
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ข้ึนกระเชาใหญ ชมภูเขาหิมะมังกรหยก   อลังการโชวจางอวี้โหมว 
 ชม สุดยอดเมืองโบราณ  เมืองมรดกโลกล่ีเจียง เมืองโบราณตาหล่ี  
 เมืองโบราณจงเต้ียน และ เมืองโบราณซูเหอ 
 ชม ทะเลสาบนาปาไห ทะเลสาบท่ีรายลอมไปดวยหุบเขา   
 ชม วัดลามะซงจานหลินไดชื่อวาพระราชวังโปตาลานอย 
 ชม ชองแคบเสือกระโจน ชองแคบท่ีลึกท่ีสุดในโลก  ชม โคงแรกแยงซีเกียง แมนํ้าท่ียาวอันดับ

สามของโลก 
 ชมอุทยานนํ้าหยก แสดงถึงวัฒนธรรมของชนเผานาซีท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติ 

 
 
 

ภูเขาหิมะมังกรหยก – อลังการโชวจางอี้โหมว 
 

คุนหมิง ตาหลี ่ลี่เจียง จงเตี้ยน 5วัน 4คืน 
 เมืองมรดกโลกลี่เจียง -แชงกรีลา ดินแดนสวรรคบนโลกมนุษย 
 พิเศษ ! พักโรงแรม 5 ดาว    เดินทางสบายบินภายใน 1 เท่ียว 

DISCOVERY YUNNAN มรดกโลกล่ีเจียง 



กําหนดการเดินทาง    ออกเดินทางทุกวันพุธ 
   7-11 , 21-25 พฤศจิกายน / 1-5 , 5-10 ธันวาคม 61/ 29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 
   23-27 มกราคม / 20-24 กุมภาพันธ  / 6-10 , 20-24 มีนาคม 2562 
   6-10 , 10-14 , 13-17 เมษายน 2562 ( วันสงกรานต 2562 ) 
   18-22 พฤษภาคม / 5-9 , 19-23 มิถุนายน  / 13-17 , 27-31 กรกฎาคม 2562 
   10-14 สิงหาคม / 18-22 กันยายน 2562     

05.30 น. ทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 (ประตู 10) เคา
เตอร U 15 – U 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)  พบเจาหนาทีบ่ริษัทฯ อํานวยความ
สะดวกแกทาน 

07.50 น.  เดินทางสู  เมืองคุนหมิง  โดยเท่ียวบินท่ี  MU2584 
11.40 น. ถึง ทาอากาศยานฉางสุย เมืองคุนหมิง  เมืองเอก

ของมณฑลและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน 
ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของสาธารณรัฐประชาชนจนี 
มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล 
มีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24 เผา 
ครอบคลุมพื้นทีถ่ึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล 6,200 ฟุตหลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดนิทางสู เมืองตาหลี่ ซึ่งเปนเมืองมรดกของ
อาณาจักรนานเจาที่รุงเรืองอยูในสมัยเดยีวกันกับราชวงศเหนือ-ใตในชวงศตวรรษที่ 5และ6ศูนยกลางของยนูนาน
ไดยายจากคนุหมิงมาอยูอาณาจักรทั้งหกของชนเผาไปทางทิศตะวันตก เม่ือถึงราชวงศถัง หัวหนาเผา “ผีล่ัวเกอ” 
(พีลอโกะ ค.ศ.697-748) ไดรวบรวมอาณาจักรทั้งหกไวดวยกันและสถาปนาข้ึนเปนอาณาจักรนานเจา ที่แปลวา 
“อาณาจักรทางใต” ในชวง ค.ศ. 738-902 โดยมีเมืองตาหล่ีเปนราชธานี ในอดีตเปนที่ตั้งของอาณาจักรนานเจา
และตาลีฟู กอนที่อาณาจกัรนานเจาจะกอตั้งใน ค.ศ.738 บรรพบุรุษของกลุมชนไดมีความสัมพันธกับราชวงศฮั่น 
โดยเฉพาะในสมัยจักรพรรดฮิั่นหวูตี้ (ครองราชย ค.ศ. 140-87 กอนคริสตกาล) ผูสถาปนาเสนทางสายไหม (silk 
road) ไดสงราชทูตของราชสํานกัฮัน่ตะวันตกเดนิทางจากนครหลวงฉางอานมาดนิแดนทางใต ไดเดนิทางผาน
มณฑลเสฉวนและยนูนาน มีวัตถปุระสงคเพื่อหาเสนทางไปอาณาจักรเทียนจู (ชมพทูวีป - อินเดีย) เปดเสนทางสู
ตะวันตกโดยมีจุดแวะพกัที่ตาหล่ี กอนจะขามเขาไปยังพมาและอินเดีย ตอมาไดเรียกชื่อเสนทางนี้วา “ฉาหมากู
เตา” หรือ “เสนทางโบราณข่ีมาคาใบชา” หรือ “เสนทางแพรไหมสายใต” 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักตาหลี่ 维笙山海湾 WEiSelect Dali Hotel หรือเทียบเทา ระดบั 5 ดาว 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

