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ก าหนดเดนิทาง    31 พฤษภาคม – 6 มถุินายน 2563 
   7 – 13 มถุินายน / 14 – 20 มถุินายน / 21-27 มถุินายน 2563 
   28 มถุินายน – 4 มถุินายน 2563 

วันแรก           (1) กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภมูิ  เฉินต ู  อูหลู่มูฉี   

08.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาท์เตอร์ D ประต ู2-3 สาย
การบินไทย( TG ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระและ
เอกสารให้กบัทา่น  

10.50 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองอูหลูม่ฉีู  โดยเท่ียวบินท่ี TG618 
15.00 น.  เคร่ืองแวะจอดท่ีสนามบินเมืองเฉินต ู ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําทา่นเช็คอินเพื่อบินตอ่ 
17.05 น.  โดยเท่ียวบินท่ี  3U8841  บินสู ่เมืองอูหลู่มูฉี 
20.40 น.     เดินทางถึงเมืองอูหลู่มูฉี 乌鲁木齐 เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกร์ู นบัเป็นเมืองใหญ่

ระดบัเมืองหลวง ท่ีอยูห่า่งไกลจากชายฝ่ังทะเลมากท่ีสดุในโลก คือหา่งจากชายฝ่ังทะเลด้านท่ีอยู่ใกล้
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ท่ีสดุ ก็ยงัไกลถึงกวา่ 2,250 กิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในซินเจียงท่ีมีชาวฮัน่อยูอ่าศยัมากท่ีสดุ คือถึงกวา่
ร้อยละ 72 ของประชากร อูหลูมู่่ฉี ใช้เวลามาตรฐานเดียวกบักรุงปักก่ิง ท่ีอยู่หา่งไปทางตะวนัออกราว  
4,000 กิโลเมตร ดงันัน้ เวลาท้องถ่ินท่ีถกูต้อง ควรช้ากวา่ท่ีปักก่ิงประมาณ 2 ชัว่โมง ดงันัน้ ในเดือน
พฤษภาคม ท้องฟา้ท่ีอูหลูมู่่ฉีกวา่จะมืดก็ลว่งเข้าเวลากวา่   3 ทุม่เข้าไปแล้ว   

พักอูหลู่มู่ฉี希尔顿酒店   Hilton Hotels & Resort ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่สอง (2)  เมืองอูหลู่มูฉี  – ตลาดต้าปาจา – แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ – เมืองขุยถุน   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ท่ี ตลาดต้าปาจา 大巴扎 ใจ
กลางนคร เพื่อซือ้สนิค้าพืน้เมืองมากมายอาทิเช่น มีด
เหลก็ซิน  เจียง, แส้หางจามรี, ผลไม้, ชากหุลาบ , 
อาหารท้องถ่ิน , องุน่อบแห้ง (ลกูเกด) จากถลูฟูาน 
เมลด็ผลไม้อบแห้งนานาชนิด เช่น แอปริคอตวอลนทั 
อินทผลมั รวมถึงผลไม้ตามฤดกูาล ในราคาน่าซือ้หา 
ฯลฯ นอกจากนีท้า่นยงัจะได้สมัผสักบัวิถีชีวิตของ
ชาวเมือง   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดินทางสู ่เมืองขุยถุน 奎屯 ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ) จุดบรรจบเส้นทางซินเกียงเหนือ
และซินเกียงตะวนัตก เส้นทางจะผา่นเมืองสอืเหอจ่ือ เมืองท่ีได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาติให้
เป็นเมืองท่ีประสพความสาํเร็จในการอนรัุกษ์ธรรมชาติ และเป็นเมืองท่ีเป็นท่ีตัง้ฐานทพัทหารท่ีสําคญัใน
เขตนี ้

