
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อทุยานภผูาหิมะการเ์ซียสวรรค ์ต๋ากู่ปิงชวน  งดงามไม่แพ้อทุยานใดใดบนพ้ืนพิภพ 
 ชม อทุยานซงผิงโกว  สวรรคบ์นดิน งดงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว  
 ชม ยอดเขาหิมะ ภเูขาส่ีดรณีุ งดงามดจุดัง่สาวน้อยทัง้ส่ี 

 

ก าหนดการเดนิทาง   22-27 ตุลาคม 2562 
วันแรก        (วันที่22 ต.ค.62)  กรุงเทพฯ  (สุวรรณภมู)ิ 

23.50 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 9-10) เคาเตอร์ 
U  สายการบิน China Eastern Airlines ( MU )โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่
ทา่น  

วันที่สอง      (วันที่23 ต.ค.62)  กรุงเทพฯ – เมืองเฉิงตู – เมืองเม่าเสีย้น -  อุทยานป้ีเผิงโกว   
                                         (รวมรถอุทยาน  + รถแบตเตอร่ีไปทะเลสาบ Yangyang) 

03.25 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ MU5036 
07.20 น. ถึงเมืองเฉินต ูเมืองเอกของมณฑลเสฉวน  เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แม่นํา้หมินใจ 

กลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 10 ล้านคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน หลงัผา่นพิธีตรวจคน
เข้าเมือง นําทา่นรับประทานอาหารเช้า 

   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%99


นําทา่นเดินทางเมืองเม่าเสีย้น(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง) ซึง่ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้
ของมณฑลเสฉวนประชากรสว่นใหญ่ เป็นชนชาวเผา่เชียง อีกทัง้ยงัและเป็นแหลง่เพาะพนัธ์ุหมีแพนด้าท่ี
สาํคญัของจีนแหง่หนึง่    และผา่นเมืองเหวินชวน เมืองท่ีเกิดแผน่ดินไหวในปีพ.ศ. 2551   

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลังอาหารนําท่านสู่อ้อมกอดของขุนเขา ท่ีเต็มไปด้วยป่าไม้
สมบูรณ์แหลง่ออกซิเจนบริสทุธ์ิ กู๋เอ่อร์โกว เพ่ือชมอุทยาน "ป้ีเผิง
โกว" 1 ใน 6 อุทยานสดุสวยในเขตหม่ีญ่าโหลว ท่ีเพิ่งเปิดตวัรับ
นกัทอ่งเท่ียว เส้นทางนีเ้ป็นเส้นทางแนะนําท่ีนกัเดินทศันาจรหลาย
คนช่ืนชอบมากๆถึงอุทยาน ปีเ้ผิงโกว นําท่านขึน้เขาตามเส้นทางท่ี
คดเคีย้วไปเร่ือย ๆวิวสองข้างทางสวยกว่าท่ีคิด ลําธารสวยใส ป่า
หลากสีสวยงาม แถมได้เห็นภูเขาหิมะในระยะใกล้กว่าท่ีอ่ืน ๆ 
ระหว่างทางภายในหุบเขาจะเต็มไปด้วยใบไม้ท่ีเปลี่ยนใบเป็นสี
แดง สีเหลือง เป็นภาพท่ีงดงามเกินจินตนาการ โดยเฉพาะต้นเม
เปิ้ลท่ีเปลี่ยนใบเป็นสีแดงเข้มเต็มทัง้ต้น  เท่ียวชมต่อ อุทยานป้ี
เผิงโกว ยาว 45 กม. กว้าง 4 กม. ครอบคลุมพืน้ท่ี 180 ตาราง
กิโลเมตร มีสภาพแวดล้อมป่าไม้สายนํา้สมบูรณ์ มียอดเขาหิมะสงู 
3,000-6,000 เมตรขนาบอยู่สองข้าง มีธารนํา้แข็ง นํา้ตก และ 
ทะเลสาบ "หลงหวัง" นํา้ใสสีเขียวแปลกตาอยู่บนเขาในความสูง
ระดบั 3,000 เมตร สมัผสัทะเลเมฆ ทะเลหมอก  (รวมรถอุทยาน  
+ รถแบตเตอร่ีไปทะเลสาบ Yangyang) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
   พักเมืองเม่าเสีย้น 茂县国际饭店  Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลังอาหารนําท่านเดินทางจากเม่าเสีย้น สู่เมืองเฮยสุ่ย 
(ประมาณ 100 กม.-1.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอุทยานธาร
นํา้แข็งต๋ากู่ "ต๋ากู่" มีความหมายว่า "ธารนํา้แข็งแห่งทิเบต"  มี
พืน้ท่ี 210 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยธารนํา้แข็งยคุใหม่ (อายุ
ประมาณ 100 ล้านปี) ธารนํา้แข็งฟอสซิล ป่าดกึดําบรรพ์ เขตป่า
สน ภู เขาหิมะ และเขตหมู่ บ้ านทิ เบต อุทยานต๋ากู่ เ ป็น
แหลง่กําเนิดของทะเลสาบ และนํา้ตกมากมาย บนภูเขาสงูจะมี

