เดินทาง วันที 12 - 19 มิถุนายน 2562
วันแรก

(1) กรุ งเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองเฉินตู

15.00 น.

พร้ อมกันทีท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 บริ เวณ ประตู 9 เค้ าน์เตอร์ S
โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่
ท่าน (จอดรถส่งผู้โดยสาร ได้ ทีอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตู 9-10)
ออกเดินทางสูเ่ มืองเฉินตู โดยเทียวบินที 3U8146
ถึงสนามบิน นครเฉินตู หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง นําท่านเดินทางสูท่ ีพัก
ทีพัก ของสายการบิน

17.55 น.
22.00 น.

วันทีสอง

(2) เมืองเฉินตู – อูหลู่มูฉี – เมืองขุยถุน

เช้ า

เดินทางสู่สนามบิน

08.20 น.
11.45 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองอูหลูม่ ฉู ี โดยเทียวบินที 3U8525
เดินทางถึงอูหลูม่ ฉู ี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ นับเป็ นเมืองใหญ่ระดับเมืองหลวง

บริการอาหารเช้ า .....
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คํา

ทีอยูห่ ่างไกลจากชายฝั งทะเลมากทีสุดในโลก คือห่างจากชายฝั งทะเลด้ านทีอยูใ่ กล้ ทีสุด ก็ยงั ไกลถึงกว่า
2,250 กิโลเมตร เป็ นเมืองเดียวในซินเจียงทีมีชาวฮันอยูอ่ าศัยมากทีสุด คือถึงกว่าร้ อยละ 72 ของ
ประชากร อูหลูม่ ฉู่ ี ใช้ เวลามาตรฐานเดียวกับกรุงปั กกิง ทีอยูห่ า่ งไปทางตะวันออกราว 4,000 กิโลเมตร
ดังนัน เวลาท้ องถินทีถูกต้ อง ควรช้ ากว่าทีปั กกิงประมาณ 2 ชัวโมง ดังนัน ในเดือนพฤษภาคม ท้ องฟ้าที
อูหลูม่ ฉู่ ีกว่าจะมืดก็ลว่ งเข้ าเวลากว่า 3 ทุม่ เข้ าไปแล้ ว
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองขุยถุน (ใช้ เวลา
ประมาณ 4 ชัวโมง) จุดบรรจบเส้ นทางซินเกียงเหนือ
และซินเกียงตะวันตก เส้ นทางจะผ่านเมืองสือเหอจือ
เมืองทีได้ รับการสถาปนาจากสหประชาชาติให้ เป็ นเมือง
ทีประสพความสําเร็ จในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ และเป็ น
เมืองทีเป็ นทีตังฐานทัพทหารทีสําคัญในเขตนี
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูปลาย่ าน
พักทีเมืองขุยถุน 奎屯豪丰国际大酒店 Hofon Hotelระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันทีสาม (3) เมืองขุยถุน – ทะเลสาบไซลีมู - ผ่ านสะพาน The Guozigou Bridge – เมืองอีหO นิง
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางต่อระหว่างทางผ่านอําเภอบอร์ ตาลา(Bortala
)นําท่านชมทะเลสาบไซลีมู (Sayram) ทีทอดตัวอยู่ในวง
ล้ อมของเทือกเขาเทียนซานด้ านตะวันตกเฉียงเหนือ ตังอยูบ่ น
ความ สูง 2,073 เมตรจากระดับนําทะเล ระดับนําลึกสุด 86
เมตร เป็ นทะเลสาบทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในมณฑลซินเจียง เกิด
จากการบิดตัวของแนวเทือกเขาหิมาลัย ทําให้ บริ เวณนีมีการยุบตัวและเกิดเป็ นทะเลสาบเมือ 70 ล้ านปี
ก่อน ระดับนําในทะเลสาบไส้ หลีมูไ่ ม่เคยเปลียนแปลง ยังมี
ระดับคงทีตลอด 50 ปี ทีผ่านมา นําสีฟ้าใสกับท้ องฟ้าสีสดทํา
ให้ ทวบริ
ั เวณดูสว่างกระจ่างตา
ในฤดูร้อนทิวทัศน์รอบ
ทะเลสาบอุดมด้ วยทุง่ หญ้ าเขียวขจี มีดอกไม้ ป่าสีเหลือง สี
ชมพู สีมว่ ง ดารดาษอยูท่ วไป
ั
ในฤดูหนาวขุนเขารอบ
ทะเลสาบจะปกคลุมด้ วยหิมะ
เมือแสงอาทิตย์สาดส่อง
สะท้ อนกับผิวนําจะทําให้ เกิดเงาดูเสมือนว่ามีภเู ขาหิมะอยู่ในนํา ความงดงามที
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คํา
วันทีสี
เช้ า

