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กําหนดการเดินทาง   วันที่ 22-28  ตุลาคม 2561     
วันแรก         (1)         กรุงเทพฯ  (สุวรรณภูมิ) - เมืองเฉินตู 

15.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 บริเวณ ประตู 9 เคาน
เตอร S โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก
ทาน  

17.55 น.   ออกเดินทางสูเมืองเฉินตู โดยเท่ียวบนิที่ 3U8288 
22.20 น. ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลังผานพิธตีรวจคนเขา

เมือง จากนั้นนาํทานเดินทางสูที่พัก 
พักเมืองเฉินตู  成都赛仑吉地大酒店(Chengdu Serengeti Hotel)  

 ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา 
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วันที่สอง         (2)  เมืองเฉินตู – อําเภอหลี่เส้ียน -  อุทยานหมี่ยาโหลว 
เชา      รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสูอําเภอหลี่เส้ียน (ใชเวลาประมาณ 3-4 ชม.) 
ต้ังอยูท่ีขอบดานตะวันออกของท่ีราบสูงชิงไห – ทิเบต มีความ
สูงเหนือระดับน้าํทะเล 1,888 เมตร  ระยะหางจากเมืองเฉินตู 
202 กม. มีขอไดเปรียบอยางมากในดานทรัพยากรการ
ทองเท่ียว มีทัศนยีภาพท่ีสวยงาม  

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางชมใบไมเปลี่ยนสีที่หม่ียาโหล “อุทยานหม่ียา
โหลว” อาณาจักรแหงใบไมแดง ระยะทางกวา 3,600 ตาราง
กิโลเมตสถานท่ีชมใบไมเปลีย่นสีใหญท่ีสุดในจีน ซึ่งปกติแลว 
ใบไมเปลี่ยนสจีะมีใหชมเฉพาะชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 
แตท่ี “หม่ียาโหลว” มณฑลเสฉวน เราจะสามารถเที่ยวชมใบไม
เปลี่ยนสีไดท้ัง 4 ฤดู หรือตลอดท้ังป เพราะอากาศท่ีนี่จะเย็น
ตลอด  
 
 
 

 
 
 

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักอําเภอหลี่เส้ีย 吉祥谷国际大酒店(理县) - Lucky Valley International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

  

เชา    รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางเมืองเมาเส้ียน ซึ่งต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
มณฑลเสฉวนประชากรสวนใหญ เปนชนชาวเผาเชียง อกีท้ังยังและ
เปนแหลงเพาะพันธุหมีแพนดาท่ีสาํคญัของจีนแหงหนึ่ง    และผาน
เมืองเหวินชวน เมืองท่ีเกิดแผนดินไหวในปพ.ศ. 2551   
จากนัน้เดินทางสู อุทยานซงผิงโกว ต้ังอยูในเขตแผนดินไหวเกา 

วันท่ีสาม         (3)           อําเภอหลี่เสี้ยน – เมืองเมาเส้ียน - อุทยานซงผิงโกว - เมืองโบราณกูเชียง -  เมืองเมาเสี้ยน    
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ทะเลสาบเต๋ียซี ทะเลสาบปาดงดิบและ ขนุเขาระหวางรอย
ตะเข็บ อาํเภอซงพาน อาํเภอเฮยสุย และอาํเภอเมาเสี้ยน ใจ
กลางกวา 30 ตารางกิโลเมตร โดยลอมรอบดวยอุทยานปาดง
ดิบสงวน กวา 160 ตารางกิโลเมตร แถบตนน้าํหมินเจียง 
ขุนเขาหมินซาน สูงกวาระดับน้าํทะเล 2500 เมตร เปนทางลัด
ตัดตรงของทางเดินกองคาราวานมา จากใจกลางจงหยวนสู
ตะวันตกเฉียงใต-ทิเบต หางจากอาํเภอเมาเสี้ยน 63 กิโลเมตร   