วันที่สาม         (วันที่24 ต.ค.62)  เมืองเม่าเสีย้น – เมืองเฮยสุ่ย - เมืองเม่าเสีย้น – น า้แข็งต๋ากู่ 
                                            หรือ "ธารน า้แข็งแห่งทิเบต" 



หิมะปกคลุมสวยงาม มี 13 ธารนํา้แข็งยุคใหม่ หุบเขาธาร
นํา้แข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธารนํา้แข็ง และนํา้ตกธารนํา้แข็ง 
อุทยานต๋ากู่มีพรรณพืชกว่า 1,000 สายพนัธ์ุ และสตัว์ป่ากว่า 
150 ชนิด รวมถึง ลงิขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ  
* * * นําทา่นนัง่รถแบตตาร่ี ชมทิวทศัน์ของภเูขาและทะเลสาบ
เชิงเขา * * * 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นนัง่กระเช้ากอนโดลา่ ความจุ 6-8 ท่ี นัง่ ความยาวเคเบิล้ 
1,226 เมตร ขึน้ไปท่ีความสูง 3,400 เมตรจากระดับนํา้ทะเล
ผ่านชมภูเขาหิมะ 3 ลูกท่ีเช่ือว่าเป็น   สนัหลงัมังกรท่ีมีความ
งดงามฉากเบือ้งหน้าเป็นภูเขาท่ีสูงชันตัดกับท้องฟ้าท่ีมีสีฟ้า
ครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงิน
ระยิบระยบัสะท้อนเข้าสูส่ายตาดัง่ได้นัง่กระเช้าชมภเูขาสวรรค์ท่ี
หาชมได้ยากยิ่งนัก จากนัน้นําท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ท่ี
งดงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว  ทะเลสาบสาบจินโฮวไห ่ทะเลสาบหงษ์  
ลําธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเ  ลสาบท่ีถือได้ว่าเป็นจุดท่ี
สําคญัท่ีสดุในอุทยานแห่งนี ้ “ ทะเลสาบต๋ากู่ ” หรือเรียกอีกช่ือ

หนึง่วา่ ทะเลสาบนํา้มนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเลา่ขานว่า 
เม่ือใดท่ีมีเร่ืองเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
คุ้มครองทะเลสาบนามูแห่งนีจ้ะทําให้เร่ืองท่ีเดือดเนือ้ร้อนใจ
คลายลงหรือต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวังดั่งใจ
หมาย  ทําให้ทะเลสาบนีถื้อเป็นทะเลสาบท่ีมีความสาํคญัยิ่งนกั 
มีประวติัความเป็นมากวา่ 1,000 ปีผ่านมา นํา้ทะเลสาบนัน้จะ
มีสีสนัท่ีแตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินัน้นํา้ทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้ม
คล้ายดัง่หยกท่ีจมอยูก้่นแม่นํา้ ในช่วงใบไม้ร่วงนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสนัของใบไม้หลากหลายสีท่ีร่วง
หลน่ลงจากต้นมาท่ีทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปด้วยหิมะนํา้แข็งท่ีดแูล้วคล้ายดัง่ยืนอยู่ใน
ยโุรปไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน 

   ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูเ่มืองเม่าเสีย้น 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเมืองเม่าเสีย้น 茂县国际饭店   Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ ส่ี            (วันที่25 ต.ค.62)   เมืองเม่าเสีย้น  -อุทยานภเูขาส่ีดรุณี -  อุทยานซงผิงโกว  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



หลงัอาหารนําทา่นเดินทางจากเม่าเสีย้น จากนัน้นําทา่น
เดินทางสู ่ อุทยานภเูขาส่ีดรุณี มีทิวทศัน์ประกอบด้วยหบุ
เขา 3 แหง่ (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจ่ือโกว) และภเูขา
สงูมากมายในระดบั 4,000 เมตรขึน้ไปรวมถึง “ภเูขาฉง
ไหล” ท่ีมีสีย่อดซึง่คนพืน้เมืองตัง้ช่ือวา่ “ภเูขาสี่สาว” พี่คน
โต “ต้ากเูหนียงซาน” มีความสงู 5,355 เมตร ภท่ีูสอง “เอ้อร์
กเูหนียงซาน” มีความสงู 5,454 เมตร น้องคนท่ีสาม “ซานกเูหนียงซาน” มีความสงู 5,664 เมตร สว่นน้องนชุ
สดุท้อง “ซื่อกเูหนียงซาน” มีความสงู 6,250 เมตร จากระดบันํา้ทะเล นบัเป็นยอดท่ีสงูเป็นอนัดบั 2 ใน
มณฑลเสฉวน (อนัดบั 1 “กงก่าซาน” สงู 7,556 เมตร) แตล่ะยอดสวยงามมีหิมะปกคลมุยอดอยูต่ลอดปี 
เปรียบเสมือนหญิงงามท่ีแตง่ตวัสวยรอต้อนรับแขกทางไกลท่ีจะมาเยี่ยมเยือน ระหวา่งทางเพลดิเพลินกบั
ทิวทศัน์ธรรมชาติของขนุเขาสลบักบัทุง่หญ้า อุทยานภเูขาสีด่รุณีประกอบด้วย 3 หบุเขา คือ ชวงเฉียวโกว 
ฉางผิงโกว และไหจ่ือโกว มีภเูขาสงูมากมาย เดินทางสู่ หบุเขาฉางผิงโกว ชมทิวทศัน์ความงามธรรมชาติของ
ภเูขาสงูตลอดสองข้างทาง อิสระถ่ายภาพทิวทศัน์ป่าสน ลาํธารนํา้ตก บ้านทิเบตและลานทุง่หญ้าเอ้อร์เต้า
ผิง วิวหลงัของฉางผิงโกวสามารถเห็นภูเขาสีด่รุณีเรียงรายชดัเจน  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําจากนัน้เดินทางสู ่อุทยานซงผิงโกว ตัง้อยูใ่นเขต
แผน่ดินไหวเก่าทะเลสาบเต๋ียซี ทะเลสาบป่าดงดิบและ ขนุเขา
ระหวา่งรอยตะเข็บ อําเภอซงพาน อําเภอเฮยสุย่ และอําเภอ
เม่าเสีย้น ใจกลางกวา่ 30 ตารางกิโลเมตร โดยล้อมรอบด้วย
อุทยานป่าดงดิบสงวน กวา่ 160 ตารางกิโลเมตร แถบต้นนํา้หมิ
นเจียง ขนุเขาหมินซาน สงูกวา่ระดบันํา้ทะเล 2500 เมตร เป็น
ทางลดัตดัตรงของทางเดินกองคาราวานม้า จากใจกลางจง
หยวนสูต่ะวนัตกเฉียงใต้-ทิเบต หา่งจากอําเภอเม่าเสีย้น 63 
กิโลเมตร นําทา่นเดินทางเข้าสู ่อุทยานซงผิงโกว สถานท่ี
ทอ่งเท่ียวแหง่ใหม่ อุทยานนีร้วบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความ
งดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลีล้บัของ
ธรรมชาติ มารวมกนัอยูใ่น 3 หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิว
ทิวทศัน์  นําทา่นชมทะเลสาบยาว(ฉางไห)่ ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห)่ ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สอืไห่) ทะเลสาบ
ไป๋ลา่ไห ่(ซา่งไป๋ลา่ไห-่เซี่ยไป๋ลา่ไห)่ ทะเลสาบแหง่ความรัก ทะเลสาบ 5 ส ีสระมรกต ทะเลสาบหมึกสนํีา้เงิน
เข้ม และนํา้ตกธารไขม่กุ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติแหง่ใหม่ท่ีสวยงดงามดินแดนสวรรค์บนดิน ท่ี
นกัทอ่งเท่ียวไม่ควรพลาด 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  



