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เดนิทาง  วันที� 12 - 19 มิถุนายน 2562   

วันแรก           (1) กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองเฉินตู  

15.00 น. �พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั �น 4 บริเวณ ประต ู9 เค้าน์เตอร์ S 
โดยสายการบนิSICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่
ทา่น (จอดรถสง่ผู้ โดยสาร ได้ที�อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั �น 4 ประต ู9-10) 

17.55 น.   �ออกเดนิทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที�ยวบินที� 3U8146 
22.00 น.    ถึงสนามบนิ นครเฉินตู  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง นําทา่นเดนิทางสูที่�พกั 

� ที�พัก   ของสายการบิน 

วันที�สอง (2) เมืองเฉินตู – อูหลู่มูฉี  – เมืองขุยถุน  

เช้า  เดนิทางสู่สนามบิน   � บริการอาหารเช้า ..... 

08.20 น.  �ออกเดินทางสูเ่มืองอหูลูม่ฉีู โดยเที�ยวบนิที� 3U8525 
11.45 น.  เดนิทางถึงอหูลูม่ฉีู เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอยุกร์ู นบัเป็นเมืองใหญ่ระดบัเมืองหลวง  
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ที�อยูห่่างไกลจากชายฝั�งทะเลมากที�สดุในโลก คือหา่งจากชายฝั�งทะเลด้านที�อยูใ่กล้ที�สดุ ก็ยงัไกลถึงกวา่ 
2,250 กิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในซินเจียงที�มีชาวฮั�นอยูอ่าศยัมากที�สดุ คือถึงกวา่ร้อยละ 72 ของ
ประชากร อหูลูมู่ฉี่ ใช้เวลามาตรฐานเดียวกบักรุงปักกิ�ง ที�อยูห่า่งไปทางตะวนัออกราว  4,000 กิโลเมตร 
ดงันั �น เวลาท้องถิ�นที�ถกูต้อง ควรช้ากวา่ที�ปักกิ�งประมาณ 2 ชั�วโมง ดงันั �น ในเดือนพฤษภาคม ท้องฟ้าที�
อหูลูมู่ฉี่กวา่จะมืดก็ลว่งเข้าเวลากวา่   3 ทุม่เข้าไปแล้ว   

    �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั �นนําทา่นเดนิทางสู่ เมืองขุยถุน (ใช้เวลา
ประมาณ 4 ชั�วโมง) จดุบรรจบเส้นทางซินเกียงเหนือ
และซินเกียงตะวนัตก เส้นทางจะผา่นเมืองสือเหอจื�อ 
เมืองที�ได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาตใิห้เป็นเมือง
ที�ประสพความสําเร็จในการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิ และเป็น
เมืองที�เป็นที�ตั �งฐานทพัทหารที�สําคญัในเขตนี �  

คํ�า  � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เมนูปลาย่าน 

� พักที�เมืองขุยถุน 
奎屯豪丰国际大酒店

  Hofon Hotelระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที�สาม    (3) เมืองขุยถุน –  ทะเลสาบไซลีมู - ผ่านสะพาน The Guozigou Bridge – เมืองอี Oหนิง 

