
 

    สมัผสัความงดงามทางธรรมชาตอินับรสิทุธิ์สวยงาม 

มณฑลเสฉวน 
ชมใบไมเ้ปลี่ยนสทีี่ หมี่ย่าโหลว- อุทยานซงผงิโกว  
ธารน า้แขง็ต๋ากูปิ่งชวน เขาสี่ดรุณ ี6วัน4คนื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ชมใบไม้เปล่ียนสีที่ “อุทยานหม่ีย่าโหลว” อาณาจักรแห่งใบไม้แดง 
 อุทยานภูผาหมิะการ์เซียสวรรค์ ต๋ากู่ปิงชวน  งดงามไม่แพ้อุทยานใดใดบนพืน้พภิพ 
 ชม อุทยานซงผิงโกว  สวรรค์บนดนิ งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว  
 ชม ยอดเขาหมิะ ภูเขาส่ีดรุณี งดงามดุจดั่งสาวน้อยทัง้ส่ี 

 



 

 
ก าหนดการเดนิทาง   22 – 27 ตุลาคม  2563 

วันแรก         กรุงเทพฯ  (สุวรรณภมู)ิ 

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

วันที่สอง      กรุงเทพฯ – เมืองเฉิงตู – อ าเภอหล่ีเสีย้น -  อุทยานหมี่ย่าโหลว - เมืองเม่าเสีย้น     

03.10 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ MU5036 
07.35 น. ถึงเมืองเฉินต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แม่น า้หมินใจก

ลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 10 ล้านคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้า
เมือง น าทา่นรับประทานอาหารเช้า 

   รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารเช้า น าทา่นเดินทางสู ่อ าเภอหล่ีเสีย้น (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม.) ตัง้อยูท่ี่ขอบด้านตะวนัออก
ของท่ีราบสงูชิงไห ่– ทิเบต มีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 1,888 เมตร  ระยะหา่งจากเมืองเฉินต ู202 กม. มี
ข้อได้เปรียบอยา่งมากในด้านทรัพยากรการทอ่งเท่ียว มีทศันียภาพท่ีสวยงาม  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเดินทางชมใบไม้เปลีย่นสท่ีีหม่ียา่โหล “อุทยานหมี่ย่าโหลว” 
อาณาจกัรแหง่ใบไม้แดง ระยะทางกวา่ 3,600 ตารางกิโลเมตสถานท่ี
ชมใบไม้เปลีย่นสใีหญ่ท่ีสดุในจีน ซึง่ปกติแล้ว ใบไม้เปลีย่นสจีะมีให้
ชมเฉพาะช่วงเดือนตลุาคมถึงพฤศจิกายน แตท่ี่ “หม่ียา่โหลว” 
มณฑลเสฉวน เราจะสามารถเท่ียวชมใบไม้เปลีย่นสไีด้ทัง้ 4 ฤด ูหรือ
ตลอดทัง้ปี เพราะอากาศท่ีน่ีจะเย็นตลอด  
 
 
 
 
 
น าทา่นเดินทาง เมืองเม่าเสีย้น ซึง่ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากรสว่นใหญ่ 
เป็นชนชาวเผา่เชียง อีกทัง้ยงัและเป็นแหลง่เพาะพนัธ์ุหมีแพนด้าท่ีส าคญัของจีนแหง่หนึง่    และผา่นเมืองเห
วินชวน เมืองท่ีเกิดแผน่ดินไหวในปีพ.ศ. 2551   
 

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


 

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

 

วันที่สาม         เมืองเม่าเสีย้น  -เมืองเฮยสุ่ย  -  น า้แข็งต๋ากู่ หรือ "ธารน า้แข็งแห่งทเิบต" - เมืองเม่าเสีย้น     

