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สัมผัสดินแดนทุ่งหญ้า ทะเลทราฬกว้างใหญ่ Inner Mongolia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตะลุยเนินทรายเส่ียงซาวาน ข่ีอูฐท่องทะเลทรายคูบูฉี  
  ชมสุสานเจงกิสข่าน มหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทราย  

  สัมผัสวิถีชีวิตชาวทุ่งหญ้ามองโกล พักกระโจมมองโกล ( เกอร์ ) 1 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง   พฤษภาคม – มถุินายน 2563   
    1 – 6 พฤษภาคม / 6 – 11 พฤษภาคม 2563 
    29 พฤษภาคม – 3 มถุินายน 2563 
    3 – 8 มถุินายน /  19 – 24 มถุินายน 2563 

วันที่แรก       (1)  กรุงเทพฯ สุวรรณภมูิ  –  เมืองเฉินตู    

15.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 บริเวณ 
ประต ู 9 เค้าน์เตอร์ S โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อํานวยความสะดวกแก่ทา่น  

17.55 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเท่ียวบินท่ี 3U8146 

    บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
22.00 น. ถึงเมืองเฉินต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้นําทา่นเดินทางสูท่ี่

พกั 
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                          พักเมืองเฉิตู  โรงแรมที่ทางสายการบินจัดให้ 

วันที่สอง        (2)  เมืองเฉิงตู – เมืองโฮฮอท - พิพิธภณัฑ์มองโกเลียใน – วัดต้าเจา  
                         - ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง         

07.00 น.   นําทา่นโดยรถ Shutter Bus เดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 

09.55 น. ออกเดินทางสูเ่มืองโฮฮอท โดยเท่ียวบินท่ี 3U8747 

    บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
12.40 น.  ถึงเมืองโฮฮอท หรือ ฮูเหอเฮ่าเท่อ呼和浩特 มีช่ือยอ่อีกช่ือวา่ ฮซูื่อ เป็นเมืองเอกของเขตปกครอง

ตนเองมองโกเลยีใน ซึง่เป็นท่ีตัง้ของการปกครองสว่นภมิูภาค เป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจ และวฒันธรรม 
ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบีบนท่ีราบสงูชายขอบทุง่หญ้าแหง่มอง โกเลยีเมืองนีถ้กู
ก่อตัง้ขึน้โดยอลัตานขา่น(ALTAN KHAN)เพื่อเป็นถ่ินฐานอิสระของชาวมองโกล   
จากนัน้นําทา่นเดินทางเข้าชม พิพิธภณัฑ์มองโกเลียใน 内蒙古博物院 ( พิพิธภณัฑ์ปิดทกุวนัจนัทร์) 
ตัง้อยูติ่ดกบัโรงละครขนาดใหญ่ เป็นโครงการสําคญัของการครบรอบ 10 ปีของการก่อตัง้เขตปกครอง
ตนเองในปี 1957 เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีครบวงจรใน
ระดบัเขตปกครองตนเองและเป็นหนึ่งใน
พิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ ซึง่สร้างแล้วเสร็จในเดือน
สงิหาคม ปี 2007 มีพืน้ท่ีก่อสร้างกวา่ 15,000 
ตารางเมตรและพืน้ท่ีจดัแสดง 7,000 ตารางเมตร  
 
 
 
 
 
จากนัน้นําทา่นชม วัดต้าเจา 大召寺 สร้ างขึน้ในสมยัราชวงค์หมิง 
(ค.ศ. 1368-1644) เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุในโฮฮอท ภายใน
วดัมีพระพทุธรูปเงิน สงู 8.2 ฟุต วดันีจ้ึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ “วดั
พระเงิน” หน้าองค์พระมีเสาสทีอง 2 เสา แกะสลกัสวยงามเป็นรูป
มงักร อนัเป็นสิง่ท่ีบอกวา่วดัแหง่นีจ้กัรพรรดิ (คงัซี) เคยเสด็จมา
เยือน นอกจากนีอ้งค์ดาไลลามะท่ี 3 ยงัเคยเสด็จเยี่ยมวดัต้าเจาใน
ปี ค.ศ. 1586  
จากนัน้นําทา่นไปเลอืก ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง ท่ีมีช่ือเสยีงของ
มองโกเลยี อาทิ เหล้านมแพะ ตุ๊กตาม้า ตุ๊กตาอฐู เสือ้ผ้าแคชเมีย 
ภาพวาด หวีท่ีทําจากกระดกูสตัว์และเขาสตัว์ชนิดตา่งๆ  