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
นําทา่นเดนิทางตอ่ระหวา่งทางผา่นอําเภอบอร์ตาลา(Bortala 
)นําทา่นชมทะเลสาบไซลีมู (Sayram)   ที�ทอดตวัอยู่ในวง
ล้อมของเทือกเขาเทียนซานด้านตะวนัตกเฉียงเหนือ ตั �งอยูบ่น
ความ สงู 2,073 เมตรจากระดบันํ �าทะเล ระดบันํ �าลกึสดุ 86 
เมตร เป็นทะเลสาบที�มีขนาดใหญ่ที�สดุในมณฑลซินเจียง เกิด 
จากการบดิตวัของแนวเทือกเขาหิมาลยั ทําให้บริเวณนี �มีการยบุตวัและเกิดเป็นทะเลสาบเมื�อ 70 ล้านปี
ก่อน ระดบันํ �าในทะเลสาบไส้หลี�มูไ่มเ่คยเปลี�ยนแปลง ยงัมี
ระดบัคงที�ตลอด 50 ปีที�ผา่นมา นํ �าสีฟ้าใสกบัท้องฟ้าสีสดทํา
ให้ทั�วบริเวณดสูว่างกระจา่งตา ในฤดรู้อนทิวทศัน์รอบ
ทะเลสาบอดุมด้วยทุง่ หญ้าเขียวขจี มีดอกไม้ป่าสีเหลือง สี
ชมพ ู สีมว่ง ดารดาษอยูท่ั�วไป ในฤดหูนาวขนุเขารอบ
ทะเลสาบจะปกคลมุด้วยหิมะ เมื�อแสงอาทิตย์สาดสอ่ง
สะท้อนกบัผิวนํ �าจะทําให้เกิดเงาดเูสมือนว่ามีภเูขาหิมะอยู่ในนํ �า ความงดงามที� 
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กลา่วมาทําให้ทะเลสาบไส้ หลี�มูถ่กูขนานนามวา่ “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”   
� รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
จากนั �นนําทา่นเดนิทางสู่ เมืองอี Oหนิง(ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 6 ชม ) ระหวา่งทางผา่น หุบโตรกกวอจื�อโกว 

Fruit Gully  ในหบุลกึกลางวงล้อมของขนุเขาสงูเสียด กบัสาย
ธารอนัแสนอดุมสมบรูณ์สวยงาม และทุง่หญ้าเขียวขจี เป็น
แหลง่ปลกูแอปเปิ�ลป่ารสอร่อยขึ �นชื�อ กลา่วกนัวา่ ในคราว
พิชิตตะวนัตกของจอมทพัเจงกิสขา่น ได้บญัชาการให้โอรส
องค์ที� 2 คือ ชากาไต Chagatai สํารวจเส้นทางและสร้าง
สะพาน 48 แหง่ขึ �น  เพื�อใช้เป็นเส้นทางยกทพัพิชิตดินแดน
ตะวนัตก ตอ่มา ในสมยัจกัรพรรดเิฉียน หลงได้บรูณะใหม ่42 
สะพาน ปัจจบุนัทางหลวงแผน่ดนิสายวูห่ลูมู่ฉี่-อี �หนิง (312) 
ได้ตดัผ่านเข้ามาในเส้นทางโบราณสายหบุโตรกผลไม้แห่งนี �
เป็นถึงระยะทาง 28กม.ที�จะสร้างความประทบัใจแก่ทา่น  
เดนิทางตอ่ถึงเมืองอี �หนิง  อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ
เขตปกครองตนเองชนเผา่ซินเจียงอยุกร์ู ซึ�งตั �งอยูท่างภาค
ตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน ณ ใจกลางของแมนํ่ �าอีหลีเหอ 
ทางภาคตะวนัตกของภเูขาเทียนซาน มีอากาศอุ่นชื �น เป็น
เมืองที�ชุม่ชื �นแหง่หนึ�งในภาคตะวนัตกของจีน เมืองอีหนิงเป็น 
"เมืองแหง่สวนดอกไม้" ที�ตั �งอยูท่างชายแดนภาคตะวนัตกของ
จีน มีประชากรรวม 37 ชนเผา่ ได้รับอิธิพลวฒันธรรมจากชน
เผา่คาซคั มีการละเลน่ของชนกลุม่น้อยหลายชนิด เชน่ การ
แขง่ขนัขี�ม้าและการแยง่แพะของชนเผา่คาซคั ซึ�งเป็น
วฒันธรรมที�มี เอกลกัษณ์ของเมืองอีหนิง 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

� พกัอี�หนิง伊宁中亚国际大酒店 Zhongya International Hotel  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