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางจากเม่าเสีย้น สูเ่มืองเฮยสุ่ย 
(ประมาณ 100 กม.-1.30 ชัว่โมง) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอุทยานธาร
น า้แข็งตา๋กู่ "ตา๋กู่" มีความหมายวา่ "ธารน า้แข็งแหง่ทิเบต" มี
พืน้ท่ี 210 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยธารน า้แข็งยคุใหม่ 
(อายปุระมาณ 100 ล้านปี) ธารน า้แข็งฟอสซิล ป่าดกึด าบรรพ์ 
เขตป่าสน ภเูขาหิมะ และเขตหมู่บ้านทิเบต อุทยานตา๋กู่เป็น
แหลง่ก าเนิดของทะเลสาบ และน า้ตกมากมาย บนภเูขาสงูจะมีหิมะปกคลมุสวยงาม มี 13 ธารน า้แข็งยคุ
ใหม่ หบุเขาธารน า้แข็งรูปตวัย ู ทะเลสาบธารน า้แข็ง และน า้ตกธารน า้แข็ง อุทยานตา๋กู่มีพรรณพืชกวา่ 
1,000 สายพนัธ์ุ และสตัว์ป่ากวา่ 150 ชนิด รวมถึง ลงิขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ  
* * * น าทา่นนัง่รถแบตเตอร่ีชมทิวทศัน์ของภเูขาและทะเลสาบเชิงเขา * * * 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าท่านนัง่ กระเช้ากอนโดล่า ความจุ 6-8 ท่ี นัง่ ความยาว
เค เบิ ล้  1,226 เมต ร ขึ น้ ไป ท่ีค วามสูง  3,400 เมต รจาก
ระดับน า้ทะเลผ่านชมภูเขาหิมะ 3 ลูกท่ีเช่ือว่าเป็น    สนัหลัง
มังกรท่ีมีความงดงามฉากเบือ้งหน้าเป็นภูเขาท่ีสูงชันตัดกับ
ท้องฟ้าท่ีมีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซีย
คล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตาดั่งได้นั่ง
กระเช้าชมภเูขาสวรรค์ท่ีหาชมได้ยากยิ่งนกั จากนัน้น าทา่นชม 
3 ทะเลสาบสวรรค์ท่ีงดงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว  ทะเลสาบสาบ
จินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์  ล าธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเ  
ลสาบ ท่ี ถื อ ไ ด้ ว่า เป็ นจุ ด ท่ี ส าคัญ ท่ี สุด ในอุ ทยานแห่ ง
นี ้ “ ทะเลสาบต๋ากู่ ” หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ ทะเลสาบน า้มนต์
ขอพร เพราะชาวเผา่มีการเลา่ขานวา่ เม่ือใดท่ีมีเร่ืองเดือดร้อน
ใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคุ้มครองทะเลสาบนามู
แห่งนีจ้ะท าให้เร่ืองท่ีเดือดเนือ้ร้อนใจคลายลงหรือต้องการขอ
พรตอ่องค์เทพเจ้าก็จะสมหวงัดัง่ใจหมาย  ท าให้ทะเลสาบนีถื้อ



 

เป็นทะเลสาบท่ีมีความส าคญัยิ่งนกั มีประวติัความเป็นมากวา่ 1,000 ปีผา่นมา น า้ทะเลสาบนัน้จะมีสีสนัท่ี
แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินัน้น า้ทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่ง
หยกท่ีจมอยู่ก้นแม่น า้ ในช่วงใบไม้ร่วงนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสนัของใบไม้หลากหลายสีท่ีร่วงหลน่ลง
จากต้นมาท่ีทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน า้แข็งท่ีดูแล้วคล้ายดัง่ยืนอยู่ในยโุรป
ไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน   ได้เวลาสมควรลงจากเขาเดินทางสูน่ าท่านเดินทางเมืองเม่าเสีย้น ซึ่งตัง้อยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่  เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทัง้ยังและเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุหมีแพนด้าท่ีส าคญัของจีนแห่งหนึ่ง    และผ่านเมืองเหวินชวน เมืองท่ีเกิดแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 
2551  

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

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานซงผิงโกว ตัง้อยูใ่นเขต
แผน่ดินไหวเก่าทะเลสาบเต๋ียซี ทะเลสาบป่าดงดิบและ 
ขนุเขาระหวา่งรอยตะเข็บ อ าเภอซงพาน อ าเภอเฮยสุย่ และ
อ าเภอเม่าเสีย้น ใจกลางกวา่ 30 ตารางกิโลเมตร โดย
ล้อมรอบด้วยอุทยานป่าดงดิบสงวน กวา่ 160 ตาราง
กิโลเมตร แถบต้นน า้หมินเจียง ขนุเขาหมินซาน สงูกวา่

ระดบัน า้ทะเล 2500 เมตร เป็นทางลดัตดัตรงของทางเดิน
กองคาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสูต่ะวนัตกเฉียงใต้-
ทิเบต หา่งจากอ าเภอเมา่เสีย้น 63 กิโลเมตร   

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหารเดินทางเข้าสู่  อุทยานซงผิงโกว  สถานท่ี
ทอ่งเท่ียวแห่งใหม่ อุทยานนีร้วบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความ
งดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลีล้บัของ
ธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิว
ทิวทศัน์  น าท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห)่ ทะเลสาบต้นกก 
(ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห ่
(ซ่างไป๋ ล่าไห่ -เซี่ ย ไป๋ ล่า ไห่ ) ทะ เลสาบแห่งความ รัก 
ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน า้เงินเข้ม และ

วันที่ ส่ี            เมืองเม่าเสีย้น - อุทยานซงผิงโกว – เขาส่ีดรุณี    



 