ระหวา่งทางชม แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ独山子
大峡谷 เป็นดินแดนท่ีธรรมชาติสร้างขึน้มาหลายล้านปี 
อนัเน่ืองจากการไหลเซาะของนํา้หิมะท่ีไหลผา่นจาก
ภเูขาเทียนซาน ใต้จรดเหนือมีความยาว 28 กิโลเมตร 
สว่นเว้าของหบุเขาลกึ 100-400 เมตร กว้าง 800-1000 
เมตร สงู 200 กวา่เมตร ความสงู 1,070เมตร ผาหินตัง้
ตระงา่นสงูๆต่ําๆราวกบัป่าหินท่ีถกูเสริมสร้างจาก
สวรรค์ เรียงรายเป็นชัน้ๆบ้างคล้ายภเูขาหิมะ ช่องแคบ 
สนามหญ้า และลาํห้วยไหลผา่นสอ่งสะท้อนสสีนั
สวยงามอีกภาพหนึง่ จากนัน้เดินทางต่อถึงขุยถุน 
นําทา่นสูภ่ตัตาคาร 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พักที่เมืองขุยถุน 奎屯豪丰国际大酒店  Hofon Hotelระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม    (3) เมืองขุยถุน –  ทะเลสาบไซลีมู – ผ่านสะพานThe Guozigou Bridge –  เมืองอีห้นิง                    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นเดินทางสู ่เมืองอีห้นิง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชม 
) ระหวา่งทางผา่นอําเภอบอร์ตาลา(Bortala )นําทา่นชม
ทะเลสาบไซลีม ู赛里木湖  (Sayram)   ท่ีทอดตวัอยูใ่นวง
ล้อมของเทือกเขาเทียนซานด้านตะวนัตกเฉียงเหนือ ตัง้อยูบ่น
ความ สงู 2,073 เมตรจากระดบันํา้ทะเล ระดบันํา้ลกึสดุ 86 
เมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในมณฑลซินเจียง เกิด
จากการบิดตวัของแนวเทือกเขาหิมาลยั ทําให้บริเวณนีมี้การ
ยบุตวัและเกิดเป็นทะเลสาบเม่ือ 70 ล้านปีก่อน ระดบันํา้ใน
ทะเลสาบไซลมี ูไม่เคยเปลีย่นแปลง ยงัมีระดบัคงท่ีตลอด 50 ปี
ท่ีผา่นมา นํา้สฟีา้ใสกบัท้องฟา้สสีดทําให้ทัว่บริเวณดสูวา่ง
กระจ่างตา ในฤดรู้อนทิวทศัน์รอบทะเลสาบอุดมด้วยทุง่ หญ้าเขียวขจี มีดอกไม้ป่าสเีหลอืง สชีมพ ูสมี่วง 
ดารดาษอยูท่ัว่ไป ในฤดหูนาวขนุเขารอบทะเลสาบจะปกคลมุด้วยหิมะ เม่ือแสงอาทิตย์สาดสอ่งสะท้อน
กบัผิวนํา้จะทําให้เกิดเงาดเูสมือนวา่มีภเูขาหิมะอยูใ่นนํา้ ความงดงามท่ีกลา่วมาทําให้ทะเลสาบไซลมี ู
ถกูขนานนามวา่ “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”   
 
 
 
 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน  
นําทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองอีห้นิง ระหวา่งทางผา่น หุบ

โตรกกวอจื่อโกว Fruit Gully  果子沟大桥 ในหบุลกึกลาง
วงล้อมของขนุเขาสงูเสยีด กบัสายธารอนัแสนอุดมสมบูรณ์
สวยงาม และทุง่หญ้าเขียวขจี เป็นแหลง่ปลกูแอปเปิล้ป่ารส

