 อุทยานภูผาหิมะการ์เซียสวรรค์ ต๋ากู่ปิงชวน งดงามไม่แพ้อทุ ยานใดใดบนพื้นพิภพ
 ชม อุทยานซงผิงโกว สวรรค์บนดิน งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว
 ชม ยอดเขาหิมะ ภูเขาสี่ดรุณี งดงามดุจดังสาวน้
่
อยทัง้ สี่
กาหนดการเดินทาง
วันแรก
23.50 น.

วันที่สอง
03.25 น.
07.20 น.

22-27 ตุลาคม 2562

(วันที่22 ต.ค.62) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ
พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตูที่ 9-10) เคาเตอร์
U สายการบิน China Eastern Airlines ( MU )โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่
ท่าน
(วันที่23 ต.ค.62) กรุงเทพฯ – เมืองเฉิงตู – เมืองเม่ าเสีย้ น - อุทยานปี ้ เผิงโกว
(รวมรถอุทยาน + รถแบตเตอรี่ไปทะเลสาบ Yangyang)
ออกเดินทางสูเ่ มืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ MU5036
ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป็ นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตังอยู
้ บ่ ริ เวณลุม่ แม่นํ ้าหมินใจ
กลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้ านคน จัดเป็ นอันดับ 3 ของประเทศจีน หลังผ่านพิธีตรวจคน
เข้ าเมือง นําท่านรับประทานอาหารเช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

ค่า

นําท่านเดินทางเมืองเม่ าเสีย้ น(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชัว่ โมง) ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่ เป็ นชนชาวเผ่าเชียง อีกทังยั
้ งและเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้ าที่
สําคัญของจีนแห่งหนึง่ และผ่านเมืองเหวินชวน เมืองที่เกิดแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2551
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัง อาหารนํ า ท่ า นสู่อ้ อมกอดของขุ น เขา ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยป่ าไม้
สมบูรณ์แหล่งออกซิเจนบริ สทุ ธิ์ กู๋เอ่อร์ โกว เพื่อชมอุทยาน "ปี ้ เผิง
โกว" 1 ใน 6 อุทยานสุดสวยในเขตหมี่ญ่าโหลว ที่เพิ่งเปิ ดตัวรั บ
นักท่องเที่ยว เส้ นทางนี ้เป็ นเส้ นทางแนะนําที่นกั เดินทัศนาจรหลาย
คนชื่นชอบมากๆถึงอุทยาน ปี เ้ ผิงโกว นําท่านขึ ้นเขาตามเส้ นทางที่
คดเคี ้ยวไปเรื่ อย ๆวิวสองข้ างทางสวยกว่าที่คิด ลําธารสวยใส ป่ า
หลากสีส วยงาม แถมได้ เ ห็ นภูเ ขาหิ ม ะในระยะใกล้ ก ว่า ที่อื่ น ๆ
ระหว่างทางภายในหุบเขาจะเต็มไปด้ วยใบไม้ ที่เปลี่ยนใบเป็ นสี
แดง สีเหลือง เป็ นภาพที่งดงามเกินจินตนาการ โดยเฉพาะต้ นเม
เปิ ้ลที่เปลี่ย นใบเป็ นสีแดงเข้ ม เต็มทังต้
้ น เที่ยวชมต่อ อุทยานปี ้
เผิงโกว ยาว 45 กม. กว้ าง 4 กม. ครอบคลุมพื ้นที่ 180 ตาราง
กิโลเมตร มีสภาพแวดล้ อมป่ าไม้ สายนํ ้าสมบูรณ์ มียอดเขาหิมะสูง
3,000-6,000 เมตรขนาบอยู่สองข้ าง มี ธารนํ า้ แข็ง นํ ้าตก และ
ทะเลสาบ "หลงหวัง" นํา้ ใสสีเขียวแปลกตาอยู่บนเขาในความสูง
ระดับ 3,000 เมตร สัมผัสทะเลเมฆ ทะเลหมอก (รวมรถอุทยาน
+ รถแบตเตอรี่ ไปทะเลสาบ Yangyang)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเม่ าเสีย้ น 茂县国际饭店 Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