วันที�สี�     (4)  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพื Oนอี Oหนิง–เมืองอี Oหนิง – เมืองเท่อเค่อซือ ( เตกิส์ )  
                     - เมืองปากว้าเฉิงเท่อเค่อซือ 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นสู่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ตื�นตาไปกบัท้องทุง่ดอกลา
เวนเดอร์ที�เบง่บานสะพรั�งไปตามหบุเขาแมนํ่ �าอีหลี ซึ�ง
สง่ผลให้เมืองอีหลี กลายเป็นผู้   ผลิตดอกลาเวนเดอร์ราย
ใหญ่แหง่หนึ�งของโลก  นอกจากนี �แล้วเมืองอีหลียงัโดด
เดน่ไปด้วยทศันียภาพของทุง่หญ้าที�เปลี�ยนสีสนัไปตาม
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ฤดกูาล จงึสง่ผลให้เมืองอีหลีกลายเป็นเมืองทอ่งเที�ยวที�มี
เริ�มมีความคกึคกั และได้รับ ความนิยมในหมู่
นกัทอ่งเที�ยวมากขึ �นในทกุๆปีอีกด้วย  
จากนั �นนําทา่นชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพื Oนอี Oหนิง 

อี �หนิงเป็นเมืองที�มีครวมทนัสมยั และครวมโบราณ 

ผสมผสานเปลี�ยนแปลงอยูท่กุวนั ด้วยความไกล้กบัชายแดน
เขตเมืองใหม ่ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ถนนโบราณที�ยงัคงเก็บ
สไตล์ที�เรียบง่าย บนถนนคกึคกัด้วยผู้คนไปมา ได้ยินเสียง
ร้องของการค้าขาย สองด้านของถนนเตม็ไปด้วย ผลไม้ 
สิ�งของพื �นเมือง และรอยยิ �มของพอ่ค้า เสน่ห์อบอุน่และค
รวมเป็นเอกลกัษณ์ นําทา่นนั� งรถม้า   ชมวิถีชีวิตของชนเผา่
อุ้ย ชมการร้องเพลงและเต้นรําแบบพื �นบ้าน ยงัสามารถชิมไอศกรีมที�อร่อยของที�นี �ด้วย ตั �งแตส่องพนัปี
ก่อนเป็นต้นมา ดินแดนซินเจียงก็เป็นดนิแดนสว่นหนึ�งของประเทศจีน ที�มีความเป็นเอกภาพและ
ประกอบด้วยหลายชนชาติ ราชวงศ์
ฮั�น เคยได้จดัตั �งองค์กรบริหารซียี� เพื�อ
ปกครองเขตซินเจียงโดยตรง ซึ�งมี
ขอบเขตรวมถึงทะเลสาบบาเออ่คาสือ
และเขตพา่หมี�เอ่อ ภายในเวลา 1000 
ปีเศษตอ่จากนั �น เขตซินเจียงสงักดัอยู่
ในองค์กรบริหารท้องถิ�น ที�จดัตั �งโดยรัฐบาลกลาง  เป็นหน้าตา่งภาพของ เมืองอี �หนิง และเป็นสถานที�
ทอ่งเที�ยวระดบัประเทศ 3A สมัผสักบัรสชาตทีิ�อดุมไปด้วย ชิม ช้อป เที�ยว ของซินเจียง  
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

หลงัอาหาร เดนิทางสู่ เมืองเท่อเค่อซือ ( เตกิส์ )  ( ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชม ) ระหวา่งทาน ชมทิวทศัที�
สวยงามของป่าเขา ตื�นตาไปกบัดอกไม้ป่าที�บานสะพรั�ง  
ผา่นชม แม่นํ Oาคูเนส หรือ กงหน่ายสือ ( Kunes River) 
ซึ�งเป็นแมนํ่ �าชว่งตอนบนของแมนํ่ �าอีหลี ไหลผา่นทุง่หญ้า
นาราถี ถึงเมืองเท่อเค่อซือ เดนิเลน่ชมเมืองปากว้าเฉิง

