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เฉนิต ูจิว่จา้ยโกว หวงหลง 6วนั5คืน 
ทอ่งเทีย่วดนิแดนแหง่เทพนยิาย 

ชมความงามของอทุยาน 2 แหง่ จิว่จา้ยโกว และ หวงหลง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชม อทุยานสวรรคจ่ิ์วจ้ายโกว ดินแดนท่ีธรรมชาติได้เนรมิตประดจุดัง่แดนสวรรค์ รวมรถในอทุยาน

 สัมผสัหุบเขาทีย่งัคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อทุยานแห่งชาติ หวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) 

 ถ่ายภาพ กบั ทะเลสาบทีย่งัคงความสวยงาม ทะเลสาบเตียซีไห่
 ชม โชว์ การแสดง โชว์เปลีย่นหน้ากาก ทีน่ั่ง

 ศูนย์วจิยัหมแีพนด้า สัตว์สงวนหายากถอืก าเนิดในมณฑลเสฉวน

 ช้อปป้ิง ถนนจนิหลี่ และ ถนนคนเดนิชุนซี

ก าหนดการเดนิทาง  10-15 ,13-18, 17-22 , 23-29  ตุลาคม  2561 38,800  บาท 

20-25 ตุลาคม 2561 (วนัหยุดปิยมหาราช )  39,900  บาท 
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วันแรก           (1)กรุงเทพฯ –  เฉินตู – ถนนจินหลี่ - โชว์เปลีย่นหน้ากาก    

08.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตูที่ 2-3 ) เคาทเ์ตอร์ D  
สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) 
โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน  

10.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ TG618 
14.00 น. ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงัผา่นพธีิตรวจ 

คนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนจินหลี่ เป็น
ถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มี
สินคา้ต่างๆมากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยั 

 ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านชม โชว ์TOP SHOW OF SICHUAN การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ที่น่ังVIP)   โชวเ์ปล่ียน
หนา้กาก เป็นเอกลกัษณ์และไฮไลน์ของเมืองเฉิงตู มีคาํกล่าววา่ “ถา้มาเฉิงตู แลว้ไม่ไดดู้โชวเ์ปล่ียนหนา้กาก ถือ
วา่ยงัมาไม่ถึงเฉิงตู” และเป็นการโชวท์ี่ผูแ้สดงสะบดัหนา้เพยีงคร้ังเดียวก็สามารถเปล่ียนหนา้ไดเ้พยีงเส้ียววนิาที 
เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมยัโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลบัและจะถ่ายทอดเฉพาะ
คนในตระกูลเท่านั้น 

 

 

 

 
 

 

 

พักเมืองเฉินตู  温德姆至尊豪廷大酒店 Wyndham Grand Plaza Royale Palace Chengdu ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง       (2) เฉินตู – ผา่นเมืองเม่าเส้ียน – ทะเลสาบเตียซีไห่ – ผา่นเมืองโบราณซงพาน - จ่ิวจ้ายโกว 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ จ่ิวจ้ายโกว  ระหวา่งทาง ผา่นเมืองเม่าเส้ียน 
ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลเสฉวนประชากร
ส่วนใหญ่ เป็นชนชาวเผา่เชียง อีกทั้งยงัและเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์
หมีแพนดา้ที่สาํคญัของจีนแห่งหน่ึง    และผา่นเมืองเหวนิชวน 
เมืองที่เกิดแผน่ดินไหวในปีพ.ศ. 2551   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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นาํท่านเดินทางต่อสู่ ระวา่งทางผา่นทะเลสาบเตียซีไห่ ทะเลสายเต๋ียซี หรือเต๋ียซีไห่ เกิดจากแผน่ดินไหวและพื้นที่
ทั้งหมู่บา้น 6,000 กวา่คนทรุดลงไปเม่ือปี ค.ศ. 1978 จนกลายเป็นทะเลสาบ (ไห่-คือทะเล เน่ืองดว้ยชาวเขาทิเบต
ไม่เคยเห็นทะเลจึงเรียกผนืนํ้ าค่อนขา้งกวา้งใหญ่วา่ไห่) ใหท้่านไดถ่้ายภาพกบั ทะเลสาบที่ยงัคงความสวยงาม 
และน่าสนใจอิสระถ่ายรูปคู่กบั จามรี สตัวเ์ล้ียงที่ชาวธิเบต หรือชาวจีนที่ราบสูงนิยมเล้ียงไว ้ จากนั้นเดินทางกนั
ต่อ  ระหวา่งการเดินทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติสองขา้งทางที่งดงาม และวถีิชีวติความเป็นอยูข่อง
ชาวบา้น  

 
 
 
 
 
 
 
ผา่นเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมยัโบราณ
เป็นเมืองที่ใชแ้ลกเปล่ียนสินคา้ชาวฮัน่และชาวทิเบต ซ่ึงชาวฮัน่
นิยมนาํใบชา ผา้แพร เกลือและของใชป้ระจาํวนัมาแลกเปล่ียนมา้ 
แกะ ขนแกะ และหนงัสตัวข์องชาวทิเบตผา่นชม กาํแพงเมืองซง
พาน(ภายนอก) สร้างในสมยัราชวงศห์มิง มีพลเมือง 1 แสนกวา่คน 
ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผา่นซงพาน นายพลหลิวป๋อ
เฉิง สาบานผกูมิตรกบัหวัหนา้ชาวเผา่ทิเบต เชียง อิสลาม และไดรั้บการสนบัสนุนและไดข้า้มแดนไปทาง
ภาคเหนือเพือ่ต่อตา้นชาวญี่ปุ่ นที่รุกราน 
ถึง อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว นาํท่านเขา้สู่โรงแรม 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พักจ่ิวไจ้โกว 天源豪生酒店  Howard Johnson Tian Yuan Jiuzhaigou ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเท่า 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ จ่ิวจ้ายโกว ผ่านเส้นทางจะไดช้มทิวทศัน์ที่
แปลกตาทั้งภูเขาหิมะที่สะทอ้นกบัแสงพระอาทิตย ์ทศันียภาพ
ของลาํนํ้ าหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยว เม่ือมองจากที่สูง 
ผ่านเส้นทางคดโคง้ไปตามขุนเขาและโครกผา ซ่ึงเส้นทางน้ี
เป็นเสน้ทางสาํคญัในสมยัโบราณ      เพราะเป็นเส้นทางที่ศตัรู

วันที่สาม       (3)          อุทยานธารสวรรค์จ่ิวจ้ายโกว ฝั่งซ้าย  (รวมรถในอุทยาน )    
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ใชรุ้กรานเสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต ์ผา่นยอดเขาที่สูงที่สุด ตูเ้จียงซาน (เขา  กุหลาบพนั
ปี) ที่ระดบัความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดบัลง และเล้ียวลดไปตามทางจนถึงจ่ิวจา้ยโกว จากนั้นนาํ
ท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกว(อุทยานธารสวรรค์)  น าท่านเปลี่ยนขึ้น รถของอุทยาน เพื่อชมมรดกโลก
อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ ตื่นตาต่ืนใจกบัความงามของแอ่งนํ้ าใหญ่นอ้ยมากมาย ที่ลดหลัน่เป็นบนัไดระบายนํ้ า
จากที่สูงลงสู่ที่ต ํ่า สีของนํ้ าจะแตกต่างอยา่งน่าพิศวง ดุจประกาย
สีของอญัมณี สัมผสัความสดช่ืนในธรรมชาติ  ชม ทะเลสาบ
ยาว   มีความยาวถึง 7.8  กม. ชมทิวทศัน์ที่งดงามดุจภาพวาด สี
ของนํ้ าใน ทะเลสาบเป็นสีนํ้ าเงินเข้มงดงาม   ชมสระน ้า 5 
สี  (COLORFUL POND) ยามที่แสงแดดส่องกระทบกบันํ้ าใน
ทะเลสาบจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะมี  5  เฉดสี 
สะทอ้นออกมาคือ เขียว  ขาว เทา นํ้ าเงิน และม่วง มีนิยายเล่าว่าเกิดจากกระจกของนางฟ้าตกจากสวรรคแ์ตก
กระจายล่วงลงมาสู่โลกจึงเกิดเป็นสระนํ้ า 5 สี  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นาํท่านเที่ยวแดนสวรรคข์องนกัพฤกษาศาสตร์แหล่งพชืพนัธุส์มุนไพรจีน ที่หายากพนัธุไ์มดึ้กดาํบรรพแ์ละสตัว์
ป่าสงวนที่หายากนํ้ าในทะเลสาบมีใสมีโทนเขียวและนํ้ าเงินสลบักนัอยา่งลงตวั ในวนัที่แสงแดดดี ฟ้าและเมฆขาว
สะทอ้นในทะเลสาบ รวมทั้งภาพกลบัหวัของหนา้ผาที่สะทอ้นในทะเลสาบ  นาํชมต่างๆภายในอุทยาน  