(วันที่24 ต.ค.62) เมืองเม่ าเสีย้ น – เมืองเฮยสุ่ย - เมืองเม่ าเสีย้ น – นา้ แข็งต๋ ากู่
หรือ "ธารนา้ แข็งแห่ งทิเบต"

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
หลัง อาหารนํ า ท่ า นเดิ น ทางจากเม่ า เสี ย้ น สู่ เ มื อ งเฮยสุ่ ย
(ประมาณ 100 กม.-1.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็ นที่ตงของอุ
ั้
ทยานธาร
นํ ้าแข็งต๋ากู่ "ต๋ากู่" มีความหมายว่า "ธารนํ ้าแข็งแห่งทิเบต" มี
พื ้นที่ 210 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วยธารนํ ้าแข็งยุคใหม่ (อายุ
ประมาณ 100 ล้ านปี ) ธารนํ ้าแข็งฟอสซิล ป่ าดึกดําบรรพ์ เขตป่ า
สน ภู เ ขาหิ ม ะ และเขตหมู่ บ้ านทิ เ บต อุ ท ยานต๋ า กู่ เ ป็ น
แหล่งกําเนิดของทะเลสาบ และนํ ้าตกมากมาย บนภูเขาสูงจะมี

เที่ยง

ค่า

หิมะปกคลุม สวยงาม มี 13 ธารนํ ้าแข็ งยุคใหม่ หุบเขาธาร
นํ า้ แข็ ง รู ป ตัว ยู ทะเลสาบธารนํ า้ แข็ ง และนํ า้ ตกธารนํ า้ แข็ ง
อุทยานต๋ากู่มีพรรณพืชกว่า 1,000 สายพันธุ์ และสัตว์ป่ากว่า
150 ชนิด รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะป่ าเสฉวน ฯลฯ
* * * นําท่านนัง่ รถแบตตารี่ ชมทิวทัศน์ของภูเขาและทะเลสาบ
เชิงเขา * * *
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนัง่ กระเช้ ากอนโดล่า ความจุ 6-8 ที่ นัง่ ความยาวเคเบิ ้ล
1,226 เมตร ขึน้ ไปที่ความสูง 3,400 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล
ผ่านชมภูเขาหิมะ 3 ลูกที่ เชื่ อว่าเป็ น สัน หลังมังกรที่ มีความ
งดงามฉากเบื อ้ งหน้ า เป็ นภูเ ขาที่สูงชันตัดกับ ท้ อ งฟ้ าที่ มีสีฟ้ า
ครามสดใสและพระอาทิตย์ สะท้ อ นการ์ เซียคล้ ายดั่งภูเขาเงิน
ระยิบระยับสะท้ อนเข้ าสูส่ ายตาดัง่ ได้ นงั่ กระเช้ าชมภูเขาสวรรค์ที่
หาชมได้ ย ากยิ่ ง นัก จากนัน้ นํ า ท่า นชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ ที่
งดงามไม่แพ้ จิ่วจ้ ายโกว ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์
ลําธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเ ลสาบที่ถือ ได้ ว่าเป็ นจุดที่
สําคัญที่สดุ ในอุทยานแห่งนี ้ “ ทะเลสาบต๋ากู่ ” หรื อเรี ยกอี กชื่อ
หนึง่ ว่า ทะเลสาบนํ ้ามนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่า
เมื่อใดที่มีเรื่ องเดือดร้ อนใจ ให้ มากราบไหว้ เทพเจ้ าศักดิ์สิทธิ์ ที่
คุ้มครองทะเลสาบนามูแห่งนีจ้ ะทําให้ เรื่ องที่เดือ ดเนื ้อร้ อนใจ
คลายลงหรื อ ต้ องการขอพรต่อ องค์ เ ทพเจ้ าก็ จ ะสมหวังดั่งใจ
หมาย ทําให้ ทะเลสาบนี ้ถือเป็ นทะเลสาบที่มีความสําคัญยิ่งนัก
มีประวัติความเป็ นมากว่า 1,000 ปี ผ่านมา นํ ้าทะเลสาบนันจะ
้
มีสีสนั ที่แตกต่างกันไปแล้ วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ ผลินนนํ
ั ้ ้าทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้ ม
คล้ ายดัง่ หยกที่จมอยูก่ ้ นแม่นํ ้า ในช่วงใบไม้ ร่วงนันทะเลสาบจะเต็
้
มไปด้ วยสีสนั ของใบไม้ หลากหลายสีที่ร่วง
หล่นลงจากต้ นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้ าหนาวจะเป็ นสีขาวเต็มไปด้ วยหิมะนํ ้าแข็งที่ดแู ล้ วคล้ ายดัง่ ยืนอยู่ใน
ยุโรปไม่เหมือนอยูใ่ นเมืองจีน
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเม่าเสี ้ยน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเม่ าเสีย้ น 茂县国际饭店 Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี

(วันที่25 ต.ค.62) เมืองเม่ าเสีย้ น -อุทยานภูเขาสี่ดรุณี - อุทยานซงผิงโกว

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

เที่ยง

ค่า

หลังอาหารนําท่านเดินทางจากเม่าเสี ้ยน จากนันนํ
้ าท่าน
เดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดรุณี มีทิวทัศน์ประกอบด้ วยหุบ
เขา 3 แห่ง (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจื่อโกว) และภูเขา
สูงมากมายในระดับ 4,000 เมตรขึ ้นไปรวมถึง “ภูเขาฉง
ไหล” ที่มีสยี่ อดซึง่ คนพื ้นเมืองตังชื
้ ่อว่า “ภูเขาสี่สาว” พี่คน
โต “ต้ ากูเหนียงซาน” มีความสูง 5,355 เมตร ภูที่สอง “เอ้ อร์
กูเหนียงซาน” มีความสูง 5,454 เมตร น้ องคนที่สาม “ซานกูเหนียงซาน” มีความสูง 5,664 เมตร ส่วนน้ องนุช
สุดท้ อง “ซื่อกูเหนียงซาน” มีความสูง 6,250 เมตร จากระดับนํ ้าทะเล นับเป็ นยอดที่สงู เป็ นอันดับ 2 ใน
มณฑลเสฉวน (อันดับ 1 “กงก่าซาน” สูง 7,556 เมตร) แต่ละยอดสวยงามมีหิมะปกคลุมยอดอยูต่ ลอดปี
เปรี ยบเสมือนหญิงงามที่แต่งตัวสวยรอต้ อนรับแขกทางไกลที่จะมาเยี่ยมเยือน ระหว่างทางเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ธรรมชาติของขุนเขาสลับกับทุง่ หญ้ า อุทยานภูเขาสีด่ รุณีประกอบด้ วย 3 หุบเขา คือ ชวงเฉียวโกว
ฉางผิงโกว และไหจื่อโกว มีภเู ขาสูงมากมาย เดินทางสู่ หุบเขาฉางผิงโกว ชมทิวทัศน์ความงามธรรมชาติของ
ภูเขาสูงตลอดสองข้ างทาง อิสระถ่ายภาพทิวทัศน์ป่าสน ลําธารนํ ้าตก บ้ านทิเบตและลานทุง่ หญ้ าเอ้ อร์ เต้ า
ผิง วิวหลังของฉางผิงโกวสามารถเห็นภูเขาสีด่ รุ ณีเรี ยงรายชัดเจน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําจากนันเดิ
้ นทางสู่ อุทยานซงผิงโกว ตังอยู
้ ใ่ นเขต
แผ่นดินไหวเก่าทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบป่ าดงดิบและ ขุนเขา
ระหว่างรอยตะเข็บ อําเภอซงพาน อําเภอเฮยสุย่ และอําเภอ
เม่าเสี ้ยน ใจกลางกว่า 30 ตารางกิโลเมตร โดยล้ อมรอบด้ วย
อุทยานป่ าดงดิบสงวน กว่า 160 ตารางกิโลเมตร แถบต้ นนํ ้าหมิ
นเจียง ขุนเขาหมินซาน สูงกว่าระดับนํ ้าทะเล 2500 เมตร เป็ น
ทางลัดตัดตรงของทางเดินกองคาราวานม้ า จากใจกลางจง
หยวนสูต่ ะวันตกเฉียงใต้ -ทิเบต ห่างจากอําเภอเม่าเสี ้ยน 63
กิโลเมตร
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ อุทยานซงผิงโกว สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อุทยานนี ้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความ
งดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี ้ลับของ
ธรรมชาติ มารวมกันอยูใ่ น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิว
ทิวทัศน์ นําท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่) ทะเลสาบต้ นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋ สือไห่) ทะเลสาบ
ไป๋ ล่าไห่ (ซ่างไป๋ ล่าไห่-เซี่ยไป๋ ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีนํ ้าเงิน
เข้ ม และนํ ้าตกธารไข่มกุ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่สวยงดงามดินแดนสวรรค์บนดิน ที่
นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักเมืองเฉินตู 悦山度假酒店或同级 Yueshan Holidat Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ห้า