เท่ียง      รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารเดินทางเขาสู อุทยานซงผิงโกว สถานท่ีทองเทีย่ว
แหงใหม อุทยานนี้รวบรวมเอาความย่ิงใหญ ความงดงาม 
ความพิเศษ ความแปลกใหม และความลีล้ับของธรรมชาต ิมา
รวมกนัอยูใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน  นําทาน
ชมทะเลสาบยาว(ฉางไห) ทะเลสาบตนกก (ฟางไห) 
ทะเลสาบหินขาว (ไปสือไห) ทะเลสาบไปลาไห (ซางไปลา
ไห-เซี่ยไปลาไห) ทะเลสาบแหงความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระ
มรกต ทะเลสาบหมึกสีน้าํเงินเขม และน้าํตกธารไขมุก เปน
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติแหงใหมท่ีสวยงดงามดินแดน
สวรรคบนดิน ท่ีนกัทองเท่ียวไมควรพลาด  
จากนัน้นาํทานชมเมืองโบราณกูเชียง ในมณฑลเสฉวน ต้ังอยู
ทางฝงตะวันตกของแมน้าํหมิงเจียงเมืองโบราณครอบคลุม
พ้ืนท่ีกวา 3,000 เอเคอรมีพ้ืนท่ีประมาณ 2.15 ลานตารางเมตรพ้ืนท่ีกอสราง 250,000 ตารางเมตรประกอบดวย 
12 กลุม  มีรูปแบบสถาปตยกรรมด้ังเดิม ประเพณีพ้ืนบาน
และพิธกีรรมของชนกลุมนอยYi สะทอนถึงสภาพแวดลอม
ทางนิเวศวิทยาเดิมของวัฒนธรรม Yi  เมืองโบราณไดรับ
ความเสยีหายในชวงเกดิแผนดินไหว Wenchuan ในป 2008 
เพ่ือฟนฟูรูปลกัษณเดิม วัฒนธรรมชนเผาด้ังเดิม ไดรับการ
ลงทุนจากรัฐเปนจํานวนมากเพ่ือสรางกองทุนใหม เปน
รูปแบบหลังการฟนฟู ในเดือนพฤศจิกายนป พ. ศ. 2560 ไดรับการอนุมัตอิยางเปนทางการวาเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวระดับประเทศ 4A     ไดแวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูเมืองเมาเส้ียน    
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คํ่า    รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

พักเมืองเมาเสี้ยน 茂县国际饭店- Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเทา 
 

วันที่ส่ี        (4)  เมืองเมาเสี้ยน  - เมืองเฮยสุย  -  น้ําแข็งตากู หรือ "ธารน้ําแข็งแหงทิเบต" - เมืองเหวินชวน 
เชา      รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

หลังอาหารนาํทานเดนิทางจากเมาเสี้ยน สูเมืองเฮยสุย 
(ประมาณ 100 กม.-1.30 ชั่วโมง) ซึ่งเปนท่ีต้ังของอุทยานธาร
น้ําแข็งตากู "ตากู" มีความหมายวา "ธารน้าํแข็งแหงทิเบต" มี
พ้ืนท่ี 210 ตารางกโิลเมตร ประกอบดวยธารน้าํแข็งยคุใหม 
(อายุประมาณ 100 ลานป) ธารน้าํแข็งฟอสซลิ ปาดึกดําบรรพ 
เขตปาสน ภูเขาหิมะ และเขตหมูบานทิเบต อุทยานตากูเปน
แหลงกาํเนดิของทะเลสาบ และน้าํตกมากมาย บนภูเขาสูงจะมีหิมะปกคลุมสวยงาม มี 13 ธารน้าํแข็งยุคใหม 
หุบเขาธารน้าํแข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธารน้าํแข็ง และน้าํตกธารน้าํแข็ง อุทยานตากูมีพรรณพืชกวา 1,000 สาย
พันธุ และสัตวปากวา 150 ชนิด รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะ
ปาเสฉวน ฯลฯ  
* * * นําทานนั่งรถแบตตารี่ ชมทิวทัศนของภูเขาและทะเลสาบ
เชิงเขา * * * 

เท่ียง         รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทานนั่งกระเชากอนโดลา ความจุ 6-8 ท่ี นั่ง ความยาวเคเบ้ิล 1,226 เมตร ขึ้นไปท่ีความสูง 3,400 เมตรจาก

ระดับน้าํทะเลผานชมภูเขาหิมะ 3 ลูกท่ีเช่ือวาเปน   สันหลัง
มังกรท่ีมีความงดงามฉากเบือ้งหนาเปนภูเขาท่ีสูงชันตัดกับ
ทองฟาท่ีมสีีฟาครามสดใสและพระอาทิตยสะทอนการเซีย
คลายด่ังภูเขาเงินระยิบระยับสะทอนเขาสูสายตาดั่งไดนั่ง
กระเชาชมภูเขาสวรรคท่ีหาชมไดยากยิ่งนกั จากนัน้นาํทานชม 
3 ทะเลสาบสวรรคท่ีงดงามไมแพจ่ิวจายโกว  ทะเลสาบสาบจินโฮวไห ทะเลสาบหงษ  ลําธารคูรัก  