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 พักจ่ิวไจ้โกว天源豪生酒店  Howard Johnson Tian Yuan Jiuzhaigou ระดับ 5ดาว หรือเทียบเท่า  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

วันที่ส่ี       (4) )  อุทยานจ่ิวจ้ายโกว – อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า)  – เมืองเม่าเส้ียน 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานหวงหลง อยูใ่นอาํเภอซงพานในเขต
ปกครองตนเองของชนเผา่ทิเบตอาป้าและเผา่เชียง ทางตอน
เหนือของมณฑลซ่ือชวน (เสฉวน) ของจีนติดต่อกบัเขตอุทยาน
แห่งชาติจ่ิวจา้ยโกว ครอบคลุมพื้นที่กวา่ 1,340 ตารางกิโลเมตร 
บนความสูงกวา่ระดบันํ้ าทะเล 3,000 – 5,588 เมตร  



5 GTT-TG-CTUJZH6D5N 
 

 เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นาํท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติหวงหลงหรือมงักรเหลือง ได้
ช่ือวา่เป็นแหล่งตน้กาํเนิดตาํนานแห่งมงักรเหลือง   มังกร เป็น
สญัลกัษณ์ของชาวจีนมีความเก่ียวพนักบัชนชาติจีนมาแต่คร้ัง
โบราณ ผนวกกบัความมหศัจรรยข์องสภาพทางภูมิทศัน์ที่โดด
เด่น ของสระนํ้ าใสสะอาดนอ้ยใหญ่ที่แวดลอ้มดว้ยขนุเขาหิมะ
และโตรกธาร ดว้ยผลงานรังสรรคจ์ากธรรมชาติ ทาํใหส้ถานที่
แห่งน้ี ไดรั้บการขนานนามวา่ ‘สระสวรรค์ในแดนดิน’  ชม
ความงามมหศัจรรยข์องแอ่งนํ้ าเกิดจากธรรมชาติมีมากกวา่ 
4,300 แอ่ง แต่ละแอ่งจะมีความสูงอยูป่ระมาณ 1.5 – 45 เมตร มี
รูปร่างต่างกนัไป อาทิ รูปไข่มุกพระจนัทร์คร่ึงเส้ียว รูปสตัว์
ต่างๆ  เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมือง
เม่าเส้ียน ระหวา่งทางท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติสอง
ขา้งทางที่งดงาม   ถึงเมืองเม่าเส้ียน นาํท่านสู่ภตัตาคาร 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองเม่าเส้ียน 茂县国际饭店- Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า       (5)  เมืองเม่าเส้ียน – เมืองเฉินตู – หมอนโอโซน - ร้านยา – ช้อปป้ิงถนนคนเดินชุนซี 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเฉินตู ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นํ้ าหมิงใจก
ลางมณฑล  เป็นเมืองที่เป็นศูนยก์ลางของการเดินทางทั้งทาง
อากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงเป็นทั้งศูนยก์ลางดา้นการเมือง 
การทหาร และดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต  ้  เฉิง
ตู มีความหมายวา่ “ค่อย ๆ กลายเป็นเมือง” เน่ืองจากยอ้นไปเม่ือ
ราว 2,000 ปีที่แลว้ ในสมยัจ๋ินซีฮ่องเต ้ไดมี้การจดัการชลประทาน
ขึ้น เพือ่แกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมที่เกิดเป็นประจาํทุกปี เม่ือแกไ้ข
ปัญหานํ้ าท่วมได ้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลูกไดดี้ ชีวติความเป็นอยูดี่ขึ้น คนจึงเร่ิมอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึ้นเร่ือย ๆ 
จึงไดช่ื้อวา่ เฉิงตู   เฉิงตู มีพื้นที่ลกัษณะทางภูมิศาสตร์แบบแอ่งกระทะ คือพื้นที่โดยรอบถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง 
4 ดา้น ตรงกลางเป็นที่ราบ ลกัษณะภูมิอากาศอบอุ่นไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป มีพื้นที่โดยรวมกวา่ 485,000 ตาราง
กิโลเมตร 