(วันที่26 ต.ค.62) อุทยานภูเขาสี่ดรุณี – เฉินตู - ซวงเฉียวโกว

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดรุณี มี
ทิวทัศน์ประกอบด้ วยหุบเขา 3 แห่ง (ซวงเฉียวโกว, ฉาง
ผิงโกว, ไหจื่อโกว) และภูเขาสูงมากมายในระดับ 4,000
เมตรขึ ้นไปรวมถึง “ภูเขาฉงไหล” ที่มีสยี่ อดซึง่ คน
พื ้นเมืองตังชื
้ ่อว่า “ภูเขาสีส่ าว” พี่คนโต “ต้ ากูเหนียง
ซาน” มีความสูง 5,355 เมตร ภูที่สอง “เอ้ อร์ กเู หนียง
ซาน” มีความสูง 5,454 เมตร น้ องคนที่สาม “ซานกู
เหนียงซาน” มีความสูง 5,664 เมตร ส่วนน้ องนุชสุดท้ อง
“ซื่อกูเหนียงซาน” มีความสูง 6,250 เมตร จาก
ระดับนํ ้าทะเล นับเป็ นยอดที่สงู เป็ นอันดับ 2 ในมณฑล
เสฉวน (อันดับ 1 “กงก่าซาน” สูง 7,556 เมตร) แต่ละ
ยอดสวยงามมีหิมะปกคลุมยอดอยูต่ ลอดปี
เปรี ยบเสมือนหญิงงามที่แต่งตัวสวยรอต้ อนรับแขกทางไกลที่จะมาเยี่ยมเยือน ระหว่างทางเพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ธรรมชาติของขุนเขาสลับกับทุง่ หญ้ า อุทยานภูเขาสีด่ รุณีประกอบด้ วย 3 หุบเขา คือ ชวงเฉียวโกว
ฉางผิงโกว และไหจื่อโกว มีภเู ขาสูงมากมาย เดินทางสู่ หุบเขาฉางผิงโกว ชมทิวทัศน์ความงามธรรมชาติของ
ภูเขาสูงตลอดสองข้ างทาง อิสระถ่ายภาพทิวทัศน์ป่าสน ลําธารนํ ้าตก บ้ านทิเบตและลานทุง่ หญ้ าเอ้ อร์ เต้ า
ผิง วิวหลังของฉางผิงโกวสามารถเห็นภูเขาสีด่ รุ ณีเรี ยงรายชัดเจน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนัง่ รถของอุทยานเข้ าชมซวงเฉียวโกว หรื อหุบเขาสะพานคู่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื ้นที่รวม 216
ตารางกิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยาง ทุง่ ต้ นหยาง แล้ วเดินทางเข้ า
สูส่ ว่ นลึกสุดท่านจะได้ เห็นธารนํ ้าแข็ง ภูเขากระจกแก้ ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย
ส่วนกลาง นําท่านย้ อนกลับมาชมทะเลสาบ ส่วนที่สาม ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอด
วังโปตาลา ยอดเขา เพชร ภูเขาหญิงตังครรภ์
้
ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกับท้ องทุง่ กว้ างที่มีฉากหลังเป็ นภูเขาสูง
ปกคลุมด้ วยหิมะขาวในหุบเขาจะมีลาํ ธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเข้ มสลับด้ วยต้ นไม้ หลายหลากเฉดสี
เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลืองส้ ม แดง นํ ้าตาลเข้ ม เนื่องจากฤดูกาลใบไม้ ร่วงที่กําลังมาเยือน

เที่ยง

ค่า
วันที่หก
เช้ า

เที่ยง

ค่า
23.30 น.
02.25 น.