ค่ํา        รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
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พกัเมืองโฮฮอท 呼和浩特美居酒店 Mercure Hotel  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

วันที่สาม          (3)  ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่ามองโกเลียใน – ทะเลทรายคูบูฉี – ขีอู้ฐเนินทรายเส่ียงซาวาน  
                                  - เมืองออร์ดอส  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําทา่นชมศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่ามองโกเลียใน 
蒙亮民族风情园博物馆 เป็นศนูย์ต้อนรับการ
ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมขนาดใหญ่ของมองโกเลีย 
จดัแสดงสินค้าพืน้เมืองอาหารท้องถ่ิน  เป็นโครงการ
ท่ีผา่นรูปแบบศิลปะ งานฝีมือของมองโกเลยี เป็น
เอกลกัษณ์ในเขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน 
 
  

 

 
 
 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูท่ะเลทราบคูบูฉี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30นาที ) เป็น
ทะเลทรายที่ทอดตวัยาว 400 กิโลเมตร จากตะวนัตกไปยงัตะวนัออก กว้าง 50 กิโลเมตร รวมพืน้ท่ี 
16,756 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลทรายใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของจีน รอยตอ่ระหวา่งท่ีราบเขียวขจีกบั
เนินทรายเสีย่งซาวาน จะมีหน้าผาทรายท่ีมีความสงู 110 เมตร มีความลาดชนั 45 องศา   

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารนําทา่นเดินลยุวิ่งเลน่บนทะเลทราย ชม เนิน
ทรายเส่ียงซาวาน   จากนัน้มอบความสนกุสนาน
ประทบัใจให้ทา่นด้วยการนําทกุทา่น ข่ีอูฐเดนิเรียงเป็น
แถวท่องทะเลทราย ( รวมคา่เชา่รองเท้ากนัทราย และคา่
ขี่อูฐแล้ว )  
จากนัน้อิสระให้ทา่นสนกุสนานกบักิจกรรมทะเลทราย อาทิ
นัง่เลน่สไลด์ทรายที่เนินทรายเสีย่งซาวาน วา่กนัวา่เม่ือไถล
ลงมา เนินทรายประหลาดจะมีเสยีงร้อง ขอเชิญทกุทา่น
พิสจูน์ความลีล้บันีด้้วยตวัเอง ทา่นสามารถลืน่ไถลเนิน
ทรายเลน่แบบช้าๆ นอกจากนีย้งัมีกิจกรรม นัง่รถ4WD
ตะลยุทะเลทราย (ไม่รวมคา่เช่า), หรือจะเลน่แบบสดุมนัส์
โดยใช้สเลดจ์หรือสกีทราย (ไม่รวมคา่เช่าอุปกรณ์เสริม) 
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จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองออร์ดอส (Ordos) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) หรือ เมืองเอ้
อเอ่อตัวซือ 鄂尔多斯 ตัง้อยูภ่าคตะวนัตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน โดยทางทิศ
ตะวนัตก เหนือ และตะวนัออกทัง้ 3 ทิศของเมืองมีแม่นํา้เหลอืงไหลผา่น ทางทิศใต้ติดกบักําลงัเมืองจีน
โบราณ มีพืน้ท่ีติดตอ่กบัมณฑลซานซี สา่นซี และเขตปกครองตนเองชนเผา่หยุหนิงเซี่ย ประชากรท่ีเป็น
แกนหลกัคือชนเผา่มองโกล ทวา่ประชากรสว่นใหญ่เป็นชนเผา่ฮัน่นอกจากนีย้งัมีชนเผา่อ่ืนๆ เป็นเมืองท่ี
มีประวติัยาวนาน  เป็นหนึง่ในเมืองท่ีถือวา่ร่ํารวยที่สดุของจีน และยงัแหลง่อารยธรรมของมนษุย์ 
วฒันธรรมSjara-osso-gol และวฒันธรรมทองสมัฤทธ์ิมีประวติัยาวไกลหลายพนัปี ปัจจุบนัยอดการ
ผลติผลติภณัฑ์ขนแคชเมียร์ของออร์ดอส คิดเป็นราว 1 ใน 3 ของทัว่ประเทศ และ 1 ใน 4 ของทัว่โลก จึง
ถือได้วา่เป็นเมืองแหง่แคชเมียร์ของจีนและศนูย์กลางกิจการแคชเมียร์ของโลก 