5 GTT-TG-CTUJZH6D5N 
 

ทะเลสาบตากู และทะเลสาบท่ีถือไดวาเปนจุดทีส่าํคัญท่ีสดุใน
อุทยานแหงนี ้ “ ทะเลสาบตากู ” หรือเรียกอีกชือ่หนึ่งวา 
ทะเลสาบน้าํมนตขอพร เพราะชาวเผามีการเลาขานวา เมื่อใดท่ี
มีเรื่องเดอืดรอนใจ ใหมากราบไหวเทพเจาศักด์ิสิทธิ์ท่ีคุมครอง
ทะเลสาบนามูแหงนี้จะทําใหเร่ืองท่ีเดือดเนือ้รอนใจคลายลง
หรือตองการขอพรตอองคเทพเจาก็จะสมหวังดั่งใจหมาย  ทําให
ทะเลสาบนี้ถอืเปนทะเลสาบที่มีความสาํคัญยิ่งนกั มีประวติัความเปนมากวา 1,000 ปผานมา น้าํทะเลสาบนั้น
จะมีสสีันท่ีแตกตางกันไปแลวแตชวงฤดูกาล ในชวงฤดูรอน
และชวงใบไมผลินั้นน้าํทะเลสาบจะมีสีเขียวเขมคลายด่ังหยกท่ี
จมอยูกนแมน้าํ ในชวงใบไมรวงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปดวย
สีสนัของใบไมหลากหลายสีท่ีรวงหลนลงจากตนมาที่ทะเลสาบ 
ในชวงหนาหนาวจะเปนสีขาวเต็มไปดวยหิมะน้าํแข็งท่ีดูแลว
คลายด่ังยืนอยูในยุโรปไมเหมือนอยูในเมอืงจีน   

   ไดเวลาสมควรลงจากเขาเดินทางสูเมืองเหวินชวน วันท่ี 12 พฤษภาคม 2551  อาํเภอเหวินชวนของมณฑล 
เสฉวนไดเกิดแผนดินไหวระดับ 7.8 ริกเตอร หลังเกิดแผนดินไหว นายหู จิ่นเทา ประธานาธิบดีจีนรีบออก
คําสั่งใหชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ ประกนัความปลอดภัยใหกับ
ประชาชนในเขตประสบภัย นายเวิน เจียเปา นายกรัฐมนตรีจีน
กาํลังออกเดินทางไปยังเขตประสบภัยเพ่ือกาํกับดแูลงานกูภัย
ดวยตนเอง อําเภอเหวินชวน อยูหางจากเมืองเฉิงตู (เสนทางไป
จ่ิวจายโกว) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนอืประมาณกวา 100 
กิโลเมตร มีประชากรกวา 1 แสน 1 หมื่นคน  

คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองเหวินชวน 新汶川大酒店 New Wenchuan Hotel ระดับ 4 ดาว หรอืเทียมเทา 

 

วันที่หา            (5)   เมืองเหวินชวน – อุทยานภูเขาส่ีดรุณี – ซวงเฉียวโกว  
เชา      รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากนัน้นาํทานเดนิทางสู อุทยานภูเขาสี่ดรุณี มีทิวทัศน
ประกอบดวยหุบเขา 3 แหง (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, 
ไหจ่ือโกว) และภูเขาสูงมากมายในระดับ 4,000 เมตรขึ้น
ไปรวมถึง “ภูเขาฉงไหล” ท่ีมีสี่ยอดซึ่งคนพืน้เมืองต้ังชื่อ
วา “ภูเขาสีส่าว” พ่ีคนโต “ตากูเหนยีงซาน” มีความสูง 
5,355 เมตร ภูท่ีสอง “เออรกูเหนียงซาน” มีความสูง 5,454 
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 เมตร นองคนท่ีสาม “ซานกูเหนยีงซาน” มีความสูง 
5,664 เมตร สวนนองนุชสุดทอง “ซือ่กูเหนียงซาน” มี
ความสูง 6,250 เมตร จากระดับน้าํทะเล นับเปนยอดที่
สูงเปนอันดับ 2 ในมณฑลเสฉวน (อันดับ 1 “กงกาซาน” 
สูง 7,556 เมตร) แตละยอดสวยงามมีหิมะปกคลุมยอด
อยูตลอดป เปรียบเสมือนหญิงงามท่ีแตงตวัสวยรอ
ตอนรับแขกทางไกลท่ีจะมาเยี่ยมเยือน ระหวางทางเพลดิเพลินกับทิวทัศนธรรมชาติของขุนเขาสลับกับทุง
หญา อุทยานภูเขาสี่ดรณุีประกอบดวย 3 หุบเขา คือ ชวงเฉียวโกว ฉางผิงโกว และไหจือ่โกว มีภูเขาสูง
มากมาย เดินทางสู หุบเขาฉางผิงโกว ชมทิวทัศนความงามธรรมชาติของภูเขาสูงตลอดสองขางทาง อสิระ
ถายภาพทิวทัศนปาสน ลาํธารน้าํตก บานทิเบตและลานทุงหญาเออรเตาผิง วิวหลังของฉางผิงโกวสามารถ
เห็นภูเขาสีด่รุณีเรียงรายชัดเจน  

