
 
 

 
สมัผสัความงาม 3 อทุยาน ท่ีสวยงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 อทุยานภผูาหิมะการเ์ซียสวรรค ์ต๋ากู่ปิงชวน  งดงามไม่แพ้อทุยานใดใดบนพ้ืนพิภพ 
 ชม อทุยานซงผิงโกว  สวรรคบ์นดิน งดงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว  
 ชม ยอดเขาหิมะ ภเูขาส่ีดรณีุ งดงามดจุดัง่สาวน้อยทัง้ส่ี 
 บินสบาย สายการบินไทย  TG 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง   19 – 24  ตุลำคม  2562   
   2 – 7  พฤศจิกำยน /  5 – 10  พฤศจิกำยน 2562 
 

วันแรก           (1)กรุงเทพฯ –  เฉินตู –- เมอืงเม่ำเซี่ยน         

08.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 2-3 ) เคาท์
เตอร์ D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อ านวยความสะดวกกก่ทา่น  

10.05 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ TG618 



14.00 น. ถึงเมืองเฉินต ูเมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่
เมืองเม่ำเส่ียน เขตปกครองตนเองชนชาติเชียง (ชนชาติธิเบตเดิมในรัชสมยัของฮ่องเต้คงัซ ีกหง่ราชวงศ์
ชิง) ซึง่เป็นบ้านเกิดของสะใภ้คนเก่งกหง่ตระกลูหยาง 

 ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักเมืองเม่ำเสีย้น  茂县国际  Mao Xian Guo Ji Fan Dian   ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สอง        (2)  เมืองเม่ำเสีย้น  –  เฮยสุ่ย –ต๋ำกู่ปิงชวน  หรือ "ธำรน ำ้แ ง็งแห่งทิเบต – เม่ำเสีย้น 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางจากเม่าเสีย้น สูเ่มืองเฮยสุ่ย   
( ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1ชัว่โมง30นาที ) ซึง่เป็นท่ีตัง้
ของอุทยานธารน า้กข็งตา๋กู่ "ตา๋กู"่ มีความหมายวา่ "ธาร
น า้กข็งกหง่ทิเบต" มีพืน้ท่ี 210 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วยธารน า้กข็งยคุใหม่ (อายปุระมาณ 100 ล้าน
ปี) ธารน า้กข็งฟอสซิล ป่าดกึด าบรรพ์ เขตป่าสน ภเูขา
หิมะ กละเขตหมู่บ้านทิเบต อุทยานตา๋กู่เป็นกหลง่ก าเนิด
ของทะเลสาบ กละน า้ตกมากมาย บนภเูขาสงูจะมีหิมะ
ปกคลมุสวยงาม มี 13 ธารน า้กข็งยคุใหม่ หบุเขาธาร
น า้กข็งรูปตวัย ูทะเลสาบธารน า้กข็ง กละน า้ตกธาร 
น า้กข็ง อุทยานตา๋กู่มีพรรณพืชกวา่ 1,000 สายพนัธ์ุ กละ
สตัว์ป่ากวา่ 150 ชนิด รวมถึง ลงิขนทองเสฉวน กพะป่าเสฉวน ฯลฯ  
* * * น าทา่นนัง่รถกบตตาร่ี ชมทิวทศัน์ของภเูขากละทะเลสาบเชิงเขา * * * 

เที่ยง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
น าทา่นนัง่กระเช้ากอนโดลา่ ความจุ 6-8 ท่ี นัง่ ความยาว
เคเบิล้ 1,226 เมตร ขึน้ไปท่ีความสงู 3,400 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเลผา่นชมภเูขาหิมะ 3 ลกูท่ีเช่ือวา่เป็น   สนั
หลงัมงักรท่ีมีความงดงามฉากเบือ้งหน้าเป็นภเูขาท่ีสงูชนั
ตดักบัท้องฟ้าท่ีมีสฟ้ีาครามสดใสกละพระอาทิตย์สะท้อน
การ์เซียคล้ายดัง่ภเูขาเงินระยิบระยบัสะท้อนเข้าสูส่ายตา
ดัง่ได้นัง่กระเช้าชมภเูขาสวรรค์ท่ีหาชมได้ยากยิ่งนกั 
จากนัน้น าทา่นชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ท่ีงดงามไม่กพ้จ่ิว
จ้ายโกว  ทะเลสาบสาบจินโฮวไห ่ ทะเลสาบหงษ์  ล าธาร
คูรั่ก ทะเลสาบตา๋กู่ กละทะเลสาบท่ีถือได้ว่าเป็นจุดท่ี
ส าคญัท่ีสดุในอุทยานกหง่นี ้ “ ทะเลสาบตา๋กู่ ” หรือเรียก
อีกช่ือหนึง่วา่ ทะเลสาบน า้มนต์ขอพร เพราะชาวเผา่มีการเลา่ขานวา่ เม่ือใดท่ีมีเร่ืองเดือดร้อนใจ ให้มา
กราบไหว้เทพเจ้าศกัด์ิสทิธ์ิท่ีคุ้มครองทะเลสาบนามกูหง่นีจ้ะท าให้เร่ืองท่ีเดือดเนือ้ร้อนใจคลายลงหรือ 