เทอ่เคอ่ซือแรกสดุที�ปรากฏชื�อในประวตัิศาสตร์คือยคุซง่
ใต้  หนึ�งในเจ็ดนกัพรตฉวนเจิน  เจ้าสํานกัหลงเหมิน“ชิ
วฉู่จี” (หรือควิชู่กีในมงักรหยก)  ได้รับคําเชิญจากเจงกิส
ขา่น ให้เดนิทางไปสอนเรื�องการปกครองกบัหลกัธรรมชีวิต 
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อมตะ เขาใช้เวลา3ปีเดนิทางไปภเูขาเทียนซานที�ซินเจียง  ไอ
ดนิแหง่ภเูขา  ความอ่อนนุม่แหง่สายนํ �า  ที�หลอ่หล  อมรวม
เป็นแมนํ่ �าเท่อเคอ่ซือทําให้เขาระทบัใจ  ดงันั �นเขาถึงให้ที�นี�
เป็นศนูย์กลางของฮวงจุ้ย  กําหนดตําแหนง่ทิศเหนือ ต้น
ตะวนัออก   ตะวนัตก  นบัแตน่ั �นที�นี�ก็เป็นโครงร่างเมืองปาก
ว้ารุ่นแรกสดุ 700 ปีตอ่ในฤดหูนาว ปี1936  ชิวจงจวิ �นที�รอบ
รู้ในเรื�องของหลกั“อี �จิง”  ได้ถกูสง่มารับราชการที�อีหลี  เมื�อมาเห็นสภาพ แวดล้อมของเมืองเทอ่เคอ่ซือ
อยา่งนี �  ตอ่มาเขาจงึออกแบบภาพเมืองปากว้าขึ �นมา  

คํ�า  � บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
พักเท่อเค่อซือ 特克斯美丽华酒店 Te Ke Si Mei Li Hua Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที�ห้า     (5)  เมืองเท่อเค่อซือ– ผ่านชมแม่นํ Oาคูเนส – ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น   
                            – แกรนด์แคนยอนคั�วเค่อซู – เก้าเลี Oยวสิบแปดโค้ง - เมืองอี Oหนิง                               

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุง่หญ้าแหง่นี �ตั �งอยูส่งู
กวา่นํ �าทะเลประมาณ 1,600 - 2,000 เมตร จงึทําให้
อากาศเย็นสบายตลอดทั �งปี คําวา่ คาลาจุ้น 喀拉峻

Kalajun เป็นภาษาคาซคั แปลวา่ ทุง่หญ้าสีดํา โดยเหตุ
ที�วา่ ทุง่หญ้าแหง่นี �มีเนินสงู ๆ ตํ�า ๆ ของทุง่หญ้ามองไป
เหมือนดงัคลื�นในมหาสมทุร โดยเฉพาะในเวลาใกล้คํ�า 
เราจะเห็นได้ชดัวา่ เป็นระลอกคลื�นสีดําทะมนึปรากฎตรงหน้าเรา 
คนจีนเขาวา่เสมือนหนึ�งมหาสมทุรดอกไม้ ซินเจียงจงึได้ชื�อวา่เป็น
สวนหลงับ้านของประเทศจีน ซึ�งเมื�อไปถึงที�นั�นแล้วก็ไม่สามารถ
ปฎิเสธได้จริง ๆ วา่มนัคือสวนสวรรค์ของประเทศจีนทีเดียว  ทา่น
สามารถถ่ายภาพดอกไม้ป่าของภเูขา   ทิวทศัน์ที�สวยงาม  มี
ดอกไม้ป่านานาชนิดเตม็เทือกเขาและที�ราบ  จากนั �น นําทา่นสู ่แกรนด์แคนยอนคั�วเคอซู 阔克苏  
 
 
 
 
 

  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง    
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จากนั �น ชม แกรนด์แคนยอนคั�วเคอซู 阔克苏  ตั �งอยู่
ทางตอนใต้ของเมืองเทอ่เคอ่ซือ ด้วยชั �นหินที�ทบัถมกนั 
และมีนํ �าที�ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กดัเซาะหลาย
ร้อยล้านปี  มีแมนํ่ �ากว้างลกัษณะคดเคี �ยวในผาสงูชนั 
ล้อมรอบด้วยภเูขาที�สลบัทบัซ้อน เกิดเป็นแคนยอนและ
ภมูิทศัน์อนังดงามมากมาย อาทิเชน่นํ �าตกหโูขว่ โค้งนํ Oา