กล่าวมาทําให้ ทะเลสาบไส้ หลีมูถ่ กู ขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอีหO นิง(ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชม ) ระหว่างทางผ่าน หุบโตรกกวอจือโกว
Fruit Gully ในหุบลึกกลางวงล้ อมของขุนเขาสูงเสียด กับสาย
ธารอันแสนอุดมสมบูรณ์สวยงาม และทุง่ หญ้ าเขียวขจี เป็ น
แหล่งปลูกแอปเปิ ลป่ ารสอร่ อยขึนชือ กล่าวกันว่า ในคราว
พิชิตตะวันตกของจอมทัพเจงกิสข่าน ได้ บญ
ั ชาการให้ โอรส
องค์ที 2 คือ ชากาไต Chagatai สํารวจเส้ นทางและสร้ าง
สะพาน 48 แห่งขึน เพือใช้ เป็ นเส้ นทางยกทัพพิชิตดินแดน
ตะวันตก ต่อมา ในสมัยจักรพรรดิเฉียน หลงได้ บรู ณะใหม่ 42
สะพาน ปั จจุบนั ทางหลวงแผ่นดินสายวูห่ ลูม่ ฉู่ ี -อีหนิง (312)
ได้ ตดั ผ่านเข้ ามาในเส้ นทางโบราณสายหุบโตรกผลไม้ แห่งนี
เป็ นถึงระยะทาง
28กม.ทีจะสร้ างความประทับใจแก่ทา่ น
เดินทางต่อถึงเมืองอีหนิง อยูท่ างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
เขตปกครองตนเองชนเผ่าซินเจียงอุยกูร์ ซึงตังอยูท่ างภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ณ ใจกลางของแม่นําอีหลีเหอ
ทางภาคตะวันตกของภูเขาเทียนซาน มีอากาศอุ่นชืน เป็ น
เมืองทีชุม่ ชืนแห่งหนึงในภาคตะวันตกของจีน เมืองอีหนิงเป็ น
"เมืองแห่งสวนดอกไม้ " ทีตังอยูท่ างชายแดนภาคตะวันตกของ
จีน มีประชากรรวม 37 ชนเผ่า ได้ รับอิธิพลวัฒนธรรมจากชน
เผ่าคาซัค มีการละเล่นของชนกลุม่ น้ อยหลายชนิด เช่น การ
แข่งขันขีม้ าและการแย่งแพะของชนเผ่าคาซัค
ซึงเป็ น
วัฒนธรรมทีมี เอกลักษณ์ของเมืองอีหนิง
รั บประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักอีหนิง 伊宁中亚国际大酒店 Zhongya International Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
(4) ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพืนO อีหO นิง–เมืองอีหO นิง – เมืองเท่ อเค่ อซือ ( เติกส์ )
- เมืองปากว้ าเฉิงเท่ อเค่ อซือ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ท่ ุงดอกลาเวนเดอร์ ตืนตาไปกับท้ องทุง่ ดอกลา
เวนเดอร์ ทีเบ่งบานสะพรังไปตามหุบเขาแม่นําอีหลี ซึง
ส่งผลให้ เมืองอีหลี กลายเป็ นผู้ ผลิตดอกลาเวนเดอร์ ราย
ใหญ่แห่งหนึงของโลก นอกจากนีแล้ วเมืองอีหลียงั โดด
เด่นไปด้ วยทัศนียภาพของทุง่ หญ้ าทีเปลียนสีสนั ไปตาม
3