ต้องการขอพรตอ่องค์เทพเจ้าก็จะสมหวงัดัง่ใจหมาย  
ท าให้ทะเลสาบนีถื้อเป็นทะเลสาบท่ีมีความส าคญัยิ่ง
นกั มีประวติัความเป็นมากวา่ 1,000 ปีผา่นมา น า้
ทะเลสาบนัน้จะมีสสีนัท่ีกตกตา่งกนัไปกล้วกตช่่วง
ฤดกูาล ในช่วงฤดรู้อนกละช่วงใบไม้ผลนิัน้น า้ทะเลสาบ
จะมีสเีขียวเข้มคล้ายดัง่หยกท่ีจมอยูก้่นกม่น า้ ในช่วง
ใบไม้ร่วงนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสสีนัของใบไม้หลากหลายสท่ีีร่วงหลน่ลงจากต้นมาท่ีทะเลสาบ 
ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปด้วยหิมะน า้กข็งท่ีดกูล้วคล้ายดัง่ยืนอยูใ่นยุโรปไม่เหมือนอยูใ่น
เมืองจีน   

   ได้เวลาสมควรลงจากเขา เดินทางกลบัเมืองเม่าเสีย้น 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัเมืองเม่าเสีย้น  茂县国际  Mao Xian Guo Ji Fan Dian   ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่สำม        (3)  เมืองเม่ำเสีย้น – อุทยำนซงผิงโกว – เมืองโบรำณกู่เชียงเฉิง – หมี่ย่ำโหลว 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่อุทยำนซงผิงโกว ตัง้อยูใ่น
เขตกผน่ดินไหวเก่าทะเลสาบเต๋ียซี ทะเลสาบป่าดง
ดิบกละ ขนุเขาระหวา่งรอยตะเข็บ อ าเภอซงพาน 
อ าเภอเฮยสุย่ กละอ าเภอเม่าเสีย้น ใจกลางกวา่ 30 
ตารางกิโลเมตร โดยล้อมรอบด้วยอุทยานป่าดงดิบ
สงวน กวา่ 160 ตารางกิโลเมตร กถบต้นน า้หมินเจียง ขนุเขาหมินซาน สงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 2500 
เมตร เป็นทางลดัตดัตรงของทางเดินกองคาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสูต่ะวนัตกเฉียงใต้-ทิเบต 
หา่งจากอ าเภอเม่าเสีย้น 63 กิโลเมตร อุทยานซงผิงโกว สถานท่ีทอ่งเท่ียวกหง่ใหม่ อุทยานนีร้วบรวม
เอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความกปลกใหม่ กละความลีล้บัของธรรมชาติ มารวมกนั
อยูใ่น 3 หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทศัน์  น าทา่นชมทะเลสาบยาว(ฉางไห)่ ทะเลสาบต้นกก (ฟาง
ไห)่ ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สอืไห)่ ทะเลสาบไป๋ลา่ไห ่ (ซา่งไป๋ลา่ไห่-เซี่ยไป๋ลา่ไห)่ ทะเลสาบกหง่ความรัก 
ทะเลสาบ 5 ส ี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสนี า้เงินเข้ม กละน า้ตกธารไขม่กุ เป็นกหลง่ทอ่งเท่ียวทาง
ธรรมชาติกหง่ใหม่ท่ีสวยงดงามดินกดนสวรรค์บนดิน ท่ีนกัทอ่งเท่ียวไม่ควรพลาด  

 
 
 
 
 
 