วันแรก       (1) กรุงเทพฯ – คุนหมิง –ตาหลี ่

วันท่ีสอง    (2)เมืองโบราณตาหลี่ -   ผานชมเจดยี 3 องค –แชงกรีลา ( จงเตี้ยน ) – โคงแรกแยงซีเกียง  
                   – ชองแคบเสือกระโจน - เมืองเกาจงเตี้ยน 



 นําทาน เทีย่วชมความงดงามของ เมืองโบราณตาหลี่ ซึ่งเปนเมืองหลวงของอาณาจักรนานเจา  มี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 1000 ป มีกําแพงเมืองที่สวยงาม บนกําแพงยังมีหอซึ่งมีปายหนิแกะสลักคําวา ตาหลี ่
หากทานมาถึงจุดนี้  เสมือนวาไดมาถึงอาณาจักรนานเจา  ภายในเมืองโบราณยังมีสินคาพื้นเมืองใหทานไดซื้อหา  
เพื่อเปนของฝากไดอยางจใุจ จากนั้นนําทานเดนิทางสูเมอืง
จงเตี้ยน เมืองใหญที่สุดในเขตปกครองตนเองชนชาตทิเิบต
แหงตีช๋ิ่ง  ระหวางทาง ผานชมเจดีย 3 องคที่มีชื่อเสียงของ
เมืองตาหล่ี ซึ่งตัง้อยูในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมือง
เกาตาหล่ี หางออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร เจดยีทั้ง   3  
องคนี้สรางไมพรอมกันและมีขนาดตางกัน องคใหญสราง
ในสมัยราชวงศถัง ทําเปนชัน้ๆ เชนเดียวกนัรวม 10 ชั้นเปน
รูปแปดเหล่ียม  เม่ือคราวทีเ่กดิแผนดนิไหวในตาหล่ี ทําให
เจดยีองคเล็กทั้ง 2 องคเอียงเขาหาเจดยีองคใหญแตไมลม 
สวนเจดียองคใหญตอนแรกเกิดรอยแตกราว แตภายหลัง
รอยราวไดหายไป  นําทานชม โคงแรกแมนํ้าแยงซีแมนํ้า
สายท่ียาวเปนอันดบัสามของโลก มีความยาวกวา 
6,000 กิโลเมตรเปนแมน้ําที่ไหลลงมาจากทิเบตตอนบน และเล้ียวจากทางใตตีโคง 180 องศาแลวไหลมารวมกับ
แมน้ําอีกสองสาย นําทานลัดเลาะแมน้ําแยงซีชมความมหัศจรรยทางธรรมชาติของแมน้ําแยงซีไหลผานดานหลัง
ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารนําทาน นําทานเดนิทางสู  หูเท่ียวเสยี ( ชอง
แคบเสือกระโจน )เปนรองน้ําเชีย่วในหุบเขาที่มีความยาว
ตอเนื่องกนัถึง 25  กม. มีแกงอันตรายถึง 18 แหง  จงึไมมีใคร
กลาลองแกงในแถบนี้    จดุแคบที่สุดวัดได 30 เมตร   และ
เปนชองแคบที่ลึกที่สุดในโลกคือประมาณ  3,900 เมตร    ถงึ
เมอืงจงเตีย้น เมืองใหญที่สุดในเขตปกครองตนเองชนชาตทิิเบตแหงตีช๋ิ่ง  ตั้งอยูบนที่ราบสูงตีช๋ิ่ง  (สถานที่อันเปนสิริ
มงคล)  ตรงรอยตอตะเข็บชายแดนทิเบต – ยูนนาน - เสฉวน เปนดนิแดนสรรพสัตวและพชืพรรณตางๆ  โดยเฉพาะเปน
แหลงสมุนไพรสําคญัของประเทศจีน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
นําทานเที่ยวชมเมืองเกาจงเตีย้น หรือ แชงกรีลา  สวรรคบนดินที่ทีทุ่กคนตางใฝฝนจะไปใหไดคร้ังหนึ่งในชีวิต  
สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผาทิเบต ที่ยังคงแตงกายเอกลักษณชนเผาในชีวิตประจําวันให
เห็นอยูทั่วไปในเมือง 
พักเมืองจงเตี้ยน安信蓝海 BLUE HORIZON JUN HUA HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 5 ดาว 