  
 
 
 
 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

 พกัเมืองออร์ดอส 鄂尔多斯铁牛国航大酒店 Ordos Tieniu Phoenix Hotel  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่  

 

วันที่ส่ี          (4)   ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ – ชมการแสดงระบ าของชาวมองโกเลีย            

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําทา่นชม ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ鄂尔多斯草原 ทุง่หญ้าอนักว้างใหญ่ตัง้อยูท่างทิศใต้ของเทือกเขา 
หยินซาน  เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั AAAA ก่อตัง้ขึน้ในปี 2004 เป็นท่ีสนบัสนนุโครงการสาํคญัของ
เมือง Ordos  หนว่ยอุตสาหกรรมวฒันธรรมที่สาํคญัของภมิูภาคปกครองตนเองและหนว่ยการการ
ทอ่งเท่ียวท่ีเป็นท่ีต้องการของประเทศ ครอบคลมุพืน้ท่ี 16,000เอเคอร์ หนึง่ในสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
มีกระโจมของชาวมองโก ( เกอร์ ) ประกอบด้วยมากกวา่ 300 หลงั ทา่นจะได้ชมฝงูแกะ ฝงูแพะ ท่ีเดิน
กนัขวกัไขวเ่ต็มทุง่หญ้า 

 

 
 
 

 

 
 กลางวนั          รับประทานอาหารกลางวนั แบบอาหารพืน้เมือง  เมนพูิเศษเนือ้แพะ 

 ชมการขี่ม้า ยิงธน ู กีฬาของชาวมองโกล ชมการแสดงซ วยเจียวหรือมวยปลํา้ของชาวมองโกเลยี ซึง่
สร้างความสนกุสนานให้คณุไม่เงียบเหงาในเขตทุง่หญ้าท่ีไร้แสงสขีองเมืองใหญ่ 
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อิสระให้ทา่นสนกุสนานกบัการขี่ม้า ขี่อูฐ ตาม
อธัยาศยั (ไม่รวมคา่บริการ)  
ชมการแสดง ระบําของชาวมองโกเลยี  และ การ
แสดงรอบกองไฟ มอบประสบการณ์อนันา่ประทบัใจ 
ค่ํานีท้า่นจะพกัในกระโจมมองโกล หรือท่ีเรียกวา่ 
เกอร์ แบบทนัสมยั  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชมการแสดงระบ าเชิญสุราและการแสดงรอบกองไฟชนเผา่มองโกเลยีท่ียงัคงได้รับการ
อนรัุกษ์เอาไว้เป็นอยา่งดีอีกด้วย (กรณีมีฝนตกจะเปลีย่นเป็นชมโชว์ด้านในแทน)  

 พกัในอุทยานทุง่หญ้าเอ้อเอ่อตวัซือ แบบกระโจมมองโกล ระดบั 5 ดาว 

 

 
 
 
 

วันที่ส่ี          (4)   ทุ่งหญ้าเอ้อเอ่อตัวซือ – โรงงานแคชเมียร์ – สุสานเจงกิสข่าน – เมืองเฉินต ู            

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําทา่น ชมโรงงานแคชเมียร์  羊绒工厂  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ให้ทา่นเลอืกซือ้สนิค้า
ผลติภณัฑ์ท่ีทําจากขนเกาะแคชเมียร์ ไม่วา่จะเป็น เสือ้ผ้า  ผ้าพนัคอ พรมแคชเมียร์  