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเมืองเฉินตู 赛仑吉地酒店或同级 Serengeti Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
(วันที่27 ต.ค.62 ถนนคนเดินจินหลี่ - ถนนโบราณควานจ่ ายเซียงจื่อ - ช้ อปปิ ้ งถนนคนเดินชุนซี
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ท่านเดินทางสูแ่ หล่งช้ อปปิ ง้ ถนนจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่
รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ ได้ เป็ นอย่างดี มีสินค้ าต่างๆ
มากมายให้ ท่านได้ ช้อปปิ ้งเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย นํา
ท่าน ชม ถนนโบราณควานจ่ ายเซียงจื่ อ ถนนแห่งนี ม้ ี
อายุ ก ว่ า พั น ปี เป็ นเมื อ งที่ มี วิ ว ทิ ว ทั ศ น์ ส วยงาม และมี
ประชากรอาศัย อยู่ เมื อ งนี ก้ ํ า ลัง พัฒ นาที่ จ ะเป็ นแหล่ง
ท่อ งเที่ ยว ได้ รับขนานนามว่าเมื อ งโบราณคู่รักโรแมนติ ค
เป็ นแหล่งนัดพบของหนุ่มสาว สถานที่แห่งนี ้เรี ยกได้ ว่าเป็ น
แหล่งเติมเต็มความรักยามคํ่าคืนของหนุ่มสาว ถนนคนเดิน
แห่งนี ้แบ่งเป็ น 2 สาย มีทงถนนกว้
ั้
างและถนนแคบ ให้ ท่าน
ได้ สมั ผัสความงามของเมืองนี ้ ท่านจะหลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของเมืองโบราณแห่งนี ้ และอิสระช้ อปปิ ้งตล
องสองข้ างทางของถนนแห่งนี ้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลัง รั บ ประทานอาหารนํ า ท่า นช้ อ ปปิ ้ง ถนนคนเดิ น ชุ น
ซี ถนนคนเดิ น ใจกลางเมื อ งเฉิ ง ตู แ หล่ ง รวบรวมสิ น ค้ า
พืน้ เมื องและสินค้ าแบรนด์ เนมทังหลาย
้
อาทิ เช่น เสื ้อผ้ า
กระเป๋ า รองเท้ า ฯลฯ ให้ ท่านอิสระช้ อ ปปิ ้งตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองเฉินตู
บินลัดฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ MU5035
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

หมายเหตุ ในโปรแกรมทัวร์ กาหนดให้ มีการ เข้ าร้ านนวดฝ่ าเท้ า ร้ านหมอนโอโซน ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุลงในโปรแกรม
ทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม
ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45 - 60 นาที ซือ้ หรือไม่ ซอื ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ
ทัง้ สิน้

อัตราค่ าบริการ

เข้ า 2 ร้ าน

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

29,900.- บาท

6,800 บาท

ตุลาคม 2561
ผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึน้ ไป
อัตรานีร้ วม

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซ่าท่องเที่ยวกรุ๊ปหนังสือเดินทางไทย
 บัตรเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
 ค่านํ ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั ้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ านออกเดินทาง มีหวั หน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน สละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั ้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการั นตี
ค่ ามั ดจ าที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืน เงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่ าทัวร์
ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั ้นตํ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ

4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อ กรณี ที่ ท่า นถูกปฏิเ สธ การเข้ าหรื อ ออกเมือ งจากเจ้ าหน้ า ที่ตรวจคนเข้ าเมือ ง หรื อ เจ้ า หน้ าที่ กรมแรงงานทัง้ จากไทย และ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั ้งสิ ้น แต่ทั ้งนี ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษั ทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่
ได้ ระบุไว้ แล้ วทั ้งหมด
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครั ง้ มิฉะนั ้นทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั ้งสิ ้น
หมายเหตุ
-บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษทั ได้ทาประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงือ่ นไขและความรับผิดชอบ
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆ ที่อยูเ่ หนือการ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น
ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อการ
ถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ

