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 อุทยานหยา่ตงิ  อนังดงามไรท้ี่ต ิสมญานาม  THE LAST SHANGRI - LA   
 ชม เมอืงซินตเูฉียว ดนิแดนในฝันของนกัถา่ยภาพ 
 ชมทะเลสาบคนป่าสฟ้ีาเขม้งดงามบนเขาสงูใน อุทยานมูเกอโช่ว 
 พเิศษบนิภายใน 1 ขา  ไม่ลงรา้นรฐับาล 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง   3 – 8   เมษำยน 2562 
    เมษำยน – พฤศจิกำยน 2562 

วันที่แรก        (1)  กรุงเทพฯ – เมืองเฉิงตู   

15.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานเชียงราย โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES (3U)   
17.30 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ 3U8288 
22.00 น. ถึงเมืองเฉินต ูเมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั 

พักเมืองหย่ำอัน 成都赛仑吉地大酒店  (Chengdu Serengeti Hotel)  ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

https://www.agoda.com/zh-cn/chengdu-serengeti-hotel/hotel/chengdu-cn.html
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วันที่สอง        (2)  เมืองหย่ำอัน  - เมืองคังติง้  (ผ่ำนทำงด่วนสำยหย่ำอัน-คังติง้)   

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

เดินทางสู ่เมืองคังติง้ ผา่นความคดเคีย้วเลีย้วลดของทำงด่วน
สำยหย่ำอัน-คังติง้ ในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางภาคตะวนัตก
เฉียงใต้ของจีน ซึง่เป็นถนนชัว่คราวยาว 8.9 กิโลเมตร สร้างขึน้เพื่อ
เป็นเส้นทางสูเ่ขตงานก่อสร้าง โดยตัง้แตต้่นทางจนถึงปลายทาง
บนยอดเขาสงู 630 เมตร มีทางโค้งและทางตรงสลบัฟันปลากวา่ 
24 สาย ทัง้หมดใช้เวลาก่อสร้าง 14 เดือน และงบประมาณ 54 
ล้านหยวน หรือราว 270 ล้านบาท  
 
 
 
 
 

  น าทา่นเดินทางถึง  เมืองคังติง้ Kangding  (康定)  เมืองคังติง้ เป็นประตเูข้าสูห่ลงัคาโลกท่ีส าคญั
ท่ีสดุแห่งหนึง่ อยูม่ณฑลเสฉวน เป็นเมืองหลวง
จงัหวดักนัจือชาวทิเบตปกครองตนเอง เป็นเมืองมี
ช่ือเสยีงดงัมากในประเทศฝร่ังมานาน มีชาวทิเบต
อาศยัอยูม่ากท่ีสดุรองลงมาจากทิเบต หา่งจาก
เมืองเฉินต ู 320 กม.(นัง่รถต้อง 7 ชม.) เน่ืองจาก
เมืองคงัติง้นัน้มีสถานทอ่งเท่ียวมากมาย(รวมทัง้แช
งกรีลา่แหง่สดุท้ายเต้าเฉิน) ทางการจีนจึงได้สร้างสนามบินขึน้มาเพื่อความสะดวกสบายในกาน
เดินทางสูเ่มืองคงัติง้ สนามบินหา่งจากตวัเมืองคงัติง้ 38 กม. ทางวิ่งของเคร่ืองบิน 4200 เมตร ลงทนุ 1 
พนัล้านหยวนจีน สงูจากระดบัน า้ทะเล 4290 เมตร เป็นสนามบินสงูท่ีสดุของโลก ใช้เวลาก่อสร้างเป็น
เวลาสองปีจึงจะแล้วเสร็จ 

        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
 น าทา่นสู ่อุทยำนมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคน
ป่า เปลีย่นรถในอุทยานแล้วน าทา่นชมความ สดุ
ยอดอุทยานความงามท่ีไม่เป็นรองใคร ไม่แพ้
อุทยานระดบั 5 ดาว “จ่ิวจ้ายโกว” ได้รับสมญา
นามวา่ สวรรค์งามแหง่ทะเลสาบบนพืน้พิภพ
เน่ืองจากเป็นเขตท่ีมีรอยตอ่ระหวา่งเขตอุณภมิู
ร้อน-อบอุ่น  จึงท าให้ มู่เกอโช่ว รายล้อมด้วยเทือกเขา ป่าไม้ ดกึด าบรรพ์ ทุง่หญ้า ทะเลสาบน า้ใสแจ๋ว 
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นบัสบิแหง่ บนพืน้ท่ีกวา่ 350 ตร.กม. และสถานท่ีแหง่นีย้งัมีกหุลาบ 1,000 ปี ท่ีมีมากนบั 100,000 ต้น 
มีทัง้หมด 68 สายพนัธ์ุท่ีอยูใ่นบริเวณอุทยานแหง่นี ้ ในช่วงเดือน 4 – 9 จะเร่ิมออกดอกบานสะพัง่ราย
ล้อมหบุเขาไลจ่ากระดบัความสงู 2,800 เมตรขึน้ไป ซึง่
หาชมได้ยากในปัจจบุนันี ้ เราจะใช้เวลาเกือบทัง้วนัใน
อุทยาน  น าทา่นเปลีย่นรถภายในอุทยานเพื่อตระเวนชม
ตามจุดตา่ง ๆ เร่ิมต้นไตร่ะดบัจากความสงู 2,800 เมตร 
รถเร่ิมวิ่งตามเส้นทางขึน้ไปจนถึงจุดท่ีความสงู 3,780 
เมตร มีน า้ตกน้อยใหญ่สลบักบัโขดหินรูปร่างแปลกตา 
ระยะทาง 18 กิโลเมตร จุดแรกก่อนอ่ืนไปสมัผสัความงดงาม ชมหบุเขาท่ีเกิดจากการสรรสร้างของ
ธรรมชาติ  ยามเม่ือลมแรงพดัโบกโบยผา่นหบุเขา จะเกิดเสยีงกรีดร้องฟังประหนึง่ธรรมชาติก าลงัเปลง่
เสยีงร้องต้อนรับการมาเยือนของเรา ตลอดหบุเขาความยาว  8 ก.ม. ทะเลสาบมู่เกอโช่ว  ด้านหนึง่ของ
ทะเลสาบมี หาดทรายสทีอง เรียกวา่ หาดแหง่ความ
รัก  เม็ดทรายละเอียดเป็นสีเหลอืงทอง ขนาดของหาด
เปลีย่นแปลงไปตามความสงูต ่าของระดบัน า้ใน
ทะเลสาบ ฤดหูนาวน า้ในทะเลสาบแข็งตวักลายเป็น
ลานสเก๊ตชัน้ดี !!ถ่ายรูปกบัความงามของทะเลสาบท่ี
อยูใ่จกลางอุทยานรายล้อมด้วยหบุเขาตู้ เจีย้น ด้านตรง
ข้ามของทะเลสาบคือ  ทุง่หญ้าทะเลแดง  ไกลสดุลกูหู
ลกูตา  ความกว้างไกลของทะเลสาบท าให้เห็นเหมือนเป็นทะเลอยูใ่นทา่มกลางทุง่หญ้า  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเมืองคังติง้康定玉景雪莲精品酒店 Yujing Saussurea Boutique Hotel หรือเทียบเทา่  

วันที่สำม           (3)  เมืองถ่ำกง – ทุ่งหญ้ำถ่ำกง – วัดถ่ำกง - เมืองซินตูเฉียว    

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่ เมืองถ่ำกง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง)  เมืองเลก็ๆเมืองหนึง่ ซึง่ “ถ่ากง” มีความหมาย
ตามภาษาทิเบตวา่ “ดินแดนอนัเป็นท่ีสงิสถิตแห่งองค์พระ
โพธิสตัว์ ระหวา่งทางผา่น ความอศัจรรย์ท่ีนา่ชวนมอง 
ทุ่งหญ้ำถ่ำกง ได้รับการขนานนามวา่ ทุง่หญ้าสวรรค์
สร้าง ทา่นจะได้สมัผสักลิ่นอายของดอกไม้ป่าและดอก
หญ้าท่ีโชยละมนุกระทบจมกูจนได้กลิน่หอมเหมือนดัง่
ทา่นได้อยูบ่นสรวงสวรรค์และช่วงหน้าหนาวดินแดนแหง่
นีจ้ะขาวโพลนไปด้วยหิมะบรรยากาศสวยงามดัง่
สวิตเซอร์แลนด์แหง่แดนตะวนัออก  