จระเข้  เก้าเลี Oยวสิบแปดโค้ง เก้าเลี �ยวสิบแปดโค้ง เป็น
จดุชมวิวจากด้านบนตั �งอยู่บนเนินเขาขนาดเล็ก ที�ต้องเดิน
ผา่นขึ �นไปตามทางเดินที�ทําจากไม้ เมื�อถึงจดุชมวิว เบื �อง
ลา่งของทา่นก็คือแมนํ่ �าที�มีโค้งวกไปวนมาที�ได้รับการ
ขนานนามว่า เก้าเลี �ยวสิบแปดโค้ง เป็นทิวทศัน์อนังดงาม 
โดยเฉพาะยามเย็นที�พระอาทิตย์กาลงัจะตกดนิ ฟ้า  
เปลี�ยนเป็นสีแดง และแมน้่าก็สะท้อนแสงสีแดงนั �น เป็นภาพที�จะตราตรึงใจผู้ ที�มาเห็นให้หลงใหลได้เป็น
อยา่งดี   

คํ�า  � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางกลบั เมืองอี Oหนิง    

�พักอี Oหนิง伊宁中亚国际大酒店 Zhongya International Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที�หก          (6)    เมืองอี Oหนิง – แกรนด์แคนยอนอันจี Oไห่ – ขุยถุน 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสูขุ่ยถุน ในเมืองหวูซู่ ่ ( ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 6 ชม ) จดุบรรจบซินเจียงเหนือ และซินเจียง
ตะวนัตก เป็นเมืองอตุสาหกรรมอาหาร เครื�องนุง่หม่ และ
โรงงานไฟฟ้า ตลอดทางชมทศันียภาพสองฝั�งที�สวยงาม 

และผา่นชมแมนํ่ �าอีลี�เหอ แมนํ่ �าอีลี�มีต้นนํ �ามาจาก
เทือกเขาเทียนซาน ได้รวบรวมเอาลําแควน้อยใหญ่หลาย
สาย ทอดผา่นหบุเขาอีลี� แล้วไหลเข้าสู่ประเทศคาชคัสถาน
ทางด้านตะวนัตก สายแมนํ่ �าอีริ โครงการสําหรับถนนเมืองใหม่
เส้นทางความยาว1164.398 เมตร สะพานหลกัความยาวรวม 
306.46 เมตร การลงทนุรวม 43316.3922 หมื�น   ระหว่างทาง
นําทา่นเดนิทางสู ่แกรนด์แคนยอนอันจี Oไห่ 
� บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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หลงัอาหารนําทา่นเที�ยวชม แกรนด์แคนยอนอันจี Oไห่

หรือที�รู้จกัในฐานะภเูขาสีแดง เป็นดนิแดนที�ธรรมชาติ
สร้างขึ �นมาหลายล้านปี อนัเนื�องจากการไหลเซาะของนํ �า
หิมะที�ไหลผา่นจากภเูขาเทียนซาน ใต้จรดเหนือมีความ
ยาว 20 กิโลเมตร ส่วนเว้าของหบุเขาลึก 100-400 เมตร 
กว้าง 800-1000 เมตร สงู 200 กวา่เมตร ผาหินตั �งตระ
ง่านสงูๆตํ�าๆราวกบัป่าหินที�ถกูเสริมสร้างจากสวรรค์ เรียง
รายเป็นชั �นๆบ้างคล้ายภเูขาหิมะ ชอ่งแคบ สนามหญ้า และลําห้วยไหลผา่นส่องสะท้อนสีสนัสวยงามอีก
ภาพหนึ�ง จากนัOนเดนิทางต่อถงึขุยถุน นําทา่นสูภ่ตัตาคาร 

คํ�า  � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
                 พักขุยถุน 奎屯豪丰国际酒店 Kuitun Haofeng International Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
 
 

 
 
 