เท่ียง         รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทานนั่งรถของอุทยานเขาชมซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู มีระยะทาง 34.8 กม. มีพ้ืนท่ีรวม 216 
ตารางกิโลเมตร จุดทองเท่ียวแบงออกเปน 3 สวน สวนแรก หุบเขาหยินหยาง ทุงตนหยาง แลวเดินทางเขาสู
สวนลกึสดุทานจะไดเห็นธารน้าํแข็ง ภูเขากระจกแกว ภเูขาดวงอาทิตย ภูเขาดวงจนัทร ยอดเขากระตาย 
สวนกลาง นาํทานยอนกลับมาชมทะเลสาบ สวนท่ีสาม  ชมยอดเขารูปรางแปลกตา เชน ยอดเขาพราน ยอดวัง
โปตาลา ยอดเขา เพชร ภูเขาหญิงต้ังครรภ ถายรูปกันอยางจุใจกับทองทุงกวางท่ีมีฉากหลังเปนภูเขาสูงปก
คลุมดวยหิมะขาวในหุบเขาจะมีลาํธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเขมสลับดวยตนไมหลายหลากเฉดสี เชน 
เขียวออน เขียวแก เหลอืงสม แดง น้าํตาลเขม เนื่องจากฤดกูาลใบไมรวงที่กาํลังมาเยือน    

 
 
 
 
 
 

 คํ่า    รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ีสีด่รุณี四姑娘山意境度假酒店(Artistic Conception Resort Hotel)ระดับ 4 ดาว หรือเทียมเทา 
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วันที่หก    (6)   อุทยานภูเขาส่ีดรุณี – เฉินตู – หมอนโอโซน - รานยา – ชอปปงถนนคนเดินชุนซ ี- โชวเปลี่ยนหนากาก    
เชา      รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางกลบัสู เมืองเฉินตู ต้ังอยูบริเวณลุมแมน้ําหมิงใจกลาง
มณฑล  เปนเมืองท่ีเปนศูนยกลางของการเดินทางท้ังทางอากาศและทาง
รถไฟ รวมไปถึงเปนท้ังศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และดาน
การศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต   เฉิงตู มีความหมายวา “คอย ๆ 
กลายเปนเมือง” เนื่องจากยอนไปเมือ่ราว 2,000 ปท่ีแลว ในสมัยจ๋ินซี
ฮองเต  ไดมีการจัดการชลประทานขึ้น เพ่ือแกไขปญหาน้าํทวมที่เกิดเปน
ประจาํทุกป เมื่อแกไขปญหาน้าํทวมได ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี ชีวิต
ความเปนอยูดีขึ้น คนจึงเร่ิมอพยพมาที่เมืองนี้มากขึ้นเร่ือย ๆ จึงไดชือ่วา 
เฉิงตู   เฉิงตู มีพ้ืนท่ีลกัษณะทางภูมิศาสตรแบบแองกระทะ คอืพื้นท่ี
โดยรอบถกูโอบลอมดวยภูเขาสูง 4 ดาน ตรงกลางเปนท่ีราบ ลักษณะ
ภูมิอากาศอบอุนไมรอนหรือหนาวเกินไป มีพ้ืนท่ีโดยรวมกวา 485,000 ตารางกิโลเมตร 

เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลังอาหารนาํทานชมรานหมอนโอโซน  จากนั้นนาํทานสูศูนยสขุภาพใหทานชม ศูนยวจิัยแพทยแผนโบราณ
นวดฝาเทาเพ่ือสขุภาพ ผอนคลายความเม่ือยลา พรอมทั้งซื้อ
ยาบวัหิมะยาสามญัประจําบานของจนี 
ไดเวลาอันสมควร นาํทานชอปปงถนนคนเดินชุนซ ีถนนคน
เดินใจกลางเมืองเฉิงตูแหลงรวบรวมสนิคาพ้ืนเมืองและ
สินคาแบรนดเนมท้ังหลาย อาทิเชน เสื้อผา กระเปา รองเทา 
ฯลฯ ใหทานอสิระชอปปงตามอัธยาศัย จนถึงเวลานดัหมาย 