พักเมืองเฉินตู悦山度假酒店或同级  Yueshan Holidat Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า            (วันที่26 ต.ค.62) อุทยานภเูขาส่ีดรุณี – เฉินต ู- ซวงเฉียวโกว 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ อุทยานภเูขาส่ีดรุณี มี
ทิวทศัน์ประกอบด้วยหบุเขา 3 แหง่ (ซวงเฉียวโกว, ฉาง
ผิงโกว, ไหจ่ือโกว) และภเูขาสงูมากมายในระดบั 4,000 
เมตรขึน้ไปรวมถึง “ภเูขาฉงไหล” ท่ีมีสีย่อดซึง่คน
พืน้เมืองตัง้ช่ือวา่ “ภเูขาสีส่าว” พี่คนโต “ต้ากเูหนียง
ซาน” มีความสงู 5,355 เมตร ภท่ีูสอง “เอ้อร์กเูหนียง
ซาน” มีความสงู 5,454 เมตร น้องคนท่ีสาม “ซานกู
เหนียงซาน” มีความสงู 5,664 เมตร สว่นน้องนุชสดุท้อง 
“ซื่อกเูหนียงซาน” มีความสงู 6,250 เมตร จาก
ระดบันํา้ทะเล นบัเป็นยอดท่ีสงูเป็นอนัดบั 2 ในมณฑล
เสฉวน (อนัดบั 1 “กงก่าซาน” สงู 7,556 เมตร) แตล่ะ
ยอดสวยงามมีหิมะปกคลมุยอดอยูต่ลอดปี 
เปรียบเสมือนหญิงงามท่ีแตง่ตวัสวยรอต้อนรับแขกทางไกลท่ีจะมาเยี่ยมเยือน ระหวา่งทางเพลดิเพลินกบั
ทิวทศัน์ธรรมชาติของขนุเขาสลบักบัทุง่ หญ้า อทุยานภเูขาสีด่รุณีประกอบด้วย 3 หบุเขา คือ ชวงเฉียวโกว 
ฉางผิงโกว และไหจ่ือโกว มีภเูขาสงูมากมาย เดินทางสู่ หบุเขาฉางผิงโกว ชมทิวทศัน์ความงามธรรมชาติของ
ภเูขาสงูตลอดสองข้างทาง อิสระถ่ายภาพทิวทศัน์ป่าสน ลาํธารนํา้ตก บ้านทิเบตและลานทุง่หญ้าเอ้อร์เต้า
ผิง วิวหลงัของฉางผิงโกวสามารถเห็นภูเขาสีด่รุณีเรียงรายชดัเจน  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นนัง่รถของอุทยานเข้าชมซวงเฉียวโกว หรือหบุเขาสะพานคู ่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพืน้ท่ีรวม 216 
ตารางกิโลเมตร จุดทอ่งเท่ียวแบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นแรก หุบเขาหยินหยาง ทุง่ต้นหยาง แล้วเดินทางเข้า
สูส่ว่นลกึสดุทา่นจะได้เห็นธารนํา้แข็ง ภเูขากระจกแก้ว ภเูขาดวงอาทิตย์ ภเูขาดวงจนัทร์ ยอดเขากระตา่ย 
สว่นกลาง นําทา่นย้อนกลบัมาชมทะเลสาบ สว่นท่ีสาม  ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอด
วงัโปตาลา ยอดเขา เพชร ภเูขาหญิงตัง้ครรภ์ ถ่ายรูปกนัอยา่งจุใจกบัท้องทุง่กว้างท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาสงู
ปกคลมุด้วยหิมะขาวในหบุเขาจะมีลาํธารใสสะอาดและสนสงูสีเขียวเข้มสลบัด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดส ี
เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลอืงส้ม แดง นํา้ตาลเข้ม เน่ืองจากฤดกูาลใบไม้ร่วงท่ีกําลงัมาเยือน    

