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งอ้ไบ ๊จิว่จา้ยโกว ภเูขาหมิะซีหลงิ 8วนั 7คืน  
นัง่กระเช้าขึน้ยอดเขาทองค า  อุทยานธารสวรรคจ์ิว่จา้ยโกว  

พกัสกีรสีอรท์บนภเูขาหมิะซีหลงิ  ชมโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาจินติ่ง เอ๋อเหมยซาน 
 อุทยานสวรรค์จิ่วจ้ายโกว งดงามดุจสวรรค์บนดนิ 
 เล่นสกีบนภูเขาซีหลิง พักสกีรีสอร์ท 1คืน  
 พเิศษชม โชว์เปล่ียนหน้ากาก บนิสบายการบนิไทย  ไม่ลงร้านรัฐบาล ไม่ขายออปช่ันเพิ่ม 
 

      ก าหนดการเดินทาง  26 ธันวาคม 63 – 2 มกราคม 64  
     9 – 16 มกราคม / 23 – 30 มกราคม 2564 
     6 – 13 กุมภาพันธ์ / 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2564 
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วันแรก         (1) กรุงเทพฯ – เมืองเฉินตู – เมืองง๊อไบ๊ 

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

10.05 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ TG618 

   บริการอาหารกลางวนั บนเคร่ือง 
   เวลาท่ีประเทศจีน เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง  
14.00 น. ถึง เมืองเฉินต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงัผา่นพิธีตรวจคน

เข้าเมืองแล้ว  จากนัน้เดินทางสู ่ เมืองง้อไบ๊  ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง ) เป็น 1ใน4 พทุธคีรีศกัด์ิสิทธ์ิของจีน มีประวติั
ความเป็นมาเก่ียวกบัพทุธศาสนานานกวา่ 2,000 ปี ทัง้ยงัเป็น
สถานท่ีประดิษฐานพระโพธิสตัย์ผู่เสยีน หรือสมนัตภทัร ท่ีเช่ือกนัวา่
เป็นเลศิทางจริยาและมหาปณิธาน  นอกจากนีย้งัมีทิวทศัน์ท่ีมี
ช่ือเสยีง ได้แก ่  ฝอกวง (พทุธรัศมี) , หวินไห ่(ทะเลเมฆ), เซินเติง้ (ลกูไฟเทวดา), ยื่อซู ่(พระอาทิตย์ขึน้) และซีห
ยาง (พระอาทิตย์ตก)  เขาง้อไบ๊ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรม โดยองค์การ
ยเูนสโก ในปี ค.ศ.1966   

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัง้อไบ๊ 世纪阳光大酒店 (峨眉山市) Century Sunshine Hotel ระดบั 5 ดาว 

วันที่สอง       (2)  ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า) – เมืองเฉินต ู

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  จากนัน้ออกเดินทางสู ่ ยอดเขาจินติ่ง (ยอดทองค า) โดยน่ัง

กระเช้า ขึน้สูย่อดทองค า (จินต่ิง) ท่ีระดบัความสงู 3,077 เมตร 
ทา่นจะได้สมัผสักบัทะเลเมฆอนังดงามหาท่ีเปรียบมิได้ ชม
ธรรมชาติอนับริสทุธ์ิสวยงามราวสรวงสวรรค์ น าทา่น นมสัการ
พระโพธิสตัย์องค์ใหม่สงูกวา่ 41 เมตร สร้างด้วยสมัฤทธ์ิทัง้องค์ 
พระโพธิสตัย์องค์ใหม่นีมี้ 10 พระพกัตร์ประดิษฐานอยูบ่นหลงั
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ช้าง 4 เศียร ตัง้เดน่เป็นสงา่อยูบ่นยอดทองค า อิสระให้ทา่นขอพรเพื่อความเป็นสริิมงคล พร้อมชมความงาม
ของวิหารทองค า วิหารเงิน วิหารสมัฤทธ์ิ  เชิญทา่นถ่ายรูปวิวทิวทศัน์บนยอดทองค าเป็นท่ีระลกึ(พระโพธิสตัย์
องค์ใหม่นีเ้พิ่งเปิดให้เยี่ยมชมและนมสัการได้เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2006 ศกนี)้ อิสระให้ทา่นได้ถ่ายรูป
เพื่อเก็บภาพอนันา่ประทบัใจ 

  เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าทา่นกลบัสู ่ เมืองเฉินต ู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แม่น า้หมิงใจกลางมณฑล 
เป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศกึษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต้   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัเมืองเฉินต ู成都费尔顿凯莱大酒店  Felton Gloria Grand Hotel Chengdu ระดบั 5 ดาว 

 

วันที่สาม         (3) เฉินตู - ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – เมืองเก่าซงพาน  – จิ่วจ้ายโกว 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  น าทา่นเดินทางสูเ่มืองจิ่วจ้ายโกว ระหวา่งทาง ผา่นชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ซึง่ตัง้อยูร่ะดบัความสงูเกือบ 
3,000 เมตร มองลงไปยงัหบุเขาเบือ้งลา่งจะแลเห็นทะเลสาบสี
เขียว เทอร์คอยซ์ทาบยาวไปตามซอกหบุเขา และน าทา่น เมือง
เก่าซงพาน เมืองชายแดนในสมยัโบราณท่ีใช้แลกเปลีย่นสินค้า
ชาวฮัน่และชาวทิเบต ซึง่ชาวฮัน่นิยมน าใบชา ผ้าแพร เกลอืและ
ของใช้ประจ าวนัมาแลกเปลีย่นม้า แกะ ขนแกะ และหนงัสตัว์

ของชาวทิเบต  ถึงเมืองซงพาน น าทา่นเข้าภตัตาคาร 
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหาร น าท่านเดินทางต่อ ผ่านชม เมืองโบราณซง

พาน  เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองท่ีใช้
แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต ซึ่งชาวฮั่นนิยมน าใบชา 
ผ้าแพร เกลอืและของใช้ประจ าวนัมาแลกเปลีย่นม้า แกะ ขนแกะ 
และหนังสัต ว์ของชาวทิเบตผ่านชม  ก าแพงเมืองซงพาน
(ภายนอก) สร้างในสมยัราชวงศ์หมิง มีพลเมือง 1 แสนกวา่คน ปี 
ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพาน นายพลหลิว
ป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชียง อิสลาม 
และได้รับการสนับสนุนและได้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อ
ต่อต้านชาวญ่ีปุ่ นท่ีรุกราน  น าท่านเดินทางจนถึงจิ่ วไจ้โกว 
สถานท่ีทอ่งเทียวยอดนิยมท่ีสดุแหง่หนึง่ในจีน  สามารถเท่ียวชมได้ตลอดทัง้ปี 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัจ่ิวไจ้โกว 九寨沟希尔顿酒店 Hilton hotel  ระดบั 5 ดาว  

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว九
寨沟 มรดกโลกทางธรรมชาติ เข้าถึงเขต อุทยานแห่งชาตจิิ่ว
จ้ายโกว เปล่ียนขึน้ รถโดยสารของอุทยาน เพื่อชมมรดก 
โลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์  ชมความสวยงามของภเูขา
และหบุเขาอนัสลบัซบัซ้อน มีแอ่งน า้น้อยใหญ่มากมายถึง 114 
แอ่ง และกลุม่น า้ตกใหญ่น้อยมากมาย ทา่นจะได้พบกบัความ
มหศัจรรย์ของอุทยานแหง่นี ้ ชมสภาพของน า้ในทะเลสาบมี
สสีนัท่ีพิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดกูาลท่ีเปลีย่นแปลง
จนท าไห้เกิดสสีนั อนัมหศัจรรย์จนได้ฉายาวา่ “7 แดนเทพ
นิยาย” ชม น า้ตกตะวนัลบัฟ้า น า้ตกท่ีหลดหลัน่ตามหน้าผาท่ี 
สวยงาม ชม ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบยาว ทะเลสาบ 5 ส ี ท่ี
ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อยา่งวจิิตดัง่ภาพวาดในจินตนาการ  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวันในอุทยาน  
 น าทา่นชมความงดงามของ ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบสองมังกร ชมน า้ตกธาร