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
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น าทา่นแวะชม วัดถ่ำกง วดัพทุธนิกายมหายานแบบ
ทิเบต ท่ีตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของตวัเมือง อยู่
หา่งไปประมาณ 4 กิโลเมตร ภายในวดัมีองค์พระศรี
ศากยะมนีุ เช่นเดียวกบัท่ีวดัตาเจา ในเมืองลาซา 
และมีเจดีย์ทอง ท่ีสร้างจากทองค าหนกักวา่ 100 
กิโลกรัม มองออกไปเบือ้งหลงัของเจดีย์ทองคือยอด
เขายาลา ถ่ากงมีความหมายตามภาษาทิเบตวา่ 
“ดินแดนอนัเป็นท่ีสงิสถิตย์แหง่องค์พระโพธิสตัว์” ซึง่ทุง่หญ้าแหง่นีอ้ยูท่ี่ความสงู 3,500 เมตร จาก
ระดบัน า้ทะเล  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองซินตูเฉียว 
สรวงสวรรค์ของนกัถ่ายภาพ เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่
หา่งจากเมืองเฉิงต ู ท่ีเป็นเมืองเอกของมณฑล
เสฉวน ไปทางตะวนัตกเฉียงใต้ ท่ีน่ีมีช่ือเสยีง
ในเร่ืองของทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติ
ท่ีประกอบไปด้วย ทิวเขาบนท่ีราบสงู ล าธารใส
สะอาดท่ีใหลขนานไปกบัถนนท่ีเรียงรายไปด้วยไม้ใหญ่ โดยมีฉากหมู่บ้านของชาวทิเบตอยูเ่บือ้งหลงั 
เป็นภาพท่ีงดงามเหนือค าบรรยาย 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักเมืองซินตูเฉียว雅江驿都大酒店 Yidu Hotel  หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ ส่ี          (4)    เมืองซนิตูเฉียว – ผ่ำนเมืองหล่ีถงั – อุทยำนหย่ำติง    

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ย่ำติง ซึง่มีพืน้ท่ี 1,344 
ตารางกิโลเมตร ตัง้อยูท่ี่ความสงู 4,000 
เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล เป็นดินแดน
แหง่เทือกเขาสงู โตรกผา ป่าสน ธาร
น า้แข็ง ทะเลสาบและล าธาร    ระหวา่ง
ทางผา่นชมเมืองธรรมชาติผสานกบั
ความเจริญรุ่งเรือง เมืองเลก็แตมี่กลิน่อายแหง่ความ
ทนัสมยั 
ผา่น เมืองหล่ีถัง เมืองท่ีเสนอเร่ืองขอขึน้ทะเบียนเป็น
เมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลกเหนือกวา่ทิเบตเมืองหลงัคาโลก 
ซึง่มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 4,014 เมตร  

เที่ยง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
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น าทา่นเดินทางตอ่สู ่ หย่ำติง “แชงการีลา่แหง่สดุท้าย” 
แหง่อ้อมกอดหบุเขาพระจนัทร์สนี า้เงิน หบุเขาเทพเจ้าอนั
ศกัด์ิสทิธ์ิ 3 ยอด ค าวา่ “แชงการีลา่” ได้รับรู้จากนวนิยาย
เร่ืองหนึง่ท่ีช่ือ “ LOST HORIZON ” ซึง่วางขายในปีค.ศ. 
1933 เขียนโดยชาวองักฤษช่ือเจมส์ฮิลตนั (JAMES 
HILTON) นวนิยายเร่ืองีไ้ด้กลา่วถึงดินแดนบนท่ีราบสงู
แหง่ หนึง่ในประเทศจีนท่ีเปรียบเสมือนสวรรค์บนดิน ตัง้อยูท่า่มกลางขนุเขาสงูใหญ่ ยอดเขาปกคลมุ
ด้วยหิมะทัง้ปีท่ีซึง่มีความสงบ อากาศเย็น ผู้คนเป็นมิตร โดยผู้ เขียนเรียกสถานท่ีแหง่นีว้า่ “แชงการีลา่” 
และตอ่มาจีนได้เปิดดินแดนรอยตอ่ระหวา่งทิเบต-ยนู
นาน-เสฉวน และเปลีย่นช่ือจงเตีย้นในยนูนานเป็น 
“แชงการีลา่”  หรือเซียงเกอ๋หลลีา 
(XIANGGELILA)สนันิษฐานวา่ ค าวา่ “แชงการีลา่” 
ได้มาจากภาษาท้องถ่ินของคนทิเบต ภาษาตงปา ท่ี
เรียกสวรรค์ ในความเช่ือทางพทุธศาสนาวา่ “เซียงบา
ลา” (XIANGBALA) ถึงแม้ปะเทศจีนได้มีการประกาศ
ให้จงเตีย้นเป็นแชงการีลา่แล้วก็ตาม แตก็่ยงั  มีการพดู
ถึง “แชงการีลา่”อีกแหง่นึง่ซึง่อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียง
ใต้ของมณฑลเสฉวน สว่นท่ีติดกบัยนูนาน โดยมี
เทือกเขาหิมะกัน้กลาง การเดินทางไม่สะดวก ซึง่เหมา
แก่การไปทอ่งเท่ียวก่อนเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากทกุสิง่ทกุ
อยา่งยงัคงเป็นธรรมชาติอยู ่ ทัง้ชีวิตความเป็นอยูข่องผู้คนในท้องถ่ิน ธรรมชาติยงัไม่มีการแตง่แต้มจึง
ได้สมญาวา่ “แชงการีลา่แหง่สดุท้าย”  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัยา่ติง 华美达安可酒店准  Ramada Encore Daocheng Hotel  หรือเทียบเทา่ระดบั 5ดาว  

