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ตา๋กู่ปผ งชวน หวงหลง จผว่จา้ฬโกว 6วนั 5ในื  
ใบโมเ้ปลฝ่ฬนสฝ ดผนแดนแหง่เทอนผฬาฬ อุทฬานธารสวรรใจ์ผว่จา้ฬโกว  
ธารน า้แขไงตา๋กูป่ผ งชวน อุทฬานหวงหลง  ชมโชวเ์ปลฝฬ่นหนา้กาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น่ังกระเช้าอุทยานธารน า้แข็งต๋ากู่ "ธารน า้แข็งแห่งทเิบต"  
 สัมผัสหบุเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาตไิว้ที่ อุทยานแห่งชาต ิหวงหลง  
 อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว งดงามดุจสวรรค์บนดนิ 
  
ก าหนดการเดินทาง   7 – 12 มีนาคม  / 21 – 26 มีนาคม  2563         
วันแรก           (1)    กรุงเทพฯ  (สุวรรณภมูิ) – เมืองเฉิงต ู– เมืองเม่าเสีย้น 

07.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 2-3 ) เคาท์เตอร์ 
D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกแก่ทา่น  

10.15 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ TG618 
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    บริการอาหารกลางวัน บนเคร่ือง 
14.25 น. ถึงเมืองเฉินต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองเม่าเสีย้น 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหวา่งทาง ผา่นชมหมู่บ้าน ภเูขา วิวสองข้างทางท่ีสวยงาม ถึงเมือง
เม่าเสีย้น 茂县( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) ซึง่ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน
ประชากรสว่นใหญ่เป็นชนชาวเผา่เชียงอีกทัง้ยงัและเป็นแหลง่เพาะพนัธ์ุหมีแพนด้าท่ีสาํคญัของจีน 

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

วันที่สอง            (2)  เม่าเสีย้น –  น า้แข็งต๋ากู่ หรือ "ธารน า้แข็งแห่งทิเบต" - เมืองเม่าเสีย้น 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางจากเม่าเสีย้น สูเ่มืองเฮยสุ่ย 
(ระยะทาง 100 กม.ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ
อุทยานธารน า้แข็งต๋ากู่达古冰川  "ตา๋กู่" มีความหมายวา่ 
"ธารนํา้แข็งแหง่ทิเบต" มีพืน้ท่ี 210 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วยธารนํา้แข็งยคุใหม่ (อายปุระมาณ 100 ล้านปี) 
ธารนํา้แข็งฟอสซิล ป่าดกึดําบรรพ์ เขตป่าสน ภเูขาหิมะ และ
เขตหมู่บ้านทิเบต อุทยานตา๋กู่เป็นแหลง่กําเนิดของทะเลสาบ 
และนํา้ตกมากมาย บนภเูขาสงูจะมีหิมะปกคลมุสวยงาม มี 13 
ธารนํา้แข็งยคุใหม่ หบุเขาธารนํา้แข็งรูปตวัย ูทะเลสาบธาร
นํา้แข็ง และนํา้ตกธารนํา้แข็ง อุทยานตา๋กู่มีพรรณพืชกวา่ 
1,000 สายพนัธ์ุ และสตัว์ป่ากวา่ 150 ชนิด รวมถึง ลงิขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ นําทา่นนัง่รถแบต
ตาร่ี ชมทิวทศัน์ของภเูขาและทะเลสาบเชิงเขา  

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นน่ังกระเช้ากอนโดล่า ความจุ 6-8 ท่ี นัง่ ความยาว

เคเบิล้ 1,226 เมตร ขึน้ไปท่ีความสงู 3,400 เมตรจาก
ระดบันํา้ทะเลผา่นชมภเูขาหิมะ 3 ลกูท่ีเช่ือวา่เป็น   สนัหลงั
มงักรท่ีมีความงดงามฉากเบือ้งหน้าเป็นภเูขาท่ีสงูชนัตดักบั
ท้องฟา้ท่ีมีสฟีา้ครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซีย
คล้ายดัง่ภเูขาเงินระยิบระยบัสะท้อนเข้าสูส่ายตาดัง่ได้นัง่
กระเช้าชมภเูขาสวรรค์ท่ีหาชมได้ยากยิ่งนกั 
ภายในอุทยานมีชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ท่ีงดงามไม่แพ้จ่ิวจ้าย
โกว  ทะเลสาบสาบจินโฮวไห ่ทะเลสาบหงษ์  ลาํธารคูรั่ก 
ทะเลสาบตา๋กู่ ทะเลสาบท่ีถือได้วา่เป็นจุดท่ีสาํคญัท่ีสดุใน