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นเดินทางสู ่สุสานเจงกิสข่าน鄂尔多斯成吉思汗陵
สสุานมหาบุรุษแหง่สงครามทะเลทรายที่มีช่ือเสี 
ยงก้องโลก ผู้ก่อตัง้จกัรวรรดิมองโกล เดิมมีช่ือ เตมูจิน ภายหลงั
ได้เปลีย่นช่ือเป็น เจงกีส ขา่น ในปี ค.ศ. 1206  เจงกีส แปลวา่ 
เวิง้สมทุร,มหาสมทุร ซึง่เปรียบได้วา่ เจงกีสขา่น มีความยิ่งใหญ่ดัง้เวิง้
มหาสมทุรนัน่เอง  
ท่ีตัง้สสุานอยูก่ลางใจเมืองจตัรัุสกว้างใหญ่ บนเนือ้ท่ี 1500 ตาราง
กิโลเมตร    มีอนสุาวรีย์จกัรพรรดิเจงกิสขา่นทรงม้าศกึตัง้อยูอ่ยา่งสงา่
งามอยูใ่จกลางเมือง  นําทา่นชมหอท่ีระลกึ เจงกีสขา่น รูปทรงแปด
เหลีย่มสงู 20 เมตร หลงัคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกล 
ประดบักระจกสเีหลอืงและสนํีา้เงินแวววาม ภายในมีรูปปัน้ของเจงกีส
ขา่น และรูปท่ีแสดงชีวประวติัของเจงกีสขา่น 
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จากนัน้นําทา่นชม เขตเมืองใหม่คังปาสือ ซึง่ทางเมืองออร์ดอสได้ออกแบบสร้างเขตคงัปาสอืขึน้มา 
ให้มีความทนัสมยัเพือ้รองรับประชากรท่ีเพิ่มขึน้ และเพื่อดงึดดูเจ้าของบริษัทเหมืองแร่เข้ามาลงทนุทํา
เหมืองถ่านหิน, ธาตหุายาก และขดุก๊าซใน เมืองแหง่นีอี้กด้วย 

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองออร์ดอส  
22.10 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินตู โดยเท่ียวบินท่ี 3U8970    

00.30 น.+1  ถึงทา่อากาศเมืองเฉินตู  จากนัน้นําทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 
                          พักโรงแรมที่ทางสายการบินจัดให้ 

วันที่หก          (6)   ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ – เมืองเฉินตู  – กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภมู ิ

เช้า      รับประทานอาหารเช้า  
นําทา่น ชม ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ ถนนแหง่นีมี้อายกุวา่พนัปีเป็นเมืองท่ีมีววิทิวทศัน์
สวยงาม และมีประชากรอาศยัอยู ่เมืองนีกํ้าลงัพฒันาท่ีจะเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว ได้รับขนานนามวา่เมือง
โบราณคูรั่กโรแมนติค เป็นแหลง่นดัพบของหนุม่สาว และถือเป็นสรีทอาร์ท ของเฉินต ู ถนนคนเดินแหง่
นีแ้บง่เป็น 2 สาย มีทัง้ถนนกว้างและถนนแคบ ให้ทา่นได้สมัผสัความงามของเมืองนี ้ ทา่นจะหลงใหล
ไปกบัมนต์เสนห์่ของเมืองโบราณแหง่นี ้และอิสระช้อปปิง้ตลองสองข้างทางของถนนนแหง่นี  ้
 

 
 

 
 
 

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
   ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินต ู 

14.30 น.   บินลดัฟา้กลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 3U8145  
16.35 น.   ถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ   มองโกเลียใน โฮฮอท – ออร์ดอส 6วัน5คืน 
   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป      

ผู้ใหญ่ / ท่าน ( พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเด่ียวเพิ่ม 

เดือนพฤษภาคม 2563 28,800.-บาท 2,500.-บาท 

เดือนมถุินายน 2563 29,900.-บาท 2,800.-บาท 
 
ค่าบริการนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)     คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว       บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     

 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                          
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน              
   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 ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทางในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
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