 

 



วันท่ีสาม (3) วดัลามะซงจานหลิน – ทะเลสาบนาพาไห – เมืองลี่เจียง  

 เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู วัดลามะซงจานหลิน ตั้งอยูบริเวณ
เชิงเขาฝอปง หางจากเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือ 4 กม. 
สรางข้ึนในป ค.ศ. 1679 เปนวัดลามะที่มีอายุเกาแกกวา 
300 ป  มีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูป สรางข้ึน
โดยดะไลลามะองคที่  5 ซึ่งใกลเคียงกับสมัยอยุธยา
ตอนตน ในชวงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิคังซี แหง
ราชวงศชิง ไดมี  การซอมแซมตอเติมอีกหลายคร้ัง โครงสรางของวัดแหงนี้สรางตามแบบพระราชวังโปตาลา ใน
เมืองลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 หอง และโอบลอมไปดวย หองพักสําหรับพระกวา 100 หอง นอกจากนี้ยัง
มีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปนทองสัมฤทธิท์ี่มีชื่อเสียงมากที่สุด   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบนาพาไห ซึ่งหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 35 ก.ม. ในปาสงวนกิน
เนื้อ  ทีถ่ึง 840 ต.ร.ก.ม. จุดสูงสุดที่สูงกวาระดับน้ําทะเล 
4,159 เมตร ทะเลสาบนาพาไหกวาง 2.5 ตร.กม.เปน
หัวใจของปาสงวน อิสระใหทานชมความงามของ
ทะเลสาบธรรมชาติของที่ราบสูงที่สูงกวาระดับน้ําทะเล 
3,500 – 3,700 เมตรซึ่งรอบๆและบริเวณทางเดนิจะเต็ม
ไปดวยดอกหญานานาชนิด นําทานเดินทางสู เมืองลีเ่จียง ซึ่งตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน  
และเมืองเกาล่ีเจยีงไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมโลกขององคการยเูนสโก เม่ือ ค.ศ. 1997 ตั้งอยู
สูงกวาระดับน้ําทะเลถงึ 2,400 เมตร ที่นีจ่ึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดป และยังเปนที่ตั้งถิน่ฐานของชนเผานาซซีึ่ง  
อพยพมาจากทเิบตและอยูกันในสังคมผูหญิงเปนใหญ   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  พักเมืองลีเ่จียง Lijiang International Hotelหรือเทียบเทาระดบั 5 ดาว 

วันท่ีสี่    (4) ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเชาใหญ) – Impression  of  Lijiang – อุทยานนํ้าหยก– เมืองโบราณลี่เจียง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 หลังอาหารนําทานสู ภูเขาหิมะมังกรหยก นําทานเปล่ียนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสูจดุนั่งกระเชาที่ระดับ