 
 
 
 
 



 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

          พักเมืองเฉินตู 赛仑吉地酒店或同级 Serengeti Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่หก         (วันที่27 ต.ค.62    ถนนคนเดนิจินหล่ี - ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ - ช้อปป้ิงถนนคนเดินชุนซ ี

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ทา่นเดินทางสูแ่หลง่ช้อปปิง้ ถนนจินหล่ี เป็นถนนคนเดินท่ี
รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอยา่งดี มีสินค้าต่างๆ
มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศยั นํา
ท่าน  ชม ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ ถนนแห่งนีมี้
อายุกว่าพันปีเป็นเมืองท่ีมีวิวทิวทัศน์สวยงาม  และมี
ประชากรอาศัยอยู่  เมืองนีกํ้าลังพัฒนาท่ีจะเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ได้รับขนานนามว่าเมืองโบราณคู่รักโรแมนติค 
เป็นแหลง่นดัพบของหนุ่มสาว สถานท่ีแห่งนีเ้รียกได้ว่าเป็น
แหลง่เติมเต็มความรักยามค่ําคืนของหนุ่มสาว ถนนคนเดิน
แหง่นีแ้บง่เป็น 2 สาย มีทัง้ถนนกว้างและถนนแคบ ให้ท่าน
ได้สมัผสัความงามของเมืองนี ้ทา่นจะหลงใหลไปกบัมนต์เสนห์่ของเมืองโบราณแห่งนี ้และอิสระช้อปปิ้งตล
องสองข้างทางของถนนแหง่นี ้  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลังรับประทานอาหารนําท่านช้อปปิ้งถนนคนเดินชุน
ซี ถนนคนเดินใจกลางเมืองเฉิงตูแหล่งรวบรวมสินค้า
พืน้เมืองและสินค้าแบรนด์เนมทัง้หลาย  อาทิเช่น เสือ้ผ้า 
กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
จนถึงเวลานดัหมาย 

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
23.30 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยเท่ียวบินท่ี MU5035   
02.25 น.   ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 
 

 
 



 
หมายเหตุ  ในโปรแกรมทวัร์ ก าหนดให้มีการ เข้าร้านนวดฝ่าเท้า ร้านหมอนโอโซน ซึ่งจ าเป็นต้องระบุลงในโปรแกรม
ทวัร์ เพราะมีผลกับราคาทวัร์  จงึเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม
ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 - 60 นาท ี  ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ
ทัง้สิน้  
  



อัตราค่าบริการ     เข้า 2 ร้าน   
ก าหนดการเดินทาง 

ตุลาคม 2561     
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป   29,900.- บาท   6,800 บาท  

                   
อัตรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่านํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
   ค่าวีซ่าท่องเท่ียวกรุ๊ปหนงัสอืเดินทางไทย    บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์  

 
อัตรานีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น    
   ค่านํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทวัร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหวัหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      สละ

สทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตี
ค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
 รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ 
ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 



4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย, การสญูหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอบุติัเหตตุ่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บนิ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่
ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้ าประกนัอุบตัิเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงือ่นไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้น 
ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