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g608465-d505931-Reviews-Maoxian_International_Hotel-Mao_County_Sichuan.html
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อุทยานแหง่นี ้ “ ทะเลสาบต๋ากู่ ” หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ ทะเลสาบนํา้มนต์ขอพร เพราะชาวเผา่มีการเลา่
ขานวา่ เม่ือใดท่ีมีเร่ืองเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศกัด์ิสทิธ์ิท่ีคุ้มครองทะเลสาบนามแูหง่นีจ้ะทําให้
เร่ืองท่ีเดือดเนือ้ร้อนใจคลายลงหรือต้องการขอพรตอ่องค์เทพเจ้าก็จะสมหวงัดัง่ใจหมาย  ทําให้ทะเลสาบนี ้
ถือเป็นทะเลสาบท่ีมีความสาํคญัยิ่งนกั มีประวติัความเป็นมากวา่ 1,000 ปีผา่นมา นํา้ทะเลสาบนัน้จะมี
สสีนัท่ีแตกตา่งกนัไปแล้วแตช่่วงฤดกูาล ในช่วงฤดรู้อนและช่วงใบไม้ผลนิัน้นํา้ทะเลสาบจะมีสเีขียวเข้มคล้าย
ดัง่หยกท่ีจมอยูก้่นแม่นํา้ ในช่วงใบไม้ร่วงนัน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสสีนัของใบไม้หลากหลายสท่ีีร่วงหลน่ลงจากต้นมาท่ีทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะ

เป็นสขีาวเต็มไปด้วยหิมะนํา้แข็งท่ีดแูล้วคล้ายดัง่ยืนอยูใ่นยโุรปไม่เหมือนอยูใ่นเมืองจีน   
   ได้เวลาสมควรลงจากเขา เดินทางกลบัเมืองเม่าเสีย้น 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พักเมืองเม่าเสีย้น  茂县国际饭店- Maoxian International Hotel  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม            (3)  เม่าเสีย้น – ผา่นทะเลสาบเตียซีไห่ – อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – จิ่วจ้ายโกว 

 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติหวงหลง ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที  ) ระหวา่งทาง    ระวา่งทางผา่น
ทะเลสาบเตียซีไห่ ทะเลสายเต๋ียซี หรือเต๋ียซีไห ่เกิดจาก
แผน่ดินไหวและพืน้ท่ีทัง้หมู่บ้าน 6,000 กวา่คนทรุดลงไปเม่ือปี 
ค.ศ. 1978 จนกลายเป็นทะเลสาบ (ไห่-คือทะเล เน่ืองด้วย
ชาวเขาทิเบตไม่เคยเห็นทะเลจึงเรียกผืนนํา้คอ่นข้างกว้างใหญ่

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g608465-d505931-Reviews-Maoxian_International_Hotel-Mao_County_Sichuan.html
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วา่ไห)่ ให้ทา่นได้ถ่ายภาพกบั ทะเลสาบท่ียงัคงความสวยงาม และนา่สนใจอิสระถ่ายรูปคูก่บั จามรี สตัว์
เลีย้งท่ีชาวธิเบต หรือชาวจีนท่ีราบสงูนิยมเลีย้งไว้ จากนัน้เดินทางกนัตอ่  ระหวา่งการเดินทางทา่นจะได้
เพลดิเพลนิกบัธรรมชาติสองข้างทางท่ีงดงาม และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบ้าน นําทา่นเดินทางถึง 
อุทยานหวงหลง 黄龙 อยูใ่นอําเภอซงพนัในเขตปกครองตนเองของชนเผา่ทิเบตอาปา้และเผา่เชียง ทาง
ตอนเหนือของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ของจีนติดตอ่กบัเขตอุทยานแหง่ชาติจ่ิวไจ้โกว ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 
1,340 ตารางกิโลเมตร บนความสงูกวา่ระดบันํา้ทะเล 3,000 – 5,588 เมตร  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเท่ียวชม อุทยานแห่งชาตหิวงหลงหรือมังกรเหลือง 黄龙 ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่ต้นกําเนิดตํานาน
แหง่มงักรเหลอืง   มังกร เป็นสญัลกัษณ์ของชาวจีนมีความ
เก่ียวพนักบัชนชาติจีนมาแตค่รัง้โบราณ ผนวกกบัความ
มหศัจรรย์ของสภาพทางภมิูทศัน์ท่ีโดดเดน่ ของสระนํา้ใส
สะอาดน้อยใหญ่ท่ีแวดล้อมด้วยขนุเขาหิมะและโตรกธาร ด้วย
ผลงานรังสรรค์จากธรรมชาติ ทําให้สถานท่ีแห่งนี ้ ได้รับการ
ขนานนามวา่ ‘สระสวรรค์ในแดนดิน’  ชมความงามมหศัจรรย์
ของแอ่งนํา้เกิดจากธรรมชาติมีมากกวา่ 4,300 แอ่ง แตล่ะแอ่ง
จะมีความสงูอยูป่ระมาณ 1.5 – 45 เมตร มีรูปร่างตา่งกนัไป อาทิ รูปไขม่กุพระจนัทร์คร่ึงเสีย้ว รูปสตัว์ตา่งๆ  
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 

 ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางเข้าเขต อุทยานแห่งชาตจิิ่วจ้ายโกว นําทา่นเข้าสูโ่รงแรม 
 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พักจิ่วไจ้โกว 金龙国际度假酒店 JinLong International Resort Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว 九寨沟 มรดกโลกทางธรรมชาติ เข้าถึงเขต 
อุทยานแห่งชาตจิิ่วจ้ายโกว เปล่ียนขึน้ รถโดยสารของอุทยาน เพื่อชมมรดก โลกอุทยานแห่งชาติธาร

วันที่ส่ี             (4)       อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว  (อุทยานไม่เหมารถ)      

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303770-d505753-Reviews-New_Jiu_Zhai_Hotel-Jiuzhaigou_County_Sichuan.html
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สวรรค์  ชมความสวยงามของภเูขาและหบุเขาอนั
สลบัซบัซ้อน มีแอ่งนํา้น้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และ
กลุม่นํา้ตกใหญ่น้อยมากมาย ทา่นจะได้พบกบัความ
มหศัจรรย์ของอุทยานแหง่นี ้ ชมสภาพของนํา้ในทะเลสาบมี
สสีนัท่ีพิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดกูาลท่ี
เปลีย่นแปลงจนทําไห้เกิดสสีนั อนัมหศัจรรย์จนได้ฉายาวา่ 
“7 แดนเทพนิยาย” ชม นํา้ตกตะวนัลบัฟา้ นํา้ตกท่ีหลดหลัน่
ตามหน้าผาท่ีสวยงาม ชม ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบยาว 
ทะเลสาบ 5 ส ี ท่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อยา่งวิจิตดัง่
ภาพวาดในจินตนาการ 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันในอุทยาน 
 นําทา่นชมความงดงามของ ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแรด 

ทะเลสาบสองมังกร ชมน า้ตกธารไข่มุก  (PEARL 
SHOAL) ซึง่เป็นนํา้ตกหลบีถํา้   ลาํธารใหญ่โตสลบัซบัซ้อน
ดจุดงัวงับาดาล    มีสายนํา้ท่ีทอดลดหลัน่เป็นระยะยาวถึง 
310 เมตร  ไม่ขาดช่วงเป็นนํา้ตก  มีความงามราวกบัไขม่กุท่ี
ให้ทา่น  ได้ถ่ายภาพกบัธรรมชาติท่ีสวยงามอยา่งนา่
ประทบัใจ  จากนัน้นําทา่นชม หมู่บ้านซู่เจิง้ หมู่บ้านชาวทิเบตท่ีอาศยัอยูใ่นอุทยานจ่ิวจ้ายโกว สมควรแก่
เวลานําทา่นเดินทางกลบัท่ีพกั  

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
   พักจิ่วไจ้โกว金龙国际度假酒店 JinLong International Resort Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า  
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วันที่ห้า             (5)    จิ่วจ้ายโกว – เมืองซงพาน – เมืองเฉินตู – โชว์เปล่ียนหน้ากาก      
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองเฉินต ู ระหวา่งทางผา่น เมืองซง
พาน   เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมยัโบราณเป็นเมืองท่ีใช้
แลกเปลีย่นสินค้าชาวฮัน่และชาวทิเบต ซึง่ชาวฮัน่นิยมนําใบ
ชา ผ้าแพร เกลอืและของใช้ประจําวนัมาแลกเปลีย่นม้า แกะ 

