ความลกึของสระเฉลีย่ 3.2 เมตร  น ้าใสเหมอืนกระจก และไม่เคยเหอืดแหง้ไป
  นบัตัง้แต่โบราณยามตอ้งแสงอาทติยเ์กดิเงาระยบิระยบัสวยงาม.....น าท่านกลบัเขา้สู่ตวัเมอืงตุนหวง  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (10) 
  น าท่านเขา้ทีพ่กั TIANRUN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีห้ำ ตนุหวง – เจียย่ีกวน – ก ำแพงเมืองจีน  ด่ำนเจียย่ีกวน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (11)  น าท่านเดนิทางสู่ เจียยว่ีกวน (ใชเ้วลาประมาณ 4 

ชัว่โมง ) ระหว่างทางชมววิทะเลทรายโกบ ีสมัผสัความยิง่ใหญ่ของแผ่นดนิอนัสุดขอบฟ้า   
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12)  
บ่าย น าท่านชม ก ำแพงเมืองจีน และป้อมปรำกำรด่ำนเจียยว่ี 
 กวน  สรา้งขึน้ในสมยัตน้ราชวงศห์มงิ ค.ศ.1372 เป็นด่าน

สุดทา้ยของก าแพงเมอืงจนีทีท่อดตวัยาวจากด่านซานไห่กวน 
ทางทศิตะวนัออก รวมระยะทางยาวทัง้สิน้จากตะวนัออกถงึ
ตะวนัตก 12,700 ลี ้  ความยาวของตวัด่าน 733 เมตร สงู 10 
เมตรโดยใชอ้ฐิสเีหลอืงนวลทีห่าไดใ้นแถบน้ี ซึง่ต่างจากด่าน 

 
 แถวปกักิง่ทีเ่ป็นหนิสเีทา  โดยนายช่างผูค้วบคุมการก่อสรา้งไดส้ัง่อฐิมาใชใ้นการสรา้งเกนิมาเพยีง

กอ้นเดยีวเท่านัน้   ปราการด่านนี้ยงัไดร้บัการขนานนามว่าเป็น ด่านแรกทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในใตห้ลา้ ....
บรเิวณป้อมปราการแบ่งออกเป็นพืน้ทีเ่มอืงชัน้ใน กบัพืน้ทีช่ ัน้นอกก าแพง  และมอีาคารเก่าแก่ที่
อนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ี ปจัจุบนัพืน้ทีช่ ัน้ใน มลีานแสดงศลิปะการต่อสู,้ โรงละครจนีโบราณและสิง่
น่าสนใจหลายแห่ง  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (13)  
 น าท่านเขา้ทีพ่กั JIA YU GUAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีหก  เจียย่ีกวน – จำงเย่ – ภเูขำสำยรุ้งตนัเซ๋ีย – หลำนโจว  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (14) น าท่านเดนิทางสู่  จำงเย่ ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 
 จางเย ่ เคยเป็นเมอืงทีต่ ัง้ค่ายทหารส าคญัของเสน้ทางสายไหม  เป็นทีต่ ัง้ของสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ ี

ชื่อเสยีงอยา่งมาก คอื ภเูขำสำยรุ้งตนัเซ๋ีย (Danxia Landform) ซึง่ไดร้บัการขีน้ทะเบยีนเป็นมรดก 
 โลกยเูนสโก ้ ในปี ค.ศ. 2010 และจดัตัง้เป็นอุทยานธรณวีทิยาแห่งชาตใินปี ค.ศ.2011  เนื้อที่

ประมาณ 300 ตร.กม. และอยูส่งูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร    
 