คํ่า    รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
จากนัน้นาํทานชม โชว TOP SHOW OF SICHUAN การ
แสดงโชวเปลี่ยนหนากาก   โชวเปลี่ยนหนากาก เปนเอกลกัษณและไฮไลนของเมืองเฉิงตู มีคาํกลาววา “ถามา
เฉิงตู แลวไมไดดูโชวเปลี่ยนหนากาก ถอืวายังมาไมถึงเฉงิตู” และเปนการโชวท่ีผูแสดงสะบัดหนาเพียงครั้ง
เดียวกส็ามารถเปลี่ยน 

 
 
 
 
 
พักเมืองเฉินตู  温德姆至尊豪廷大酒店 Wyndham Grand Plaza Royale Palace Chengdu ระดบั 5 ดาวหรอืเทียบเทา 
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วันที่เจ็ด         (7)   ถนนโบราณควานจายเซียงจื่อ –  เฉินตู – กรงุเทพฯ 
      รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทาน  ชม ถนนโบราณควานจายเซียงจื่อ ถนนแหงนีมี้
อายุกวาพันปเปนเมืองท่ีมีวิวทิวทัศนสวยงาม และมี
ประชากรอาศัยอยู เมืองนี้กาํลังพัฒนาท่ีจะเปนแหลง
ทองเท่ียว ไดรับขนานนามวาเมอืงโบราณคูรักโรแมนติค 
เปนแหลงนัดพบของหนุมสาว สถานทีแ่หงนี้เรียกไดวา
เปนแหลงเติมเต็มความรักยามค่าํคืนของหนุมสาว ถนนคน
เดินแหงนี้แบงเปน 2 สาย มีทั้งถนนกวางและถนนแคบ ให
ทานไดสัมผัสความงามของเมอืงนี ้ ทานจะหลงใหลไปกบั
มนตเสนหของเมืองโบราณแหงนี้ และอสิระชอปปงตลอง
สองขางทางของถนนนแหงนี้   

    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

                            (อาหารทะเล แบบกวางตุง)  
  ไดเวลาอันสมควร นาํทานเดินทางสูสนามบินเมืองเฉนิต ู
15.00 น.      บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินที่ 3U8145 
17.10 น.       ถึงทาอากาศยานสวุรรณภูมิฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ  ในโปรแกรมทวัร กําหนดใหมีการเขาราน รานนวดฝาเทา รานหมอนโอโซน   ซึ่งจําเปนตองระบุลงในโปรแกรมทัวร  
เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึง่จะใชเวลารานละ
ประมาณ 45-60 นาที  ซื้อหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคบัใดๆท้ังสิ้น  
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อัตราคาบริการ     เขา 2 ราน   

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) พักเดี่ยวเพ่ิม 
ผูใหญ 20 ทานขึ้นไป   31,800.- บาท   5,800 บาท  

                   
อัตราน้ีรวม   คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป)    คานํ้าหนักกระเปาไมเกิน 20  กก. 

  คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)      คาภาษีสนามบินทุกแหง  
   คาวีซาทองเท่ียวกรุปหนังสือเดินทางไทย    บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทุกมือ้ตามรายการ    
 คาประกันอุบัติเหตุทุกท่ีนั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม  

 
อัตราน้ีไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดืม่นอกรายการ  เปนตน. 

 คาทิปไกดและคนขับรถทองถ่ิน    
   คานํ้าหนักเกิน 20  ก.ก.  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักทองเท่ียว ( ถามี ) 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน  

คณะทวัรครบ 20 ทานออกเดินทาง มีหวัหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
2. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน      สละ

สิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 30 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 

 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ี
พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปน
การเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จํานวนผูเดินทางข้ันตํ่าผูใหญ 20 ทานข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
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4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 
7  . ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเท่ียวเอง 
11. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ี
ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  
-บริษัทฯมีสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะมีการ

เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ ไม
สามารถขอหกัคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกันอบุัติเหตุใหกับลกูคาในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
เง่ือนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซ่ึงไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ที่อยูเหนือการ
ควบคมุของเจาหนาทีบ่ริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น 
ทั้งทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอบุัติเหตุตางๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 