อร่อยขึน้ช่ือ กลา่วกนัวา่ ในคราวพิชิตตะวนัตกของจอมทพั
เจงกิสขา่น ได้บญัชาการให้โอรสองค์ท่ี 2 คือ ชากาไต 
Chagatai สาํรวจเส้นทางและสร้างสะพาน 48 แหง่ขึน้  เพื่อ
ใช้เป็นเส้นทางยกทพัพิชิตดินแดนตะวนัตก ตอ่มา ในสมยั
จกัรพรรดิเฉียน หลงได้บูรณะใหม่ 42 สะพาน ปัจจบุนัทาง
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หลวงแผน่ดิน สายวูห่ลูมู่่ฉี-อีห้นิง (312) ได้ตดัผา่นเข้ามา
ในเส้นทางโบราณสายหบุโตรกผลไม้แหง่นีเ้ป็นถึงระยะทาง 
28กม.ท่ีจะสร้างความประทบัใจแก่ทา่น  เดินทางตอ่ถึง
เมืองอีห้นิง  อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของเขต
ปกครองตนเองชนเผา่ซินเจียงอุยกร์ู ซึง่ตัง้อยูท่างภาค
ตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน ณ ใจกลางของแม่นํา้อีหลเีหอ ทางภาคตะวนัตกของภเูขาเทียนซาน มี
อากาศอุ่นชืน้ เป็นเมืองท่ีชุ่มชืน้แหง่หนึง่ในภาคตะวนัตกของจีน  
ถึงเมืองอีห้นิง 伊宁 เป็น "เมืองแหง่สวนดอกไม้" ท่ีตัง้อยูท่างชายแดนภาคตะวนัตกของจีน มีประชากร
รวม 37 ชนเผา่ ได้รับอิทธิพลวฒันธรรมจากชนเผา่คาซคั มีการละเลน่ของชนกลุม่น้อยหลายชนิด เช่น 
การแขง่ขนัขี่ม้าและการแยง่แพะของชนเผา่คาซคั ซึง่เป็นวฒันธรรมที่มี เอกลกัษณ์ของเมืองอีหนิง   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พักอีห้นิง 隆鑫酒店     Longxin Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที่ส่ี     (4)     เมืองอีห้นิง  – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – แกรนด์แคนยอนค่ัวเค่อซู – เก้าเลีย้วสิบแปดโค้ง  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นชมท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์  熏衣草  花地 ในเขตทุง่หญ้าอีหล ี ไปรับฉายาวา่ The Most 
Beautiful Place in Xinjiang  ท่ีเบง่บานสะพร่ังไปตามหบุเขาแม่นํา้อีหลี ซึง่สง่ผลให้เมืองอีห้นิง
กลายเป็นผู้ผลติดอกลาเวนเดอร์รายใหญ่แหง่หนึง่ของโลก  
**ทุง่ลาเวนเดอร์จะมีเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย. – ต.ค. ** 
 

 

 
 
 