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลงัอาหารนาํท่านชม ร้านหมอนโอโซน   จากนั้นนาํท่านสู่ศูนยสุ์ขภาพใหท้่านชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g608465-d505931-Reviews-Maoxian_International_Hotel-Mao_County_Sichuan.html
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นวดฝ่าเทา้เพือ่สุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ พร้อมทั้งซ้ือยาบวั
หิมะยาสามญัประจาํบา้นของจีน 
ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านชอ้ปป้ิงถนนคนเดินชุนซี ถนนคนเดิน
ใจกลางเมืองเฉิงตูแหล่งรวบรวมสินคา้พื้นเมืองและสินคา้แบรนด์
เนมทั้งหลาย อาทิเช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ ใหท้่าน
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองเฉินตู  Wyndham Grand Plaza Royale Palace Chengdu ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่หก         (6)  ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี) – เฉินตู – กรุงเทพฯ  

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่เมืองเฉินตูชม ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า เป็นสถานอภิบาล
แพนดา้ขนาดใหญ่ ภายใตก้ารดูแลของผูเ้ช่ียวชาญและเจา้หน้าที่
อยา่งเคร่งครัด  ภายในศูนยฯ์ประกอบดว้ยห้องอภิบาลตั้งแต่แรก
เกิด ห้องปฐมพยาบาล ห้องเตรียม อาหารของแพนดา้  ภายใน
ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับป่าธรรมชาติ ที่ น่ีมี
แพนดา้ประมาณ 20 ตวั นอกจากนั้นยงัมีแพนดา้แดง และสตัวส์งวนอีกหลายชนิด  นาํท่านชมวีดีทศัน์ตอนกาํเนิด
แพนดา้นอ้ย   

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเฉินตู 
15.05น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ TG619 
17.20น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 
 

หมายเหตุ  ในโปรแกรมทัวร์ ก าหนดให้มกีาร เข้าร้าน ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านหมอนโอโซน ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุลงในโปรแกรมทัวร์  เพราะ
มีผลกับราคาทัวร์  จงึเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 45-60 นาที  ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคบัใดๆทั้งส้ิน  
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อัตราค่าบริการ     เข้าร้านรัฐบาล 2 ร้าน   
 

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

วันที่  10-15 ,13-18, 17-22 , 23-29   

ตุลาคม  2561 

  38,800.- บาท   8,800 บาท  

วันที่ 20-25 ตุลาคม 2561 (วันหยุดปิยมหาราช)  39,900.- บาท 9,300 บาท 

                   
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 30  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    
   คา่นํา้หนกัเกิน 30  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

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

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 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 
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หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

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 ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
13.ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้าํประกนัอุบตัิเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงือ่นไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้น 
ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