   
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15)  
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 น าท่านเทีย่วชมทศันียภาพของ ภเูขำสำยรุ้งตนัเซ๋ีย บนเสน้ทางบนัไดขึน้เขาทีจ่ดัสรา้งไวเ้ป็นอยา่ง
ด ี ดว้ยลกัษณะเป็นแนวเขา ประกอบไปดว้ยหนิทรายและแรธ่าตุต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการเคลื่อนตวั
ของเปลอืกโลกเมือ่ 24 ลา้นปีก่อน และถูกกดัเซาะดว้ยสายลม แสงแดด น ้าฝนนานนบัพนัปี จนเกดิ
สสีนัหลากหลายพาดผ่านแนวภเูขาสลบัซบัซอ้น ทัง้ขาว,เหลอืง,สม้,น ้าตาล และแดง สวยงามเสมอืน
ภาพวาดมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีส่ะดุดตาแก่นกัเดนิทาง และนกัท่องเทีย่วสญัลกัษณ์ของการ
ท่องเทีย่วแห่งประเทศจนี  ……อสิระใหท้่านไดม้เีวลาชมและถ่ายภาพของภเูขาสายรุง้อนัตระการตา 
ยามแสงอาทติยส์าดส่อง ท าใหส้สีนัเปลีย่นแปลงไป 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (16)  
 หลงัอาหารน าท่านไปยงัสถานีรถไฟ เพื่อเดนิทางสู่หลานโจว  
20.19 น. ออกเดนิทางสู่หลานโจว โดยรถไฟขบวนที ่D2756 
23.24 น. เดนิทางถงึสถานีรถไฟเมอืงหลานโจว  
 น าท่านเขา้ทีพ่กั FEITIAN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  
 
 
วนัท่ีเจด็ หลำนโจว – สวนสุ่ยเฌอ – หวงเหอหมู่ชิง – เข่ือนหลิวเจียเสีย – ถ ำ้พระพทุธรปูปิงหลิงซ่ือ  – 
  หลำนโจว  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (17) น าท่านชม หลานโจว เมอืงหลวงของมณฑลกานซ ูซึง่