น า้ตกธารไขมุ่ก เป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติแหง่ใหม่ท่ีสวยงดงามดินแดนสวรรค์บนดิน ท่ีนกัทอ่งเท่ียว
ไม่ควรพลาด  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ อุทยานภเูขาส่ีดรุณี  มีทิวทศัน์
ประกอบด้วยหบุเขา 3 แหง่ (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, 
ไหจ่ือโกว) และภเูขาสงูมากมายในระดบั 4,000  เมตรขึน้ไป
รวมถึง “ภเูขาฉงไหล” ท่ีมีสีย่อดซึง่คนพืน้เมืองตัง้ช่ือวา่ 
“ภเูขาสีส่าว” 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) แตล่ะยอดสวยงามมีหิมะปกคลมุยอดอยูต่ลอดปี เปรียบเสมือนหญิงงามท่ีแตง่ตวัสวยรอ
ต้อนรับแขกทางไกลท่ีจะมาเยี่ยมเยือน ระหวา่งทางเพลดิเพลินกบัทิวทศัน์ธรรมชาติของขนุเขาสลบักบัทุง่
หญ้าและภเูขาสงูตลอดสองข้างทาง  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักอุทยานส่ีดรุณี新四姑娘山莊 New Sigunlang Mountains Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า             ซวงเฉียวโกว – เมืองเฉินตู 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นนัง่รถของอุทยานเข้าชมซวงเฉียวโกว หรือหบุเขาสะพานคู ่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพืน้ท่ีรวม 216 
ตารางกิโลเมตร จุดทอ่งเท่ียวแบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นแรก หุบเขาหยินหยาง ทุง่ต้นหยาง แล้วเดินทางเข้า
สูส่ว่นลกึสดุทา่นจะได้เห็นธารน า้แข็ง ภเูขากระจกแก้ว ภเูขาดวงอาทิตย์ ภเูขาดวงจนัทร์ ยอดเขากระตา่ย 
สว่นกลาง น าทา่นย้อนกลบัมาชมทะเลสาบ สว่นท่ีสาม  ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอด
วงัโปตาลา ยอดเขา เพชร ภเูขาหญิงตัง้ครรภ์ ถ่ายรูปกนัอยา่งจุใจกบัท้องทุง่กว้างท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาสงู
ปกคลมุด้วยหิมะขาวในหบุเขาจะมีล าธารใสสะอาดและสนสงูสีเขียวเข้มสลบัด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดส ี
เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลอืงส้ม แดง น า้ตาลเข้ม  
 
 
 
 

 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

https://www.youtube.com/watch?v=CDbuyu-7hy4


 

ทา่นเดินทางกลบัสู ่ เมืองเฉินต ู ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 
ชัว่โมง) ตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แม่น า้หมิงใจกลางมณฑล  เป็นเมืองท่ี
เป็นศนูย์กลางของการเดินทางทัง้ทางอากาศและทางรถไฟ รวม
ไปถึงเป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน
การศกึษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต้    

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเมืองเฉินตู  温德姆至尊豪廷大酒店  Wyndham Grand Plaza Royale Palace  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก          ร้านยา – ร้านยางพารา – เฉินต ู– กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นสูเ่มืองเฉินตชูมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเป็นสถานอภิบาล
แพนด้าขนาดใหญ่ ภายใต้การดแูลของผู้ เช่ียวชาญและเจ้าหน้าท่ี
อยา่งเคร่งครัด  ภายในศนูย์ฯประกอบด้วยห้องอภิบาลตัง้แตแ่รก
เกิด ห้องปฐมพยาบาล ห้องเตรียม อาหารของแพนด้า  ภายใน
ได้รับการจดัสภาพแวดล้อมกลมกลนืกบัป่าธรรมชาติ ท่ีน่ีมีแพนด้า
ประมาณ 20 ตวั นอกจากนัน้ยงัมีแพนด้าแดง และสตัว์สงวนอีก
หลายชนิด  น าทา่นชมวีดีทศัน์ตอนก าเนิดแพนด้าน้อย   

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารน าท่านสู่ศูนย์สุขภาพให้ท่านชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อน
คลายความเม่ือยล้า พร้อมทัง้ซือ้ยาบวัหิมะยาสามญัประจ าบ้านของจีน จากนัน้น าทา่นเข้าชม ร้านหมอน

ยางพารา  ให้ทา่นได้เลอืกชมสนิค้าและผลติภณัฑ์เคร่ืองนอนเพื่อสขุภาพ ชนิดตา่งๆ 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
23.30 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยเท่ียวบินท่ี  MU5035   
02.25 น.   ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิฯ โดยสวสัดิภาพ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 

หมายเหตุ  ในโปรแกรมทัวร์ ก าหนดให้มีการ เข้าร้านยางพารา ศูนย์วจิัยแพทย์แผนโบราณ ซึ่งจ าเป็นต้องระบุลง
ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจ าเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ  60 นาที  ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก  ไม่มีการบังคับใดๆทัง้สิน้  



 

 อัตราค่าบริการ     เข้า 2 ร้าน   
ก าหนดการเดินทาง    ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป 29,900.- บาท 3,800 บาท 
                  
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ปหนงัสอืเดินทางไทย   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์  

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน    
   คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการกา
รันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด
จ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 



 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  
-บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือสบัเปลีย่นรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

/ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะมีการเปลีย่นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราตา่งประเทศ / 
การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ท าประกนัอุบติัเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการทอ่งเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผิดชอบตอ่ความ
เสยีหายตา่งๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การ
สญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุติัเหตตุา่งๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฏหมาย หรือเอกสาร
การเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