ฤดูกาล จึงส่งผลให้ เมืองอีหลีกลายเป็ นเมืองท่องเทียวทีมี
เริ มมีความคึกคัก
และได้ รับ
ความนิยมในหมู่
นักท่องเทียวมากขึนในทุกๆปี อีกด้ วย
จากนันนําท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพืนO อีหO นิง
อีหนิงเป็ นเมืองทีมีครวมทันสมัย
และครวมโบราณ
ผสมผสานเปลียนแปลงอยูท่ กุ วัน ด้ วยความไกล้ กบั ชายแดน
เขตเมืองใหม่ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ถนนโบราณทียังคงเก็บ
สไตล์ทีเรี ยบง่าย บนถนนคึกคักด้ วยผู้คนไปมา ได้ ยินเสียง
ร้ องของการค้ าขาย สองด้ านของถนนเต็มไปด้ วย ผลไม้
สิงของพืนเมือง และรอยยิมของพ่อค้ า เสน่ห์อบอุน่ และค
รวมเป็ นเอกลักษณ์ นําท่านนังรถม้ า ชมวิถีชีวิตของชนเผ่า
อุ้ย ชมการร้ องเพลงและเต้ นรํ าแบบพืนบ้ าน ยังสามารถชิมไอศกรี มทีอร่อยของทีนีด้ วย ตังแต่สองพันปี
ก่อนเป็ นต้ นมา ดินแดนซินเจียงก็เป็ นดินแดนส่วนหนึงของประเทศจีน ทีมีความเป็ นเอกภาพและ
ประกอบด้ วยหลายชนชาติ ราชวงศ์
ฮัน เคยได้ จดั ตังองค์กรบริ หารซียี เพือ
ปกครองเขตซินเจียงโดยตรง ซึงมี
ขอบเขตรวมถึงทะเลสาบบาเอ่อคาสือ
และเขตพ่าหมีเอ่อ ภายในเวลา 1000
ปี เศษต่อจากนัน เขตซินเจียงสังกัดอยู่
ในองค์กรบริ หารท้ องถิน ทีจัดตังโดยรัฐบาลกลาง เป็ นหน้ าต่างภาพของ เมืองอีหนิง และเป็ นสถานที
ท่องเทียวระดับประเทศ 3A สัมผัสกับรสชาติทีอุดมไปด้ วย ชิม ช้ อป เทียว ของซินเจียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองเท่ อเค่ อซือ ( เติกส์ ) ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม ) ระหว่างทาน ชมทิวทัศที
สวยงามของป่ าเขา ตืนตาไปกับดอกไม้ ป่าทีบานสะพรัง
ผ่านชม แม่ นําO คูเนส หรื อ กงหน่ ายสือ ( Kunes River)
ซึงเป็ นแม่นําช่วงตอนบนของแม่นําอีหลี ไหลผ่านทุง่ หญ้ า
นาราถี ถึงเมืองเท่ อเค่ อซือ เดินเล่นชมเมืองปากว้ าเฉิง
เท่อเค่อซือแรกสุดทีปรากฏชือในประวัติศาสตร์ คือยุคซ่ง
ใต้ หนึงในเจ็ดนักพรตฉวนเจิน เจ้ าสํานักหลงเหมิน“ชิ
วฉู่จี” (หรื อคิวชู่กีในมังกรหยก) ได้ รับคําเชิญจากเจงกิส
ข่าน ให้ เดินทางไปสอนเรื องการปกครองกับหลักธรรมชีวิต
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เช้ า

อมตะ เขาใช้ เวลา3ปี เดินทางไปภูเขาเทียนซานทีซินเจียง ไอ
ดินแห่งภูเขา ความอ่อนนุม่ แห่งสายนํา ทีหล่อหล อมรวม
เป็ นแม่นําเท่อเค่อซือทําให้ เขาระทับใจ ดังนันเขาถึงให้ ทีนี
เป็ นศูนย์กลางของฮวงจุ้ย กําหนดตําแหน่งทิศเหนือ ต้ น
ตะวันออก ตะวันตก นับแต่นนที
ั นีก็เป็ นโครงร่ างเมืองปาก
ว้ ารุ่นแรกสุด 700 ปี ต่อในฤดูหนาว ปี 1936 ชิวจงจวินทีรอบ
รู้ในเรื องของหลัก“อีจิง” ได้ ถกู ส่งมารับราชการทีอีหลี เมือมาเห็นสภาพ แวดล้ อมของเมืองเท่อเค่อซือ
อย่างนี ต่อมาเขาจึงออกแบบภาพเมืองปากว้ าขึนมา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักเท่ อเค่ อซือ 特克斯美丽华酒店 Te Ke Si Mei Li Hua Hotel ระดับ 4 ดาวหรื อเทียบเท่ า
(5) เมืองเท่ อเค่ อซือ– ผ่ านชมแม่ นําO คูเนส – ทุ่งหญ้ าคาลาจุ้น
– แกรนด์ แคนยอนคัวเค่ อซู – เก้ าเลียO วสิบแปดโค้ ง - เมืองอีหO นิง
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านชม ทุ่งหญ้ าคาลาจุ้น ทุง่ หญ้ าแห่งนีตังอยูส่ งู
กว่านําทะเลประมาณ 1,600 - 2,000 เมตร จึงทําให้
อากาศเย็นสบายตลอดทังปี คําว่า คาลาจุ้น 喀 拉 峻
Kalajun เป็ นภาษาคาซัค แปลว่า ทุง่ หญ้ าสีดํา โดยเหตุ
ทีว่า ทุง่ หญ้ าแห่งนีมีเนินสูง ๆ ตํา ๆ ของทุง่ หญ้ ามองไป
เหมือนดังคลืนในมหาสมุทร โดยเฉพาะในเวลาใกล้ คํา
เราจะเห็นได้ ชดั ว่า เป็ นระลอกคลืนสีดําทะมึนปรากฎตรงหน้ าเรา
คนจีนเขาว่าเสมือนหนึงมหาสมุทรดอกไม้ ซินเจียงจึงได้ ชือว่าเป็ น
สวนหลังบ้ านของประเทศจีน ซึงเมือไปถึงทีนันแล้ วก็ไม่สามารถ
ปฎิเสธได้ จริ ง ๆ ว่ามันคือสวนสวรรค์ของประเทศจีนทีเดียว ท่าน
สามารถถ่ายภาพดอกไม้ ป่าของภูเขา
ทิวทัศน์ทีสวยงาม มี
ดอกไม้ ป่านานาชนิดเต็มเทือกเขาและทีราบ จากนัน นําท่านสู่ แกรนด์ แคนยอนคัวเคอซู 阔克苏

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่ างทาง
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คํา

จากนัน ชม แกรนด์ แคนยอนคัวเคอซู 阔克苏 ตังอยู่
ทางตอนใต้ ของเมืองเท่อเค่อซือ ด้ วยชันหินทีทับถมกัน
และมีนําทีไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลาย
ร้ อยล้ านปี
มีแม่นํากว้ างลักษณะคดเคียวในผาสูงชัน
ล้ อมรอบด้ วยภูเขาทีสลับทับซ้ อน เกิดเป็ นแคนยอนและ
ภูมิทศั น์อนั งดงามมากมาย อาทิเช่นนําตกหูโข่ว โค้ งนําO
จระเข้ เก้ าเลียO วสิบแปดโค้ ง เก้ าเลียวสิบแปดโค้ ง เป็ น
จุดชมวิวจากด้ านบนตังอยู่บนเนินเขาขนาดเล็ก ทีต้ องเดิน
ผ่านขึนไปตามทางเดินทีทําจากไม้ เมือถึงจุดชมวิว เบือง
ล่างของท่านก็คือแม่นําทีมีโค้ งวกไปวนมาทีได้ รับการ
ขนานนามว่า เก้ าเลียวสิบแปดโค้ ง เป็ นทิวทัศน์อนั งดงาม
โดยเฉพาะยามเย็นทีพระอาทิตย์กาลังจะตกดิน
ฟ้า
เปลียนเป็ นสีแดง และแม่น้าก็สะท้ อนแสงสีแดงนัน เป็ นภาพทีจะตราตรึงใจผู้ทีมาเห็นให้ หลงใหลได้ เป็ น
อย่างดี
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับ เมืองอีหO นิง
พักอีหO นิง 伊宁中亚国际大酒店 Zhongya International Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่ า

วันทีหก

(6) เมืองอีหO นิง – แกรนด์ แคนยอนอันจีไO ห่ – ขุยถุน

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูข่ ุยถุน ในเมืองหวูซ่ ู่ ( ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชม ) จุดบรรจบซินเจียงเหนือ และซินเจียง
ตะวันตก เป็ นเมืองอุตสาหกรรมอาหาร เครื องนุง่ ห่ม และ
โรงงานไฟฟ้า ตลอดทางชมทัศนียภาพสองฝั งทีสวยงาม
และผ่านชมแม่นําอีลีเหอ
แม่นําอีลีมีต้นนํามาจาก
เทือกเขาเทียนซาน ได้ รวบรวมเอาลําแควน้ อยใหญ่หลาย
สาย ทอดผ่านหุบเขาอีลี แล้ วไหลเข้ าสู่ประเทศคาชัคสถาน
ทางด้ านตะวันตก สายแม่นําอีริ โครงการสําหรับถนนเมืองใหม่
เส้ นทางความยาว1164.398 เมตร สะพานหลักความยาวรวม
306.46 เมตร การลงทุนรวม 43316.3922 หมืน ระหว่างทาง
นําท่านเดินทางสู่ แกรนด์ แคนยอนอันจีไO ห่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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คํา

หลังอาหารนําท่านเทียวชม แกรนด์ แคนยอนอันจีไO ห่
หรื อทีรู้จกั ในฐานะภูเขาสีแดง เป็ นดินแดนทีธรรมชาติ
สร้ างขึนมาหลายล้ านปี อันเนืองจากการไหลเซาะของนํา
หิมะทีไหลผ่านจากภูเขาเทียนซาน ใต้ จรดเหนือมีความ
ยาว 20 กิโลเมตร ส่วนเว้ าของหุบเขาลึก 100-400 เมตร
กว้ าง 800-1000 เมตร สูง 200 กว่าเมตร ผาหินตังตระ
ง่านสูงๆตําๆราวกับป่ าหินทีถูกเสริ มสร้ างจากสวรรค์ เรี ยง
รายเป็ นชันๆบ้ างคล้ ายภูเขาหิมะ ช่องแคบ สนามหญ้ า และลําห้ วยไหลผ่านส่องสะท้ อนสีสนั สวยงามอีก
ภาพหนึง จากนันO เดินทางต่ อถึงขุยถุน นําท่านสูภ่ ตั ตาคาร
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักขุยถุน 奎屯豪丰国际酒店 Kuitun Haofeng International Hotel ระดับ 5 ดาวหรื อเทียบเท่ า

