สั มผัสความงดงามทางธรรมชาติอนั บริสุทธิสวยงาม

มณฑลเสฉวน
ชมใบไม้ เปลีย! นสี ที! หมี!ย่าโหลว- อุทยานซงผิงโกว
ธารนํ)าแข็งต๋ ากู่ปิงชวน เขาสี! ดรุณี 6วัน4คืน

ชมใบไม้ เปลียนสีที “อุทยานหมีย่ าโหลว” อาณาจักรแห่ งใบไม้ แดง
อุทยานภูผาหิมะการ์ เซียสวรรค์ ต๋ ากู่ปิงชวน งดงามไม่ แพ้ อุทยานใดใดบนพืน. พิภพ
ชม อุทยานซงผิงโกว สวรรค์ บนดิน งดงามไม่ แพ้ จวจ้
ิ ายโกว
ชม ยอดเขาหิมะ ภูเขาสีดรุ ณี งดงามดุจดังสาวน้ อยทัง. สี

กําหนดการเดินทาง
วันแรก
23.50 น.

วันทีสอง
03.10 น.
07.35 น.

เทียง

22 – 27 ตุลาคม 2562

กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตูที# 9-10) เคาเตอร์
U สายการบิน China Eastern Airlines ( MU )โดยมีเจ้ าหน้ าที#ของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่
ท่าน
กรุ งเทพฯ – เมืองเฉิงตู – อําเภอหลีเสีย. น - อุทยานหมีย่ าโหลว - เมืองเม่ าเสีย. น
ออกเดินทางสูเ่ มืองเฉินตู โดยเทียวบินที MU5036
ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป็ นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตังG อยู่บริ เวณลุม่ แม่นําG หมินใจก
ลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้ านคน จัดเป็ นอันดับ 3 ของประเทศจีน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ า
เมือง นําท่านรับประทานอาหารเช้ า
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเช้ า นําท่านเดินทางสู่ อําเภอหลีเสีย. น (ใช้ เวลาประมาณ 3-4 ชม.) ตังอยู
G ่ที#ขอบด้ านตะวันออก
ของที#ราบสูงชิงไห่ – ทิเบต มีความสูงเหนือระดับนํ Gาทะเล 1,888 เมตร ระยะห่างจากเมืองเฉินตู 202 กม. มี
ข้ อได้ เปรี ยบอย่างมากในด้ านทรัพยากรการท่องเที#ยว มีทศั นียภาพที#สวยงาม
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางชมใบไม้ เปลี#ยนสีที#หมี#ยา่ โหล “อุทยานหมีย่ าโหลว”
อาณาจักรแห่งใบไม้ แดง ระยะทางกว่า 3,600 ตารางกิโลเมตสถานที#
ชมใบไม้ เปลีย# นสีใหญ่ที#สดุ ในจีน ซึง# ปกติแล้ ว ใบไม้ เปลี#ยนสีจะมีให้
ชมเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน แต่ที# “หมี#ย่าโหลว”
มณฑลเสฉวน เราจะสามารถเที#ยวชมใบไม้ เปลีย# นสีได้ ทั Gง 4 ฤดู หรื อ
ตลอดทังปี
G เพราะอากาศที#นี#จะเย็นตลอด

นําท่านเดินทาง เมืองเม่ าเสีย. น ซึง# ตังอยู
G ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่
เป็ นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั Gงยังและเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้ าที#สาํ คัญของจีนแห่งหนึ#ง และผ่านเมืองเห
วินชวน เมืองที#เกิดแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2551

คํา

รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเม่ าเสีย. น 茂县国际饭店 Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันทีสาม

เมืองเม่ าเสีย. น -เมืองเฮยสุ่ย - นํา. แข็งต๋ ากู่ หรื อ "ธารนํา. แข็งแห่ งทิเบต" - เมืองเม่ าเสีย. น