เป็นมณฑลส าคญัในเสน้ทางสายไหมทีเ่ดนิทางผ่านจากตะวนัออกไปสู่ตะวนัตกของมณฑล รวม
ระยะทางกว่า 1,600 กโิลเมตร  ตัง้อยูบ่นความสงูประมาณ 
1,600 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ตวัเมอืงลอ้มรอบดว้ยภูเขา 
คอื ภเูขาเกาเหลาซานในทศิเหนือ และ ภเูขาฟ่งหวงในทศิ
ใต ้ โดยมแีม่น ้าหวงเหอซึง่มตีน้ก าเนิดจากแมน่ ้าบนทีร่าบ
สงูชงิไห่-ทเิบต ผ่านกลางเมอืงหลานโจวในสมยัราชวงศฮ์ัน่
มชีื่อเมอืงว่า เมอืงจนิเฉิง และต่อมาไดเ้ปลีย่นชื่อมาเป็น
หลานโจวจนถงึปจัจบุนั.....น าท่านชม สวนสุ่ยเฌอ  หรอื 
สวนกงัหนัวดิน ้าโบราณ  ตลอดสองฟากฝ ัง่ของแมน่ ้าหวงเหอในเขตเมอืงหลานโจว มกีงัหนัวดิน ้า
โบราณ ตัง้เรยีงรายอยูถ่งึ 252 อนั ท าใหห้ลานโจวไดส้มญานามว่า   เมอืงหลวงแห่งกงัหนัน ้าของ
จนี .....จากนัน้น าท่านถ่ายรปูคู่กบั หวงเหอหมู่ชิง หรอื 
อนุสาวรยีม์ารดาแม่น ้าเหลอืง รปูป ัน้แกะสลกัเป็นรปูหญงิ
สาวผูเ้ป็นแมน่อนตะแคงมองดลูกูทีอ่งิแอบอยูข่า้งๆมารดา
เป็นสญัลกัษณ์เปรยีบเทยีบแมน่ ้าหวงเหอ เหมอืนแมท่ีห่ล่อ
เลีย้งชาวจนีหลายรอ้ยลา้นคนเสมอืนลกูมานานนบัเป็นพนั
ปี .....ชม หวงเหอต้ีอ้ีเฉียว สะพานเหลก็แห่งแรกของแม่
น ้าเหลอืง ออกแบบโดยวศิวกรชาวเยอรมนั สรา้งเมือ่ปี 
ค.ศ.1907 ตวัสะพานกวา้ง 7.5 เมตร ยาว 233.33 เมตร…..น าท่านออกเดนิทางไปยงัเขือ่นหลวิเจยี
เสยี (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี เขือ่นชลประทานขนาดใหญ่ทีสุ่ดของภาคตะวนัตก  สรา้ง
เมือ่ปี ค.ศ.1964-1974 เพื่อเป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้า  ป้องกนัน ้าท่วม และการกสกิรรม   ครอบคลุม
พืน้ที ่ 3 มณฑล คอื ชงิไห่ กานซ ูและซานซ…ี..จากนัน้น า
ท่านโดยสารเรอืเรว็ไปยงั วดัถ ำ้ปิงหลิง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (18) 
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บ่าย น าท่าน ชม ถ ำ้พระพทุธพนัรปูปิงหลิง 1 ในสีถ่ ้าพระพุทธส าคญัในประเทศจนี และไดถู้กจดัอยูใ่น
มรดกโลกยเูนสโกเ้มือ่ปีค.ศ.2014 การก่อสรา้งถ ้าพระพุทธเริม่ในสมยัราชวงศจ์ิน้ปี ค.ศ.265-316 ณ 
บรเิวณจดุทีเ่ป็นล าธาร บนแนวหน้าผาสงู 60 เมตร เจาะลกึเขา้ไปเป็นโพรงถ ้าถงึ 183 ถ ้า 
พระพุทธรปูแกะสลกัจากหนิจ านวน 694 รปู ประตมิากรรมอกี 82 รปู และภาพวาดจติรกรรมฝาผนงั 
900 ตารางเมตร  รปูสลกัส่วนใหญ่เป็นพระพุทธสากยะมนุี, พระศรอีรยิะเมตไตร, พระอมติาพุทธะ  
เจา้แมก่วนอมิ และพระพุทธรปุอื่นๆ   ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัหลานโจว ..... 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (19)  
           น าท่านเขา้ทีพ่กั FEITIAN HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีแปด  หลำนโจว – กวำงเจำ – กรงุเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (20)  น าท่านไปยงัสนามบนินครหลานโจว 
13.05 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กวางเจา โดยเทีย่วบนิที ่CZ 3206 
16.10 น. เดนิทางถงึกวางเจา แวะพกัรอเพื่อเปลีย่นเครือ่งบนิ 
 ***** บรกิารอาหารกลางวนั รา้นอาหารภายในสนามบนิ (อาหารชุด) ***** 
19.55 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูมโิดยเทีย่วบนิที ่CZ 361 
22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 
  
                                                            ****************************************** 

รายการทัวร์เส้นทางน้ี ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ 

 
อตัรำค่ำบริกำร   (บำทต่อท่ำน)    19 – 26 ตลุำคม 2562 
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ เดก็อำย ุ2-11 ปี พกัร่วมกบั  

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำนไม่มีเตียงเสริม    
 

พกั
เด่ียว 

19-26 ตลุำคม 2562  56,999 54,999 7,000 
+++ ราคาไม่รวมวีซ่า 1,650 บาท และ ทิป 1,200 บาท +++ 

อตัรำน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป กลบัตามเสน้ทาง โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES  
2. ค่าภาษสีนามบนิไทย, ภาษสีนามบนิจนี และค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
3. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว 7 คนื (หอ้งละ 2 ท่านต่อหอ้ง) 
4. ค่าอาหาร 20 มือ้ตามรายการ 
5. ค่ารถน าเทีย่วตามรายการ  
6. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
7. ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางและสุขภาพวงเงนิ 2 ลา้นบาท  
     *** ทัง้นี้ยอ่มขึน้อยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
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อตัรำน้ีไม่รวม 
1. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระส่วนทีเ่กนิจาก 23 กโิลกรมั ** สายการบนิเป็นผูแ้จง้ราคาน ้าหนกัส่วนทีเ่กนิ* 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าเครือ่งดื่ม นอกจากรายการ 
3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ค่าท าเอกสารออกนอกราชอาณาจกัรของผูถ้อืหนงัสอืต่างดา้ว / ค่าวซี่าด่วน 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และ ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% 
5. ค่ำวีซ่ำ ปกติ 4  วนัท ำกำร 1,650 บำท (พำสปอรต์ไทย)  
6. ค่ำทิปไกดท้์องถ่ิน, พนักงำนขบัรถ และหวัหน้ำทวัร ์1,200 บำท ( เกบ็จำกลูกค้ำต่อคนตลอดทริป) 
 