 

วันที่ห้ำ          (5)    อุทยำนหย่ำติง – วัดชงกู่ – เมืองเต้ำเฉิง  

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเท่ียวชม อุทยำนย่ำติง ดินแดนยา่ติงเป็นท่ีรู้จกั
ของผู้คนในแถบนีม้าอยา่งยาวนานนบัพนัปี เพราะใน
อดีตท่ีน่ีเป็นสว่นหนึง่ของเส้นทางสายชา-ม้า อนัเป็น
เส้นทางคาราวานการค้าโบราณท่ีเช่ือมดินแดนทิเบต
กบัมณฑลยนูนานท่ีอยูท่างตอนใต้  เท่ียวชม วัดชงกู่  
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วดัทิเบตท่ีเก่าแก่ขนาดเลก็ประมาณ 700 ปี สร้างขึน้มาตัง้แตส่มยัราชวงศ์หยวน ตัง้อยูบ่นความสงู 
3,880 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ตัง้อยูเ่ชิงเขาเซียนหนา่ยร่ือภายในเขตอนรัุกษ์ธรรมชาติยา่ติง 
น าทา่นชมความอศัจรรย์แหง่ ทุ่งหญ้ำล่ัวหรง ซึง่ท่ีน่ีสามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางม่ายหยง่ โดด
เดน่เหนือทุง่หญ้าลัว่หรงได้อยา่งสวยงาม ณ ทุง่หญ้า
ลัว่หรงแหง่นีเ้ต็มไปด้วยล าธารน้อยๆ ประกอบกบัวิวอนั
เป็นเทือกเขาหิมะ 
เท่ียวชม ทะเลสำบไข่มุก เป็นทะเลสาบท่ีอยูใ่นหบุเขา
ท่ีความสงู 4,000 เมตร เป็นทะเลสาบเลก็ๆสเีขียว ใส
เหมือนมรกต โอบล้อมไปด้วยเงือ้มเงาของยอดเขา
เซียนหนา่ยร่ือ ซึง่ยอดเขาแหง่นีส้งูถึงกวา่ 5,000 เมตร
นบัเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุในเขตอนรัุกษ์ยา่ติง  
 
 
 
 
 
  

 
      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   

น าทา่นออกเดินทางจากหย่ำติง สู่ เมืองเต้ำเฉิง 
ระหว่ำงทำง ผ่ำนเมืองย่ือหว่ำ  ผ่ำนชมหมู่บ้ำน
ชำวทิเบตตันปำ ลกัษณะบ้านสวยโดดเด่นกวา่
หมู่บ้านอ่ืนในตนัปา ใช้สสีนั สขีาว แดง ด า คาดบน
ตวับ้านท่ีก่อด้วยหินแผน่เลก็ๆ เรียงซ้อนกนั มมุของ
หลงัคามียอดแหลมวางหินสขีาว ท่ีถือวา่เป็นหิน
ศกัด์ิสทิธ์ิเอาไว้  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักเต้ำเฉิง洛克国际大酒店 หรือเทียบเทา่ระดบั 5ดาว 
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วันที่หก          (6)     เต้ำเฉิง – เมืองเฉินตู –กรุงเทพฯ   

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเต้าเฉิง ท่ีสงูท่ีสดุในโลก กวา่ 4,411 เมตร จากระดบัน า้ทะเล 

08.00 น.  บินลดัฟ้ากลบัสู ่เฉินตโูดยเท่ียวบินท่ี 3U8360 
08.55 น.  ถึงทา่อากาศยาน เมืองเฉิงต ู เป็นเมืองท่ีเป็นศนูย์กลาง

ของการเดินทางทัง้ทางอากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงการ
เป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและการ
ปกครอง อีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีความเป็น “เมืองจีน” อยา่งท่ี
ผู้คนได้จินตนาการไว้  
  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  

14.40 น.     บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินท่ี 3U8145 

16.35 น.       ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

  ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร   
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อัตรำค่ำบริกำร      
ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

3 – 8 เมษำยน 2562  33,800 4,800 

พฤษภำคม – มิถุนำยน   2562  29,900 3,800 

กรกฎำคม – กันยำยน 2562  32,900 4,800 

ตุลำคม 2562 35,800 4,800 

พฤศจิกำยน 2562 29,900 3,800 

อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 30  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ปหนงัสอืเดินทางไทย   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์  

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่น า้หนกัเกิน 30  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                             

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้   
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้   

 
 