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางจากเม่าเสี Gยน
สูเ่ มืองเฮยสุ่ย
(ประมาณ 100 กม.-1.30 ชัว# โมง) ซึง# เป็ นที#ตั Gงของอุทยานธาร
นํ Gาแข็งต๋ากู่ "ต๋ากู่" มีความหมายว่า "ธารนํ Gาแข็งแห่งทิเบต" มี
พื Gนที# 210 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วยธารนํ Gาแข็งยุคใหม่
(อายุประมาณ 100 ล้ านปี ) ธารนําG แข็งฟอสซิล ป่ าดึกดําบรรพ์
เขตป่ าสน ภูเขาหิมะ และเขตหมู่บ้านทิเบต อุทยานต๋ากู่เป็ น
แหล่งกําเนิดของทะเลสาบ และนํ Gาตกมากมาย บนภูเขาสูงจะมีหิมะปกคลุมสวยงาม มี 13 ธารนํ Gาแข็งยุค
ใหม่ หุบเขาธารนํ Gาแข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธารนํ Gาแข็ง และนํ Gาตกธารนํ Gาแข็ง อุทยานต๋ากู่มีพรรณพืชกว่า
1,000 สายพันธุ์ และสัตว์ป่ากว่า 150 ชนิด รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะป่ าเสฉวน ฯลฯ
* * * นําท่านนัง# รถแบตเตอรี# ชมทิวทัศน์ของภูเขาและทะเลสาบเชิงเขา * * *
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนัง# กระเช้ ากอนโดล่ า ความจุ 6-8 ที# นัง# ความยาว
เคเบิ ลG 1,226 เมตร ขึนG ไปที# ค วามสูง 3,400 เมตรจาก
ระดับนําG ทะเลผ่านชมภูเขาหิมะ 3 ลูกที# เชื#อว่าเป็ น สันหลัง
มังกรที# มีค วามงดงามฉากเบื อG งหน้ าเป็ นภูเขาที# สูงชัน ตัด กับ
ท้ อ งฟ้ าที# มีสีฟ้ าครามสดใสและพระอาทิต ย์ สะท้ อ นการ์ เซี ย
คล้ า ยดั# ง ภูเ ขาเงิ น ระยิ บ ระยับ สะท้ อนเข้ า สู่ส ายตาดั#ง ได้ นั# ง
กระเช้ าชมภูเขาสวรรค์ที#หาชมได้ ยากยิ#งนัก จากนั Gนนําท่านชม
3 ทะเลสาบสวรรค์ที#งดงามไม่แพ้ จิ#วจ้ ายโกว ทะเลสาบสาบ
จินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลําธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเ
ลสาบ ที# ถื อ ได้ ว่ า เป็ น จุ ด ที# สํ า คั ญ ที# สุ ด ใ นอุ ท ย านแห่ ง
นี G “ ทะเลสาบต๋ากู่ ” หรื อเรี ยกอีกชื#อหนึ#งว่า ทะเลสาบนํ Gามนต์
ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่า เมื#อใดที#มีเรื# องเดือดร้ อน
ใจ ให้ มากราบไหว้ เทพเจ้ าศักดิ]สิทธิ]ที#ค้ ุมครองทะเลสาบนามู
แห่งนี จG ะทําให้ เรื# องที#เดือดเนื อG ร้ อนใจคลายลงหรื อต้ องการขอ
พรต่อองค์เทพเจ้ าก็จะสมหวังดัง# ใจหมาย ทําให้ ทะเลสาบนี Gถือ