ความสูง 3,356 เมตร นําทานน่ังกระเชาใหญ  ข้ึนสูภูเขาหิมะมังกรหยก สูจุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ําทะเล 
4,506 เมตร  ซึ่งทานสามารถสัมผัสหิมะทีป่กคลุมอยูตลอดทั้งปอยางใกลชดิ  



เพื่อชมทิวทัศนและธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงาม
ที่สุด ตลอดสองขางทางที่ข้ึนยอดเขา ทิวเขาแหงนีเ้ม่ือมอง
จากระยะไกล จะเหน็เปนลักษณะคลายมังกรกําลังเล้ือย 
บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยูนั้น ดูราวกบัหยกขาว ที่
ตัดกันสีน้ําเงนิของทองฟา คลายมังกรขาว กําลังลองลอย
อยูบนฟากฟา เขาแหงนี้จึงไดชื่อวาภูเขาหิมะมังกรหยกให
ทานไดชืน่ชมและดื่มด่ํากับความหนาวเย็นของธรรมชาติ 
นําทานชม โชวสดุอลังการของผูกาํกับจางอ้ีโหมว ในชุด  
“ อิมเพรสชัน ออฟ ลีเ่จียง ” โดยเปนการแสดงกลางแจง
บนความสูงกวา  3,000  เมตร เหนือระดับน้าํทะเล ณ โรง
ละครที่ออกแบบคลายๆโคลอสเซีย่มกลายๆ ในบริเวณเชิงเขา
หิมะมังกรหยก โดยคดัเลือกชนเผาทองถิ่นกวา 500 คนจาก 
16 หมูบาน มาเปนนกัแสดงสมัครเลน รอง เลน เตนรํา บอก
เลาวิถชีีวิตของ  ชาวนาซี (naxi) และโมซัว (mosuo) คน
พื้นเมืองดัง้เดิมของล่ีเจียงอยางเปนธรรมชาติไร special 
effect  มีภูเขาหิมะมังกรหยกเปนฉากหลัง   คลอเคลาดวย
สายลมและแสงแดด เปนโชวทีย่ากจะลืมเลือน 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  ทานชม อุทยานนํ้าหยก เปนสถานที่แสดงวัฒนธรรมของ

ชนเผานาซีกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบดวยประตูสวรรค 
ซึ่งมีรูปปนแกะสลักดวยไมขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม
และน้ําตกมังกร ที่ไหลหล่ังไปตามไหลเขา แบงเปน 3 ชั้น ชั้น
แรกชื่อวา มังกรออกถ้ําชั้นที่สองชื่อวา มังกรเลนน้ํา ชั้นที่
สามชื่อวา มังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดาซึ่งเปนที่
สักการบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกวา 500 ป   

คํ่า     รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทาง    ชมเมืองเกาดาหยันหรือเมืองเกาลี่เจียง   ที่มีประวัติ 800 กวาป และยังคงรักษาความงาม

ในอดีตไวเปนอยางดี ทางเดนิที่ปูดวยหินอัดแนน อาคารไมแบบจีนโบราณ  ลําธารที่ไหลผานเกือบทกุหลังคาเรือน 
สะพานโคงหินที่เกาแก ตนหลิวริมธารที่ปลิวไปมาตามสายลม  

พักเมืองลี่เจียง Lijiang International Hotelหรือเทียบเทาระดบั 5 ดาว 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

วันท่ีหา      (5)  สระมังกรดํา – เมืองโบราณซูเหอ – บินภายในกลบัคุนหมิง – กรุงเทพฯ 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 ชม สระมังกรดาํ (เฮยหลงถานกงหยวน) มีตนหลิวกับเชสนัตอยูริมทาง รอบบึงน้ําเล็กๆ มีสถาปตยกรรม

สวยงามหลายแหง เดนที่สุด ก็คือ หออูเฟง (อูเฟงโหลว) สรางในศตวรรษที่ 17 และถูกผาติกรรมจากวัดฝูกวอ 
นอกเมืองล่ีเจียงไวเม่ือ 30 ปกอน ชื่ออูเฟง (หาหงส) ไดมาจากชายคาที่ยืน่ออกมาจากหลังคาทั้งแปดจดุ ในแตละ
ชั้นซึง่มีอยูสามชัน้ ไมวามองจากมุมใดก็จะเหน็หงสเพียง หาตัวเทานั้น ในหอมีรูปปนเทพเจาแหงสงครามเผานาซ ี

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นํ าท าน เ ดิ น ท าง สู   เมื อง โบราณซู เหอ  (SHUHE 
ANCIENT TOWN) เปนหนึ่งในเขตเมืองเกาของเมืองล่ี
เจียง คําวา ซูเหอ ภาษา Naxi (Shaowu) เนื่องจาก
ดานหลังของหมูบานมีภูเขา JUBAO มีความหมายวา
หมูบานที่ตั้งอยูใตภูเขาสูง อยูหางจากตัวเมืองล่ีเจียงไป
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร เปนที่อยู
อาศัยของคนนาซี ถูกเลือกใหเปนหนึ่งที่ในเมืองเกาที่มี
ความสําคัญซึงไดรับการทํานุบํารุงรักษาไดอยางสมบูรณ
ในสมัยกอนเปนสถานีสําคัญของเสนทางชามายูนนาน
หรือวาเสนทางสายไหมใต และเคยเปนตลาดขายสงของ
เคร่ืองหนัง มีฟารมเล้ียงปลาเทราทสายรุง ซึ่งอยูในน้ําพุ
ธรรมชาติที่ไหลมาจากภูเขาหิมะที่ใสสะอาด และเย็นยะ
เยือกตลอดป   

17.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินเมืองล่ีเจียง 
19.30 น. ออกเดินทางสู คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี MU5926 
20.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุย เมืองคุนหมิง 
 รอเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางตอ  อิสระใหทานชอปปงของฝากของที่ระลึกในดิวตี้ฟรีของสนามบนิ 
22.50 น. บินลัดฟากลับกรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี MU2583 
00.50+1 น. ถึง  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
 
 



อัตราคาบริการ  
   

เดินทาง 20ทานข้ึนไป ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) พักเด่ียวเพิ่ม 
ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน 29,900.-บาท 4,800.- บาท 

13-17 เมษายน 2562 32,900.-บาท 6,800.- บาท 

 
อัตราน้ีรวม คาต๋ัวเครือ่งบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป)    คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน  20กก. 

คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)   คาภาษีสนามบินทุกแหง  
  คาวีซาทองเที่ยวกรุป (หนังสือเดินทางไทย)  บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  

อาหารครบทุกม้ือตามรายการ     
คาประกันอุบัติเหตุทุกที่นัง่ๆ วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท 

อัตราน้ีไมรวม คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เปนตน. 
คาทิปไกดและคนขับรถทองถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 200 หยวนจนี/ทาน 
คาน้ําหนักเกิน  20  ก.ก.  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ ภาษีนักทองเที่ยว ( ถามี ) 

เงื่อนไขการใหบรกิาร 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน  

คณะทัวรครบ 15 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดนิทางไป-กลับ พรอมกบัคณะ 
2. การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายตามจริง 
2.2 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 30วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร 

 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการนัตคีา
มัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได 
 รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร 
ท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 
หมายเหต ุ

1. จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่าผูใหญ 25ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, 
ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ
จลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย 
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมไดอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทาง
สายการบินจะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาใหโดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
7. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบันหากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเครื่องบิน
ตามสถานการณดังกลาว 
8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยว
เทานั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร
บางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใด
ก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯกอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 

-บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางม้ือ ไม
เที่ยวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับ
ลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)  
เง่ือนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยวสายการบินและตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศซ่ึงไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆที่อยู
เหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลเปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือคาใชจาย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางออมเชนการเจ็บปวยการถูกทํารายการสูญหายความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆฯลฯ 
-การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม
ถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 