ไข่มุก  (PEARL SHOAL) ซึง่เป็นน า้ตกหลบีถ า้   ล าธารใหญ่โตสลบัซบัซ้อนดจุดงัวงับาดาล    มีสายน า้ท่ี
ทอดลดหลัน่เป็นระยะยาวถึง 310 เมตร  ไมข่าดช่วงเป็นน า้ตก  มีความงามราวกบัไขม่กุท่ีให้ทา่น  ได้
ถ่ายภาพกบัธรรมชาติท่ีสวยงามอยา่งนา่ประทบัใจ  จากนัน้น าทา่นชม หมู่บ้านซู่เจิง้ หมู่บ้านชาวทิเบตท่ี
อาศยัอยูใ่นอุทยานจ่ิวจ้ายโกว สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบัท่ีพกั  

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัจ่ิวไจ้โกว九寨沟希尔顿酒店 Hilton hotelระดบั 5 ดาว  

 
 
 
 
 
 

วันที่ส่ี         (4) อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว  (ตลอดวัน )    
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วันที่ห้า       (5)  จิ่วจ้ายโกว – เมืองเฉินตู – โชว์เปล่ียนหน้ากาก 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นกลบัสู ่ เมืองเฉินต ู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน
ตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แม่น า้หมิงใจกลางมณฑล เป็นทัง้ศนูย์กลาง
ด้านการเมือง การทหาร และด้านการศกึษาของภมิูภาค
ตะวนัตกเฉียงใต้  เฉิงต ู มีความหมายวา่ “คอ่ย ๆ กลายเป็น
เมือง” เน่ืองจากย้อนไปเม่ือราว 2,000 ปีท่ีแล้ว ในสมยัจ๋ินซี
ฮ่องเต้ ได้มีการจดัการชลประทานขึน้ เพื่อแก้ไขปัญหาน า้
ทว่มท่ีเกิดเป็นประจ าทกุปี เม่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มได้ ชาวนา
ชาวไร่เพาะปลกูได้ดี ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้ คนจึงเร่ิมอพยพมาท่ีเมืองนีม้ากขึน้เร่ือย ๆ จึงได้ช่ือวา่ เฉิงตู  
เมืองเฉิงต ู มีพืน้ท่ีลกัษณะทางภมิูศาสตร์แบบแอ่งกระทะ คือพืน้ท่ีโดยรอบถกูโอบล้อมด้วยภเูขาสงู 4 ด้าน 
ตรงกลางเป็นท่ีราบ ลกัษณะภมิูอากาศอบอุ่นไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป มีพืน้ท่ีโดยรวมกวา่ 485,000 ตาราง
กิโลเมตร 

        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่ สู ่เมืองเฉินตู 

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชม โชว์ TOP SHOW OF SICHUAN การแสดงโชว์เปล่ียนหน้ากาก  เป็นเอกลกัษณ์และไฮไลน์
ของเมืองเฉิงต ูมีค ากลา่ววา่ “ถ้ามาเฉิงต ูแล้วไมไ่ด้ดโูชว์เปลีย่นหน้ากาก ถือวา่ยงัมาไม่ถึงเฉิงต”ู และเป็นการ
โชว์ท่ีผู้แสดงสะบดัหน้าเพียงครัง้เดียวก็สามารถเปลีย่นหน้าได้เพียงเสีย้ววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตัง้แต่
สมยัโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถกูปิดเป็นความลบัและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกลูเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