วันที�เจ็ด          (7)    ขุยถุน - เมืองอูหลู่มู่ฉี – ตลาดต้าปาจา – เฉินตู 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองอูหลู่มู่ฉี  ( ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชม. ) เมืองหลวง
ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอยุกร์ู “อู
หลู่มู่ฉี” หรือ “อรุูมฉี” (Urumqi) เป็นคํา
ภาษามองโกล หมายถึง ดนิแดนแหง่ทุง่
หญ้าอนัแสนงาม ตั �งอยูบ่นท้องทุง่ที�ราบทางตอนเหนือของเทือกเขาเทียนซาน โดยทิศตะวนัออกมี
เทือกเขาป๋อเกอต้าซาน (5,445 เมตร) เป็นปราการกั �น ทิศใต้มีแนวป่าไม้ของ เชิงเขาเทียนซาน สว่นทิศ
ตะวนัตกและทิศเหนือ ติดกบัที�ราบจนุการ์ อนัเป็นที�ราบ
ตอนกลางของซินเจียง ตั �งอยูบ่นระดบัความสงู 680-920 
เมตรจากระดบันํ �าทะเล ในฤดหูนาวมีอากาศหนาวจดัถึง  
-30 องศาเซลเซียส ระหว่างทางทา่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์ที�
สวยงาม  ผา่นชมความสวยงามของทุง่ดอกฝ้าย หรือ 
เส้นใยฝ้าย 
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� บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั �นอิสระให้ทา่นได้ช้อปปิ�งที� ตลาดต้าปาจา เพื�อซื �อ
สินค้าพื �นเมืองมากมายอาทิเชน่ มีดเหล็กซิน  เจียง, แส้หาง
จามรี, ผลไม้, อาหารท้องถิ�น ฯลฯ นอกจากนี �ทา่นยงัจะได้
สมัผสักบัวิถีชีวิตของชาวเมือง  

คํ�า  � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแก่เวลา  นําท่านเดินทางสูส่นามบนิ  

22.30 น. �เหิรฟ้าสูน่ครเฉินตู  เที�ยวบนิที� 3U8526  

01.50 น.  ถึงสนามบนิ นครเฉินตู นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมที�พกั 
� ที�พัก   民航巨龙酒店(成都市)-Civil Aviation Julong Airport Hotel  หรือระดับเดียวกัน 

วันที�แปด (8)  เฉินตู – กรุงเทพฯ  

เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พัก 
  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

จากนัOนนําท่านเดนิทางสูสนามบิน  
14.30 น.        �บนิลดัฟ้ากลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิโดยเที�ยวบนิที� 3U8145 

16.35 น.         ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

������ขอบคุณท่านที�ใช้บริการ������ 
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อัตราค่าบริการ       

อัตราค่าบริการ 

เดนิทาง วันที� 12-19 มิถุนายน 2019 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี�ยวเพิ�ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ Oนไป               42,800 บาท 5,800 บาท 

 
อัตรานี Oรวม �  คา่ตัpวเครื�องบนิไปกลบั    � คา่นํ �าหนกักระเป๋าไมเ่กิน 20  กก. 

�  คา่ที�พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   �  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  
  �  คา่วีซา่ท่องเที�ยวกรุ๊ป    � บตัรเข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ตามรายการ  

�  อาหารครบทกุมื �อตามรายการ   

                 �  คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที�นั�งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
อัตรานี Oไม่รวม �   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  เป็นต้น. 

�   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ�น 
�   คา่นํ �าหนกัเกิน 20  ก.ก.  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที�ยว ( ถ้ามี ) 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั �งแรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทั �งหมด สว่นที�เหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสิทธิt ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น   
3. กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั �งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุใน

รายการเดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิtที�จะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ �นไป เก็บคา่ใช้จา่ยตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทั �งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มี
การการันตีค่ามัดจําที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงนิได้  รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงนิมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ทั Oงหมดเนื�องจากค่าตัfวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนัOนๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขั �นตํ�าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึ �นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิtที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ �นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที�ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �ง
จากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั �งสิ �น แตท่ั �งนี �ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิtการจดัหานี �โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานี �คิดตามราคาตัpวเครื�องบินในปัจจบุนั หากราคาตัpวเครื�องบินปรับสงูขึ �น บริษัทฯ สงวนสิทธิtที�จะปรับราคาตัpว
เครื�องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนงัสือเดนิทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว
เทา่นั �น 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื �อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตทีุ�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเที�ยวเอง 
11. เนื�องจากตัpวเครื�องบินเป็นตัpวราคาพิเศษ เมื�อออกตัpวไปแล้วในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัpวเครื�องบนิไมส่ามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที�ได้ระบไุว้แล้วทั �งหมด 

13.ในกรณีที�ลกูค้าต้องออกตัpวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทกุครั �ง  มิฉะนั �นทางบริษัท
ฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั �งสิ �น 

 