เทียง

คํา

เป็ นทะเลสาบที#มีความสําคัญยิ#งนัก มีประวัติความเป็ นมากว่า 1,000 ปี ผ่านมา นํ Gาทะเลสาบนันจะมี
G
สีสนั ที#
แตกต่างกันไปแล้ วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ ผลินันG นํ าG ทะเลสาบจะมี สีเขียวเข้ มคล้ ายดั#ง
หยกที#จมอยู่ก้นแม่นําG ในช่วงใบไม้ ร่วงนั Gนทะเลสาบจะเต็มไปด้ วยสีสนั ของใบไม้ หลากหลายสีที#ร่วงหล่นลง
จากต้ นมาที#ทะเลสาบ ในช่วงหน้ าหนาวจะเป็ นสีขาวเต็มไปด้ วยหิมะนํ Gาแข็งที#ดแู ล้ วคล้ ายดัง# ยืนอยู่ในยุโรป
ไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน ได้ เวลาสมควรลงจากเขาเดินทางสู่นําท่านเดินทางเมืองเม่ าเสีย. น ซึ#งตั Gงอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่ เป็ นชนชาวเผ่าเชียง อีกทังG ยังและเป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ์หมีแพนด้ าที#สําคัญของจีนแห่งหนึ#ง และผ่านเมืองเหวินชวน เมืองที#เกิดแผ่นดินไหวในปี พ.ศ.
2551
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเม่ าเสีย. น 茂县国际饭店 Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันทีสี

เมืองเม่ าเสีย. น - อุทยานซงผิงโกว – เขาสีดรุ ณี

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว ตั Gงอยู่ในเขต
แผ่นดินไหวเก่าทะเลสาบเตี^ยซี
ทะเลสาบป่ าดงดิบและ
ขุนเขาระหว่างรอยตะเข็บ อําเภอซงพาน อําเภอเฮยสุย่ และ
อําเภอเม่าเสี Gยน ใจกลางกว่า 30 ตารางกิโลเมตร โดย
ล้ อมรอบด้ วยอุทยานป่ าดงดิบสงวน กว่า 160 ตาราง
กิโลเมตร แถบต้ นนํ Gาหมินเจียง ขุนเขาหมินซาน สูงกว่า

เทียง

ระดับนํ Gาทะเล 2500 เมตร เป็ นทางลัดตัดตรงของทางเดิน
กองคาราวานม้ า จากใจกลางจงหยวนสูต่ ะวันตกเฉียงใต้ ทิเบต ห่างจากอําเภอเม่าเสี Gยน 63 กิโลเมตร
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลั ง อาหารเดิ น ทางเข้ าสู่ อุ ท ยานซงผิ ง โกว สถานที#
ท่องเที#ยวแห่งใหม่ อุทยานนี Gรวบรวมเอาความยิ#งใหญ่ ความ
งดงาม ความพิ เศษ ความแปลกใหม่ และความลี ลG ับ ของ
ธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใ น 3 หุบ เขา 9 ทะเลสาบ 40 วิ ว
ทิวทัศน์ นําท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่) ทะเลสาบต้ นกก
(ฟางไห่ ) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋ สือ ไห่) ทะเลสาบไป๋ ล่า ไห่
(ซ่ า งไป๋ ล่ า ไห่ -เซี# ย ไป๋ ล่ า ไห่ ) ทะเลสาบแห่ ง ความรั ก
ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีนําG เงินเข้ ม และ