 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ นําทา่นสู ่แกรนด์แคนยอนค่ัวเคอซู阔克苏  
ตัง้อยูท่างตอนใต้ของเมืองเทอ่เคอ่ซือ ด้วยชัน้หินท่ีทบัถม
กนั และมีนํา้ท่ีไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กดัเซาะ
หลายร้อยล้านปี  มีแม่นํา้กว้างลกัษณะคดเคีย้วในผาสงู
ชนั ล้อมรอบด้วยภเูขาท่ีสลบัทบัซ้อน เกิดเป็นแคนยอน
และภมิูทศัน์อนังดงามมากมาย อาทิเช่น โค้งน า้จระเข้  
เก้าเลีย้วสิบแปดโค้ง เก้าเลีย้วสบิแปดโค้ง เป็นจุดชมวิว 
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จากด้านบนตัง้อยูบ่นเนินเขาขนาดเลก็ ท่ีต้องเดินผา่นขึน้
ไปตามทางเดินท่ีทําจากไม้ เม่ือถึงจุดชมวิว เบือ้งลา่งของ
ทา่นก็คือแม่นํา้ท่ีมีโค้งวกไปวนมาท่ีได้รับการขนานนามวา่ 
เก้าเลีย้วสบิแปดโค้ง เป็นทิวทศัน์อนังดงาม โดยเฉพาะยาม
เย็นท่ีพระอาทิตย์กาลงัจะตกดิน ฟา้  เปลีย่นเป็นสแีดง 
และแม่น้าก็สะท้อนแสงสแีดงนัน้ เป็นภาพท่ีจะตราตรึงใจผู้
ท่ีมาเห็นให้หลงใหลได้เป็นอยา่งดี  
 หลงัอาหาร เดินทางสู ่ เมืองเท่อเค่อซือ ( เติกส์ )  ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม ) ระหวา่งทาง ชมทิวทศัน์ท่ี
สวยงามของป่าเขา ต่ืนตาไปกบัดอกไม้ป่าท่ีบานสะพร่ัง  
ผ่านชมแม่น า้คูเนส หรือ กงหนา่ยสอื ( Kunes River) ซึง่
เป็นแม่นํา้ช่วงตอนบนของแม่นํา้อีหล ี ไหลผ่านทุง่หญ้า
นาราถี ถึงเมืองเทอ่เคอ่ซือ เดินเลน่ชมเมืองปากว้าเฉิง
เทอ่เคอ่ซือแรกสดุท่ีปรากฏช่ือในประวติัศาสตร์คือยคุซง่ใต้  หนึง่ในเจ็ดนกัพรตฉวนเจิน  เจ้าสาํนกัหลง
เหมิน“ชิวฉู่จี” (หรือคิวชู่กีในมงักรหยก)  ได้รับคําเชิญจากเจงกิสขา่น ให้เดินทางไปสอนเร่ืองการ
ปกครองกบัหลกัธรรมชีวิตอมตะ   เขาใช้เวลา3ปีเดินทางไปภเูขาเทียนซานท่ีซินเจียง  ไอดินแหง่
ภเูขา  ความอ่อนนุม่แหง่สายนํา้  ท่ีหลอ่หล  อมรวมเป็นแม่นํา้เทอ่เคอ่ซือทําให้เขาระทบัใจ  ดงันัน้เขาถึง
ให้ท่ีน่ีเป็นศนูย์กลางของฮวงจุ้ย  กําหนดตําแหน่งทิศเหนือ ต้นตะวนัออก   ตะวนัตก  นบัแตน่ัน้ท่ีน่ีก็เป็น
โครงร่างเมืองปากว้ารุ่นแรกสดุ 700 ปีตอ่ในฤดหูนาว ปี1936  ชิวจงจวิน้ท่ีรอบรู้ในเร่ืองของหลกั“อี ้
จิง”  ได้ถกูสง่มารับราชการท่ีอีหล ี เม่ือมาเห็นสภาพ แวดล้อมของเมืองเทอ่เคอ่ซืออยา่งนี ้ ตอ่มาเขาจึง
ออกแบบภาพเมืองปากว้าขึน้มา 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเท่อเค่อซือ 特克斯美丽华酒店 Te Ke Si Mei Li Hua Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า           (5)  เมืองเท่อเค่อซือ– ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น – กิจกรรมข่ีม้า – เมืองอีห้นิง                         

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น 喀拉峻草原 ทุง่หญ้า
แหง่นีต้ัง้อยูส่งูกวา่นํา้ทะเลประมาณ 1,600 - 2,000 
เมตร จึงทําให้อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี คําวา่ คาลา
จุ้น Kalajun เป็นภาษาคาซคั แปลวา่ ทุง่หญ้าสดํีา โดย
เหตท่ีุวา่ ทุง่หญ้าแหง่นีมี้เนินสงู ๆ ต่ํา ๆ ของทุง่หญ้า
มองไปเหมือนดงัคลืน่ในมหาสมทุร โดยเฉพาะในเวลา
ใกล้ค่ํา เราจะเห็นได้ชดัวา่ เป็นระลอกคลืน่สดํีาทะมึนปรากฎตรงหน้าเรา คนจีนเขาวา่เสมือนหนึง่
มหาสมทุรดอกไม้ ซินเจียงจึงได้ช่ือวา่เป็นสวนหลงับ้านของประเทศจีน ซึง่เม่ือไปถึงท่ีนัน่แล้วก็ไม่
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สามารถปฎิเสธได้จริง ๆ วา่มนัคือสวนสวรรค์ของประเทศจีนทีเดียว  ทา่นสามารถถ่ายภาพดอกไม้ป่า
ของภเูขา   ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  มีดอกไม้ป่านานาชนิดเต็มเทือกเขาและท่ีราบ   
พิเศษ ! น าท่านสัมผสักิจกรรมข่ีม้า ม้าซินเจียงนําทา่นวิ่งผา่นทุง่หญ้าคาลาจุ้นอนักว้างใหญ่  
 