ขนแกะ และหนงัสตัว์ของชาวทิเบตผา่นชม ก าแพงเมืองซง
พาน สร้างในสมยัราชวงศ์หมิง มีพลเมือง 1 แสนกวา่คน ปี 
ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผา่นซงพาน นายพลหลวิ
ป๋อเฉิง สาบานผกูมิตรกบัหวัหน้าชาวเผา่ทิเบต เชียง อิสลาม 
และได้รับการสนบัสนนุและได้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อ
ตอ่ต้านชาวญ่ีปุ่ นท่ีรุกราน 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดินทางกนัตอ่  ผา่นทะเลสาบเตียซีไห่ ระหวา่งทาง
ให้ทา่นถ่ายรูปคูก่บัทะเลสาบท่ีสวยงาม จากนัน้เดินทางตอ่สู่
เมืองเฉิงต ูเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่ริเวณลุม่
แม่นํา้หมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 10 
ล้านคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบนัเป็นทัง้
ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศกึษาของ
ภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต้ คําวา่เฉิงตมีูความหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็นเมือง เน่ืองจากย้อนไปเม่ือราว 2,000 
ปีท่ีแล้ว ในสมยัจ๋ินซีฮ่องเต้ ได้มีการจัดการชลประทานขึน้ เพื่อแก้ไขปัญหานํา้ทว่มท่ีเกิดเป็นประจําทกุปี 
เม่ือแก้ไขปัญหานํา้ทว่มได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูได้ดี ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้ คนจึงเร่ิมอพยพมาท่ีเมืองนี ้
มากขึน้เร่ือย ๆ จึงได้ช่ือวา่เฉิงตู ระหวา่งการเดินทางทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบัธรรมชาติสองข้างทางท่ีงดงาม 
และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบ้าน ถึงเมืองเฉินต ูนําท่านสูภ่ัตตาคาร  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชม โชว์ TOP SHOW OF SICHUAN การแสดงโชว์
เปล่ียนหน้ากาก  เป็นเอกลกัษณ์และไฮไลน์ของเมืองเฉิงต ู มี
คํากลา่ววา่ “ถ้ามาเฉิงต ู แล้วไม่ได้ดโูชว์เปลีย่นหน้ากาก ถือวา่
ยงัมาไม่ถึงเฉิงต”ู และเป็นการโชว์ท่ีผู้แสดงสะบดัหน้าเพียง
ครัง้เดียวก็สามารถเปลีย่นหน้าได้เพียงเสีย้ววินาที เป็นศิลปะ
ของคนจีนตัง้แตส่มยัโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถกู
ปิดเป็นความลบัและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกลูเทา่นัน้ 

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
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    พกัเมืองเฉินต ู 成都费尔顿凯莱大酒店 Felton Gloria Grand Hotel Chengdu  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 
วันที่หก              (6)     ช้อปป้ิงถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ  – เฉินตู – กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นช้อปปิง้เท่ียวชม ถนนโบราณควานจ่าย 
เซียงจื่อ宽窄巷子 ถนนแหง่นีมี้อายกุวา่พนัปี  ทา่นจะ
ได้ชมวิวทิวทศัน์ท่ีมีความงดงามและมีประชากรอาศยั
อยูจ่ริง เมืองเฉิงตไูด้รับขนานนามวา่เป็นเมืองโบราณ
คูรั่กโรแมนติค เป็นแหลง่นดัพบของหนุม่สาว    สถานท่ี
แหง่นีเ้รียกได้วา่เป็นแหลง่เติมเต็มความรักยามค่ําคืน
ของหนุม่สาว ถนนคนเดินแหง่นีแ้บง่เป็น 2 สาย มีทัง้
ถนนกว้างและถนนแคบ ให้ทา่นได้สมัผสัความงามของเมืองนี ้ ทา่นจะหลงใหลไปกบัมนต์เสนห์่ของเมือง
โบราณแหง่นี ้  เชิญทา่นช้อปปิง้สนิค้าตลอดสองข้างทางถนนตามอธัยาศยั  
 

 

 
 

 

 

 
 
 

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
16.15น.   บินลดัฟา้กลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG619 
18.20น.   ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ     ไม่เข้าร้าน   
ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

เดินทาง มีนาคม 2563  29,900.- บาท   3,800 บาท  

                   
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

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

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์  

 
อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน   ตลอดทัง้ทริป 180 หยวน/ทา่น 
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

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

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

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

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

9. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   