คํา

วันทีห้ า
เช้ า

เทียง

นํ Gาตกธารไข่มกุ เป็ นแหล่งท่องเที#ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที#สวยงดงามดินแดนสวรรค์บนดิน ที#นักท่องเที#ยว
ไม่ควรพลาด
จากนั Gนนําท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสีดรุ ณี มีทิวทัศน์
ประกอบด้ วยหุบเขา 3 แห่ง (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว,
ไหจื#อโกว) และภูเขาสูงมากมายในระดับ 4,000 เมตรขึ Gนไป
รวมถึง “ภูเขาฉงไหล” ที#มีสี#ยอดซึง# คนพื Gนเมืองตั Gงชื#อว่า
“ภูเขาสี#สาว” พี#คนโต “ต้ ากูเหนียงซาน” มีความสูง 5,355
เมตร ภูที#สอง “เอ้ อร์ กเู หนียงซาน” มีความสูง 5,454 เมตร
น้ องคนที#สาม “ซานกูเหนียงซาน” มีความสูง 5,664 เมตร ส่วนน้ องนุชสุดท้ อง “ซื#อกูเหนียงซาน” มีความสูง
6,250 เมตร จากระดับนํ Gาทะเล นับเป็ นยอดที#สงู เป็ นอันดับ 2 ในมณฑลเสฉวน (อันดับ 1 “กงก่าซาน” สูง
7,556 เมตร) แต่ละยอดสวยงามมีหมิ ะปกคลุมยอดอยู่ตลอดปี เปรี ยบเสมือนหญิงงามที#แต่งตัวสวยรอ
ต้ อนรับแขกทางไกลที#จะมาเยี#ยมเยือน ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ ธรรมชาติของขุนเขาสลับกับทุ่ง
หญ้ าและภูเขาสูงตลอดสองข้ างทาง
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักอุทยานสีดรุ ณี 新四姑娘山莊 New Sigunlang Mountains Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า
ซวงเฉียวโกว – เมืองเฉินตู
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านนัง# รถของอุทยานเข้ าชมซวงเฉียวโกว หรื อหุบเขาสะพานคู่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื Gนที#รวม 216
ตารางกิโลเมตร จุดท่องเที#ยวแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยาง ทุ่งต้ นหยาง แล้ วเดินทางเข้ า
สู่สว่ นลึกสุดท่านจะได้ เห็นธารนํ Gาแข็ง ภูเขากระจกแก้ ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย
ส่วนกลาง นําท่านย้ อนกลับมาชมทะเลสาบ ส่วนที#สาม ชมยอดเขารูปร่ างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอด
วังโปตาลา ยอดเขา เพชร ภูเขาหญิงตั Gงครรภ์ ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกับท้ องทุ่งกว้ างที#มีฉากหลังเป็ นภูเขาสูง
ปกคลุมด้ วยหิมะขาวในหุบเขาจะมีลําธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเข้ มสลับด้ วยต้ นไม้ หลายหลากเฉดสี
เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลืองส้ ม แดง นํ Gาตาลเข้ ม

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คํา

ท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4
ชัว# โมง) ตั Gงอยู่บริ เวณลุม่ แม่นํ Gาหมิงใจกลางมณฑล เป็ นเมืองที#
เป็ นศูนย์กลางของการเดินทางทังทางอากาศและทางรถไฟ
G
รวม
ไปถึงเป็ นทังศู
G นย์กลางด้ านการเมือง การทหาร และด้ าน
การศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเฉินตู Felton Gloria Grand Hotel Chengdu ระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่ า

วันทีหก

ร้ านยา – ร้ านยางพารา – เฉินตู – กรุงเทพฯ

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสูเ่ มืองเฉินตูชมศูนย์ อนุรักษ์ แพนด้ าเป็ นสถานอภิบาล
แพนด้ าขนาดใหญ่ ภายใต้ การดูแลของผู้เชี#ยวชาญและเจ้ าหน้ าที#
อย่างเคร่ งครัด ภายในศูนย์ฯประกอบด้ วยห้ องอภิบาลตังแต่
G แรก
เกิด ห้ องปฐมพยาบาล ห้ องเตรี ยม อาหารของแพนด้ า ภายใน
ได้ รับการจัดสภาพแวดล้ อมกลมกลืนกับป่ าธรรมชาติ ที#นี#มีแพนด้ า
ประมาณ 20 ตัว นอกจากนั Gนยังมีแพนด้ าแดง และสัตว์สงวนอีก
หลายชนิด นําท่านชมวีดีทศั น์ตอนกําเนิดแพนด้ าน้ อย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนํ า ท่านสู่ศูน ย์ สขุ ภาพให้ ท่า นชม ศู นย์ วิจัยแพทย์ แผนโบราณนวดฝ่ าเท้ าเพื# อสุขภาพ ผ่อ น
คลายความเมื#อยล้ า พร้ อมทั Gงซื Gอยาบัวหิมะยาสามัญประจําบ้ านของจีน จากนันนํ
G าท่านเข้ าชม ร้ านหมอน
ยางพารา ให้ ทา่ นได้ เลือกชมสินค้ าและผลิตภัณฑ์เครื# องนอนเพื#อสุขภาพ ชนิดต่างๆ
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองเฉินตู
บินลัดฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที#ยวบินที# MU5035
ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านทีใช้ บริการ

เทียง

คํา
23.30 น.
02.25 น.

หมายเหตุ ในโปรแกรมทัวร์ กําหนดให้ มีการ เข้ าร้ านยางพารา ศูนย์ วิจยั แพทย์ แผนโบราณ ซึงจําเป็ นต้ องระบุลง
ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเทียวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ อง
รบกวนทุกท่ านแวะชมซึงจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60 นาที ซือ. หรื อไม่ ซือ. ขึน. อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ น
หลัก ไม่ มีการบังคับใดๆทัง. สิน.

อัตราค่ าบริการ

อัตรานีร. วม

อัตรานี ไ. ม่ รวม

เข้ า 2 ร้ าน
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดียวเพิม

ผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึน. ไป

29,900.- บาท

3,800 บาท

ค่าตัว^ เครื# องบินไปกลับ (ตัว^ กรุ๊ป)
ค่านํ Gาหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่าที#พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซ่าท่องเที#ยวกรุ๊ปหนังสือเดินทางไทย
บัตรเข้ าชมสถานที#ต่าง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื Gอตามรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุทกุ ที#นงั# ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื#อนไขตามกรมธรรม์
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื# องดื#มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ#น
ค่านํ Gาหนักเกิน 20 ก.ก.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ#ม 7 % และ ภาษี นกั ท่องเที#ยว ( ถ้ ามี )

เงือนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครังG แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
G
ส่วนที#เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. เมื#อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ#ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ] ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. กรณีที#กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
G #กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที#ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ]ที#จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆ ทั Gงสิ Gน
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ Gนไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
G
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปทีมีการกา
รั นตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัด
จํา หรื อค่ าทัวร์ ทัง. หมดเนืองจากค่ าตัhวเป็ นการเหมาจ่ ายในเทียวบินนัน. ๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั Gนตํ#าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ Gนไป เที#ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี#ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ]ที#จะเปลี#ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี G เมื#อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที#ยวสามารถเปลี#ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ

4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที#เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื#นๆที#อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ#ม เติมที#เกิดขึ Gนทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย,
ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Gงสิ Gนหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที#ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมื องจากเจ้ าหน้ าที#ตรวจคนเข้ าเมื อง หรื อเจ้ าหน้ าที#กรมแรงงานทั Gงจาก
ไทย และต่างประเทศซึง# อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที#ยวในสถานที#ที#ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื#องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั Gงสิ Gน แต่ทงนี
ั G Gทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที#ยวสถานที#อื#นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ]การ
จัดหานี Gโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Gงสิ Gน หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที#ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื Gอ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Gงสิ Gน หากเกิดสิง# ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที#เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที#ยวเอง
11. เมื#อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
G
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื#อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที#ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
G
13.ในกรณีที#ลกู ค้ าต้ องออกตัว^ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที#ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครังG มิฉะนันทางบริ
G
ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั Gงสิ Gน
หมายเหตุ
-บริ ษัทฯมีสทิ ธิ]ที#จะเปลี#ยนแปลงหรื อสับเปลีย# นรายการได้ ตามความเหมาะสม เมื#อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
/ ขอสงวนสิทธิ]ที#จะมีการเปลี#ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีที#มีการขึ Gนลงของเงินตราต่างประเทศ /
การไม่รับประทานอาหารบางมื Gอ ไม่เที#ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษัทได้ ทําประกันอุบตั ิเหตุให้ กบั ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื#อนไขตามกรมธรรม์)
เงือนไขและความรับผิดชอบ
-บริ ษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที#ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที#ยวในต่างประเทศ ซึง# ไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ ที#อยู่เหนือการควบคุมของเจ้ าหน้ าที#บริ ษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลีย# นแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้ จ่ายเพิ#มเติมที#เกิดขึ Gน ทั Gงทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การ
สูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้ าและออกเมืองของเจ้ าหน้ าที#ตรวจคนเข้ าหรื อออกเมือง อันเนื#องมาจากมีสิ#งผิดกฏหมาย หรื อเอกสาร
การเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื#นๆ