เอกสำรใช้ย่ืนวีซ่ำ 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายุนบัจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รปูถ่ำยขนำด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รปูภำพสีและ พื้นหลงัสีขำว เท่ำนัน้

,หน้ำตรง, เหน็ใบห,ู  ห้ำมย้ิม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดบั,  
ไม่สวมแว่นตำด ำ และไม่สวมเส้ือสีขำว , คนมสุลิมต้องเปิดให้เหน็ 
ใบหน้ำ*** ห้ำมใช้คลิป หรือ ลวดเยบ็ติดกบัรปู หรือ ท ำให้รปูถ่ำยเป็น
รอย  สถำนฑูตจะปฎิเสธไม่รบัย่ืนวีซ่ำโดยเดด็ขำด *** 

4. ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกนิ 2 ปี ขอส าเนา
หน้าวซี่าจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุด (กรณวีซี่าจนีอยูใ่นหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ขอส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง
เล่มเก่าและหน้าวซี่าจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวซี่า และ หนงัสอืเดนิทางต่างดาว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้
ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

6. เอกสารกรอกขอวซี่า กรณุากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรณุากรอกขอ้มลู
ตามความเป็นจรงิเกีย่วกบั สถานทีศ่กึษา สถานทที างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปจัจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิี่
ตดิต่อไดใ้นกรณฉุีกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ างาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาต ิ
โปรดรบัทรำบ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมลูเทจ็ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมี
ปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั) 

7. กรณเีดก็ , นกัเรยีน , นกัศกึษา ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ( อายตุ ่ากว่า 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร  
8. กรณทีีเ่ดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไม่มี

บดิา มารดาเดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซี่าดว้ย(สามารถขอไดท้ี ่ เขต หรอื อ าเภอ ทีท่่าน
อาศยัอยู ่

9. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจดัระเบยีบการยื่นวซี่าใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ
หรอืเปลีย่นระเบยีบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และ บางครัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า 

10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเวน้การท าวซี่าท่าน
จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การ 
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ยกเวน้วซี่าในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบตัรหายใน
ระหว่างการเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทติย ์

11. กรณหีนงัสอืเดนิทางคนต่างชาต ิ  ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้ เฉพาะคนต่างชาตทิีท่ างานในประเทศ
ไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้  หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไป
ด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เอกสารทีต่้องเตรยีมส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างชาติ 

 พาสปอรต์ตวัจรงิ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
 รปูถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รปูใหม ่ถ่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
 ใบอนุญาตการท างาน 
 หนงัสอืว่าจา้งในการท างาน 
 สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
 กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทตูจนีอาจปฎเิสธไมร่บัท าวซี่าใหท้่านในกรณดีงัต้องไปนี้ 
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายทีด่เูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอื แต่งหน้าทาปาก 
 น ารปูถ่ายเก่า ทีถ่่ายเกนิ 6 เดอืนมาใช้ 
 น ารปูถ่าย ทีม่วีวิดว้ยหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวซี่า รปูถ่ายทีเ่ป็น

กระดาษสตกิเกอร ์หรอื รปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร์ 
13. ปกตแิลว้การขอวซี่าเขา้ประเทศจนีรวมอยูใ่นค่าทวัรแ์ลว้ซึง่เป็นการขอปกต ิ4 วนัท าการ  หากท่านใดยืน่ขอ

วซี่าล่าชา้ สถานทตูจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณเีรง่ด่วน 2-3 วนัคดิเพิม่ 1,125 บาทต่อท่าน 
14. กรณวีซี่าไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการด าเนินการ