วันทีเจ็ด

(7) ขุยถุน - เมืองอูหลู่ม่ ูฉี – ตลาดต้ าปาจา – เฉินตู

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองอูหลู่ม่ ูฉี ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ) เมืองหลวง
ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ “อู
หลู่ม่ ูฉี” หรื อ “อูรุมฉี ” (Urumqi) เป็ นคํา
ภาษามองโกล หมายถึง ดินแดนแห่งทุง่
หญ้ าอันแสนงาม ตังอยูบ่ นท้ องทุง่ ทีราบทางตอนเหนือของเทือกเขาเทียนซาน โดยทิศตะวันออกมี
เทือกเขาป๋ อเกอต้ าซาน (5,445 เมตร) เป็ นปราการกัน ทิศใต้ มีแนวป่ าไม้ ของ เชิงเขาเทียนซาน ส่วนทิศ
ตะวันตกและทิศเหนือ ติดกับทีราบจุนการ์ อันเป็ นทีราบ
ตอนกลางของซินเจียง ตังอยูบ่ นระดับความสูง 680-920
เมตรจากระดับนําทะเล ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัดถึง
-30 องศาเซลเซียส ระหว่างทางท่านจะได้ ชมวิวทิวทัศน์ที
สวยงาม ผ่านชมความสวยงามของทุง่ ดอกฝ้าย หรื อ
เส้ นใยฝ้าย
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันอิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ งที ตลาดต้ าปาจา เพือซือ
สินค้ าพืนเมืองมากมายอาทิเช่น มีดเหล็กซิน เจียง, แส้ หาง
จามรี , ผลไม้ , อาหารท้ องถิน ฯลฯ นอกจากนีท่านยังจะได้
สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเมือง
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เหิรฟ้าสูน่ ครเฉินตู เทียวบินที 3U8526
ถึงสนามบิน นครเฉินตู นําท่านเดินทางสูโ่ รงแรมทีพัก

คํา
22.30 น.
01.50 น.
ทีพัก

民航巨龙酒店(成都市)-Civil Aviation Julong Airport Hotel

วันทีแปด

(8) เฉินตู – กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
พักผ่ อนตามอัธยาศัย
จากนันO นําท่ านเดินทางสูสนามบิน
บินลัดฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเทียวบินที 3U8145
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

14.30 น.
16.35 น.

ขอบคุณท่ านทีใช้ บริการ
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หรื อระดับเดียวกัน

อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดียวเพิม

เดินทาง วันที 12-19 มิถุนายน 2019
ผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึนO ไป

42,800 บาท

5,800 บาท

ค่าตัวp เครื องบินไปกลับ
ค่านําหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่าทีพักโรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซา่ ท่องเทียวกรุ๊ ป
บัตรเข้ าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมือตามรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุทกุ ทีนังๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื องดืมนอกรายการ เป็ นต้ น.
อัตรานีไO ม่ รวม
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิน
ค่านําหนักเกิน 20 ก.ก.
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และ ภาษี นกั ท่องเทียว ( ถ้ ามี )
เงือนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครังแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด ส่วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถื อว่า
ท่าน สละสิทธิt ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
3. กรณี ทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังที กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศทีระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิtทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป เก็บค่าใช้ จา่ ยตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปทีเดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้ องการั นตีมัดจํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปทีมี
การการั นตีค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ าทัวร์ ทังO หมดเนืองจากค่ าตัfวเป็ นการเหมาจ่ ายในเทียวบินนันO ๆ
หมายเหตุ
1. จํ า นวนผู้เ ดินทางขันตํ าผู้ใ หญ่ 20 ท่านขึนไป เที ยวบิ น, ราคา และรายการอาจมี การเปลี ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสิทธิtทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
อัตรานีรO วม
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4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืนๆทีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิม เติมทีเกิดขึนทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทัง
จากไทย และต่างประเทศซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิน แต่ทงนี
ั ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิtการจัดหานีโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานีคิดตามราคาตัวp เครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวp เครื องบินปรับสูงขึน บริ ษัทฯ สงวนสิทธิtทีจะปรับราคาตัวp
เครื องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพือท่องเทียว
เท่านัน
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
11. เนืองจากตัวp เครื องบินเป็ นตัวp ราคาพิเศษ เมือออกตัวp ไปแล้ วในกรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัวp เครื องบินไม่สามารถนํามาเลือนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทีได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
13.ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัวp โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริ ษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิน
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