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

ค ่าคืนนีก้รุณา เตรียมเสือ้ผ้า ของใช้จ าเป็น ยารักษาโรค ใส่กระเป๋าใบเล็ก ส าหรับค้างบนเขา  1  คืน 
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วันที่หก         (6) ภเูขาหิมะซีหลิง - ลานสุริยัน จันทรา (รวมรถอุทยาน+กระเช้า ขึน้-ลง) 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ภเูขาหิมะซีหลิง ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัว่โมง 30นาที ) ซึง่ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีส าหรับเลน่สกีดีท่ีสดุใน
เมืองจีน มีเนือ้ท่ีสนามส าหรับเลน่สกีรวมแล้ว 7 ตารางกิโลเมตร 
ตัง้อยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล 2,200 -2,400 เมตร มีอุณหภมิูต ่าสดุ
ท่ี  -10 องศาเซลเซียส สงูสดุท่ี 25 องศาเซลเซียส 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นนัง่กระเช้าไฟฟ้าสู่ ภเูขาหิมะซีหลิง  
(น าท่านเช็คอินเข้าโรงแรม) จากนัน้ให้ท่านอิสระเพลดิเพลิน
กบักิจกรรมตา่งๆ บนลานหิมะซึง่มีความหนาประมาณ 60-100 
เซนติเมตร ณ ลานสกีรีสอร์ทแหง่ใหม่และใช้งบประมาณในการ
ลงทนุมากท่ีสดุของประเทศจีน สถานท่ีแหง่นีพ้ร่ังพร้อมไปด้วย
อุปกรณ์ การเลน่บนลานน า้แข็งอยา่งครบครัน ได้แก่ แผน่เลือ่น
หิมะ สกีหิมะ ม้าลากเลือ่นหิมะ บอลลนู สโนว์โมบิล เคร่ืองเลน่
สไลด์ และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมทัง้กิจกรรมบนลานน า้แข็งท่ีจะ
ท าให้ทา่นสนกุสนานจนลมืเวลา ( ราคาทวัร์ไม่รวมคา่เช่า
อุปกรณ์ คา่เคร่ืองเลน่คา่ครูฝึก)  
ท่ีซีหลงินีมี้เส้นทางส าหรับให้นกัทอ่งเท่ียวเลน่สกีถึง 10 เส้นทาง 

สามารถรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีไปเลน่สกีได้คราวละถึง 2,000 คน มี
อุปกรณ์ส าหรับเลน่สกีมากถึง 2,000 กวา่ชุด มีประเภทของสกี
ให้เลอืกเลน่หลายประเภท แล้วแตท่า่นใดจะชอบประเภทไหน 
น าทา่นนัง่กระเช้าลอยเพื่อชมววิทิวทศัน์บนยอดเขาซีหลงิ น า
ทา่นขึน้สู ่ “ลานสุริยัน จันทรา” บนระดบัความสงู 3,260 เมตร 
เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาซีหลงิ ทกุปีในฤดหูนาวบนยอดเขาแหง่
นีจ้ะกลายเป็นทุง่หิมะหนาปกคลมุไปทัง้เขา เชิญทา่นถ่ายภาพ
เก็บความประทบัใจเป็นท่ีระลกึ  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกับนเขา 枫叶酒店  Maple hotel ระดบั 4 ดาว  
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วันที่เจ็ด        (7) ภเูขาหิมะซีหลิง – เมืองเฉินตู  

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารเช้า อิสระให้ทา่นได้เพลดิเพลนิถ่ายภาพเก็บ
ความประทบัใจเป็นท่ีระลกึ ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นลง
ภเูขา เพื่อน าทา่นกลบัสู ่ เมืองเฉินตู เป็นเมืองเอกของ
มณฑลเสฉวนตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แม่น า้หมิงใจกลางมณฑล 
เป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน
การศกึษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต้  

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเฉินต ู เป็นเมืองเอกของมณฑล เสฉวนตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แม่น า้หมิงใจกลาง
มณฑล เป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศกึษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต้  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัเมืองเฉินตู成都费尔顿凯莱大酒店  Felton Gloria Grand Hotel Chengdu ระดบั 5 ดาว  

 

วันที่แปด       (8) เมืองโบราณหวงหลงซ–ี เมืองเฉินตู – กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชม เมืองโบราณหวงหลงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณสมัย
ราชวงศ์หมิง ชมความเก่าแก่แบบดัง้เดิม ซึ่งคงรักษาสภาพไว้จนถึง
ปัจจุบัน เด๋ียวนีช้าวบ้านท่ีอาศัยอยู่ตามริมฝ่ังแม่น า้หวงหลงซี มี
ชาวบ้านมักมาเล่นไพ่นกกระจอก และชิมชากันเป็นกลุ่มๆ ให้เราดู
เหมือนในสภาพโบราณจริงๆ 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
                         ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉิงตู 
15.05 น.          บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG619 
17.20 น.           ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิฯ โดยสวสัดิภาพ  

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ      

ก าหนดการเดินทาง 20ท่าน ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 46,800.-บาท 7,800.-บาท 

26 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 48,800.-บาท 7,800.-บาท 

ค่าบริการนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)      คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)       คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่ปกติ 4 วนัท าการ       บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     

 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม    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 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

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 จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า 
หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

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

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย 
และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11 กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด า ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 

 

 