เล่มละ 1,650 บาท ส าหรบัการยื่นปกต ิ และ 2,775 บาท ส าหรบัการยืน่ด่วน ใหก้บัศูนยบ์รกิารยื่นขอวซี่า
ของสถานทตูจนี 
 

เง่ือนไขกำรจอง 
1. กรณุำวำงเงินมดัจ ำท่ำนละ 25,000 บำท   
2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระภายใน 30 วนัก่อนเดนิทาง 
3. กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สปัดาหก่์อนเดนิทาง 
4. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 30  วนั ตอ้งช าระราคาทวัรท์ัง้หมด 
 
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
1. สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าทุกกรณี 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 %ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 วนั คดิค่าใชจ้่าย 100 %ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 
4. ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  เป็นตน้ไมค่นื
 ค่าใชจ้่ายทัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ทุกกรณี 
5. หลงัจากการจองไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืเลื่อนวนัเดนิทางได้ 
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เง่ือนไขกำรออกเดินทำง 
1. คณะเดนิทางขัน้ต ่า 20 ท่านมหีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดว้ย 
2. หากสมาชกิจองไมค่รบ 15  ท่าน ไมม่หีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางกบัคณะดว้ย โดยรายการท่องเทีย่วยงัคงเดมิโดย 
          ไกดท์อ้งถิน่ดแูลคณะ 
 
หมายเหตุ 
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศ

เปลีย่น  แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 
2. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตุผลทางการเมอืง หรอืเหตุผลใดๆกต็าม ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความ    รบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯไมค่นืเงนิ และไมม่กีารจา่ยค่าชดเชยใหแ้ก่ท่าน ไมว่่ากรณใีดๆ (ไม่
ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน) รวมทัง้เหตุสุดวสิยั เช่น ภยัธรรมชาตต่ิางๆ การนดัหยดุงาน, การสไตรค,์ ปญัหา
จากสุขภาพส่วนบุคคล,ปญัหาความล่าชา้ของสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ
อนัเน่ืองมาจากสายการบนิ 

4. ค่าบรกิารทีท่่านช าระเป็นการช าระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้ าระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั  หากท่านมไิดท้่องเทีย่วตามรายการ หรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบรกิารคนืไมไ่ด้ 

5. Bกรณทีีม่กีารยกเลกิในช่วงหน้าเทศกาล ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายทัง้หมดไมว่่ากรณใีด ๆ 
ทัง้สิน้ทุกกรณ ี เวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจ าคนืจากสายการบนิ และบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะ
สามารถคนืเงนิค่าเสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิค่าเสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสุดวสิยั โดยไมต่อ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหน้าก่อน 

6. ส าหรบัท่านทีจ่ะออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หรอืจงัหวดัอื่นๆ กรณุาแจง้
บรษิทัก่อน เพื่อยนืยนัว่าทวัรค์ณะทีท่่านจองไวส้ามารถออกเดนิทางไดห้รอืไม ่   หากท่านออกบตัรโดยสาร
โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ แลว้ปรากฏว่าทวัรค์ณะนัน้ยกเลกิ บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ดงักล่าว 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลื่อนวนัเดนิทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง 
และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบนิเท่านัน้ 
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู่    (Twin/Double)  และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 
2. กรณทีีต่อ้งการ REQUEST ชนิดของหอ้งพกัเป็นพเิศษ     .....บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้างบรษิทัตวัแทนใน

ต่างประเทศประสานงานกบัทางโรงแรมให ้แต่ไมส่ามารถการนัตใีหไ้ดว้่าจะไดต้ามทีร่อ้งขอหรอืไม่ 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัอาจ

เตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ   ปรบัเปลีย่นเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 
กำรเดินทำงเป็นครอบครวั 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้า
ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 

ควำมรบัผิดชอบ  บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว  สายการบนิ  และตวัแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่
ไม่อาจรบัผดิชอบต่อความเสยีหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บรษิทัฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การ
จลาจล  เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิหรอืก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้
ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ปว่ย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่างๆ ฯลฯ  หรอื
ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 
 