เที่ยง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   



หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสเูมืองโบรำณกู่เชียงเฉิง ในมณฑลเสฉวน ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวนัตกของ
กม่น า้หมิงเจียงเมืองโบราณครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 3,000 เอเคอร์มีพืน้ท่ีประมาณ 2.15 ล้านตารางเมตร
พืน้ท่ีก่อสร้าง 250,000 ตารางเมตรประกอบด้วย 12 กลุม่  มีรูปกบบสถาปัตยกรรมดัง้เดิม ประเพณี
พืน้บ้านกละพิธีกรรมของชนกลุม่น้อยYi สะท้อนถึงสภาพกวดล้อมทางนิเวศวิทยาเดิมของวฒันธรรม 
Yi  เมืองโบราณได้รับความเสยีหายในช่วงเกิดกผน่ดินไหว Wenchuan ในปี 2008 เพื่อฟืน้ฟูรูปลกัษณ์
เดิม วฒันธรรมชนเผา่ดัง้เดิม ได้รับการลงทนุจากรัฐเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างกองทนุใหม่ เป็นรูปกบบ
หลงัการฟืน้ฟู ในเดือนพฤศจิกายนปี พ. ศ. 2560 ได้รับการอนมุติัอยา่งเป็นทางการวา่เป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวระดบัประเทศ4A   จากนัน้น าทา่นเดินทางสูห่ม่ียา่โหลว เมืองมาคงั(ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4 ชัว่โมง)  

 
 
 
 
 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัหลีเ่สีย้น 理县吉祥谷国际大酒店  Lixian Jixiang Valley International Hotel  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ส่ี         (4)  อุทยำนหมี่หย่ำโหลว – หม่ำเออร์คัง – ภเู็ำส่ีดรุณี   

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ มี่หย่ำหลัว เป็นจุดชมใบไม้กดงท่ีใหญ่ท่ีสดุกหง่หนึง่ในประเทศจีน มีเนือ้ท่ีกวา่ 
3,688 ตารางกิโลเมตร  พืน้ท่ีล้อมรอบเดียวภเูขา กม่น า้กละผืนป่าอนักว้างใหญ่ ต้นไม้นานาพนัธ์ุอาทิ
เลน่ ต้นเมเปิล  ต้นสน ดอกทิวลปิ ในทกุๆปีช่วงเดือนตลุาคม – พฤศจิกายน ฤดใูบไม้ร่าง ต้นไม้จะ
เปลีย่นสจีากเขียว เป็น เหลอืงทอง ส้ม กดง ภาพสกีดงท่ีปกคลมุภเูขากละทุง่หญ้างดงามมาก 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่หม่ำเออร์คัง ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชัว่โมง) ในมณฑลเสฉวน  เขต
ปกครองตนเองทิเบต  กละเป็นศฯุย์กลางทางการเมืองกละวฒันธรรมของจงัหวดัอาบา ในภาษาทิเบต 
กปลวา่ “สถานท่ีท่ีเปลวไฟลกุโชน”  ครอบคลมุพืน้ท่ี 6,633 ตารางกิโลเมตร  