 
 
 
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางกลบั เมืองอีห้นิง   เมือง
อีหนิงเป็น "เมืองแหง่สวนดอกไม้" ท่ีตัง้อยูท่างชายแดนภาค
ตะวนัตกของจีน มีประชากรรวม 37 ชนเผา่ มีการละเลน่ของ
ชนกลุม่น้อยหลายชนิด เช่น การแขง่ขนัขี่ม้าและการแยง่
แพะของชนเผา่คาซกั ซึง่เป็นวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณ์ของ
เมืองอีหนิง นอกจากนี ้ เมืองอีหนิงยงัเป็นศนูย์กลางการคมนาคมทางบกระหวา่งภาคตะวนัตกกบัภาค
ตะวนัออกของจีน เป็นเมืองการค้าสาํคญัท่ีเปิดสูทิ่ศตะวนัตกของซินเจียงและทัว่ประเทศจีน ชม
ทศันียภาพตลอดสองข้านทาง   

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักอีห้นิง 隆鑫酒店     Longxin Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก          (6)    เมืองอีห้นิง – เมืองอูหลู่มูฉี   เมืองเฉินต ู   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองอีห้นิง 

08.20 น.  โดยขบวนท่ี C8742  เดินทางสู ่เมืองอูหลู่มูฉี 

  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
13.10 น.  คณะเดินทางถึง เมืองอูหลู่มูฉี จากนัน้เดินทางสูภ่ตัตาคาร 
    บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารนําทา่นสูส่นามบินเมืองอูหลู่มูฉี 
18.15น. เหิรฟา้สูเ่มืองเฉินต ู  โดยสายการบินเสวนแอร์ไลน์ 

เท่ียวบินท่ี 3U8526 

21.50 น.  ถึงสนามบิน สนามบินเมืองเฉินตู  จากนัน้นําทา่นเดิน
ทางเข้าสูท่ี่พกั  

ที่พักเฉินตู 成都皇冠大酒店 Crowne Plaza Chengdu City Centerระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า  
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วันที่เจ็ด (7)  ถนนคนเดินชุนซ ี– เฉินตู  กรุงเทพฯ  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  นําทา่นทา่นช้อปปิง้ถนนคนเดนิชุนซ ีถนนคนเดินใจกลางเมืองเฉิงตแูหลง่รวบรวมสนิค้าพืน้เมืองและ

สนิค้าแบรนด์เนมทัง้หลาย อาทิเช่น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 
จนถึงเวลานดัหมาย   
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูสนามบิน  

15.55 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี TG619 

18.00 น. ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
  

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ       

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป                58,800 .-บาท 7,800.-บาท 

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั     คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

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

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ   

                   คา่ประกนัอบุติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน   
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซ่า คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบนิ  

2.2 ยกเลกิการเดนิทางมากกวา่ 21-45 วนั ยึดคา่มดัจําเตม็จํานวน 

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

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่ มีการการันตีค่า
มัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้  ร ว ม ถึ ง
เที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมด
เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบนินัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้เดนิทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นสําคญั 

4. บริษัทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง
บริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญูหาย, ความล่าช้า หรือจาก
อบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
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6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 

จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 
9. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุ
ไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เส่ียงถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ถือหนงัสือเดนิทางห้ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสือเดนิทาง ในหนงัสือเดนิทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสือเดนิทาง ถือวา่ “หนงัสือเดนิทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 
 

 
 
 
 