เที่ยง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  



หลงัอาหารเดินทางเข้าสู ่ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่
อุทยำนภเู็ำส่ีดรุณี ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ   4 
ชัว่โมง) มีทิวทศัน์ประกอบด้วยหบุเขา 3 กหง่ (ซวง
เฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจ่ือโกว) กละภเูขาสงู
มากมายในระดบั 4,000  เมตรขึน้ไปรวมถึง “ภเูขา
ฉงไหล” ท่ีมีสีย่อดซึง่คนพืน้เมืองตัง้ช่ือวา่ “ภเูขาสี่
สาว” พี่คนโต “ต้ากเูหนียงซาน” มีความสงู 5,355 เมตร ภท่ีูสอง “เอ้อร์กเูหนียงซาน” มีความสงู 5,454 
เมตร น้องคนท่ีสาม “ซานกเูหนียงซาน” มีความสงู 5,664 เมตร สว่นน้องนชุสดุท้อง “ซื่อกเูหนียงซาน” 
มีความสงู 6,250 เมตร จากระดบัน า้ทะเล นบัเป็นยอดท่ีสงูเป็นอนัดบั 2 ในมณฑลเสฉวน (อนัดบั 1 
“กงก่าซาน” สงู 7,556 เมตร) กตล่ะยอดสวยงามมีหิมะปกคลมุยอดอยูต่ลอดปี เปรียบเสมือนหญิงงาม
ท่ีกตง่ตวัสวยรอต้อนรับกขกทางไกลท่ีจะมาเยี่ยมเยือน ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์ธรรมชาติ
ของขนุเขาสลบักบัทุง่หญ้ากละภเูขาสงูตลอดสองข้างทาง  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเขาสีด่รุณี  四姑娘山庄 Sigunlang Mountains  Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้ำ         (5)  ซวงเฉียวโกว  – เมืองเฉินต ู 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นนัง่รถของอุทยานเข้าชมซวงเฉียวโกว หรือหบุเขาสะพานคู ่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพืน้ท่ีรวม 
216 ตารางกิโลเมตร จุดทอ่งเท่ียวกบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นกรก หุบเ็ำหยินหยำง ทุง่ต้นหยาง กล้ว
เดินทางเข้าสูส่ว่นลกึสดุทา่นจะได้เห็นธารน า้กข็ง ภเูขากระจกกก้ว ภเูขาดวงอาทิตย์ ภเูขาดวงจนัทร์ 
ยอดเขากระตา่ย สว่นกลาง น าทา่นย้อนกลบัมาชมทะเลสาบ สว่นท่ีสาม  ชมยอดเขารูปร่างกปลกตา 
เช่น ยอดเขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอดเขา เพชร ภเูขาหญิงตัง้ครรภ์ ถ่ายรูปกนัอยา่งจุใจกบัท้องทุง่
กว้างท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาสงูปกคลมุด้วยหิมะขาวในหบุเขาจะมีล าธารใสสะอาดกละสนสงูสเีขียวเข้ม
สลบัด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดส ีเช่น เขียวอ่อน เขียวกก่ เหลอืงส้ม กดง น า้ตาลเข้ม  
 
 
 
 

 
เที่ยง            รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   

ทา่นเดินทางกลบัสู ่ เมืองเฉินต ู ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 
ชัว่โมง) ตัง้อยูบ่ริเวณลุม่กม่น า้หมิงใจกลางมณฑล  เป็นเมืองท่ี
เป็นศนูย์กลางของการเดินทางทัง้ทางอากาศกละทางรถไฟ รวม
ไปถึงเป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร กละด้าน



การศกึษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต้    
 ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

พกัเมืองเฉินต ู 温德姆至尊豪廷大酒店  Wyndham Grand Plaza Royale Palace  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 
 

วันที่หก          (6)  ร้ำนยำ –  หมอนโอโซน  – เฉินตู – กรุงเทพฯ  

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
หลงัอาหารน าทา่นสูศู่นย์สขุภาพให้ทา่นชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบรำณนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพ ผอ่น
คลายความเม่ือยล้า พร้อมทัง้ซือ้ยาบวัหิมะยาสามญัประจ าบ้านของจีน  จากนัน้น าทา่นชมร้านหมอน
โอโซน    

เที่ยง              รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร   
  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
15.05น.   บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG619 
17.20น.   ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

็อบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
 

 
 



อัตรำค่ำบริกำร     เ็้ำ 2 ร้ำน 
ก ำหนดกำรเดินทำง 

20 ท่ำน็ึน้ไป 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

19-24 ตุลำคม 2561         35,800  บำท  6,800 บำท  

เดือนพฤศจิกำยน 2561   30,900  บำท  5,800 บำท  

 
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงกรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุกหง่  
   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ปหนงัสอืเดินทางไทย   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์  

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารกละเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  กละ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์กละคนขบัรถท้องถ่ิน  ตลอดทัง้ทริป 200หยวนจีน/ทา่น                                            

เงื่อนไ็กำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้กรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

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

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ กละเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้   
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ กละในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 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
อำจ็อคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเปง นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

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

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นกปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจกก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นกปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 



4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติักละอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
กรงงานทัง้จากไทย กละตา่งประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรกกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า กละความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ กต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่กจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน กละบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวักทนต่างประเทศกบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางกล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม กละ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปกล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้กล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

หมำยเหตุ   
-บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนกปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจกก้ไขได้ / ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ

เปล่ียนกปลงราคาโดยมิต้องกจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราตา่งประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ท าประกนัอุบตัิเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เงื่อนไ็และควำมรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวักทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  กละ ตวักทนการทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผิดชอบตอ่ความเสียหายตา่งๆ  ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนกปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติมท่ี
เกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอุบตัิเหตตุา่งๆ ฯลฯ -การตอบปฏิเสธการเข้ากละออก
เมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถ่กูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


