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กําหนดการเดินทาง   วันที่ 22-28  ตุลาคม 2561     
วันแรก         (1)         กรุงเทพฯ  (สุวรรณภูมิ) - เมืองเฉินตู 

15.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 บริเวณ ประตู 9 เคาน
เตอร S โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก
ทาน  

17.55 น.   ออกเดินทางสูเมืองเฉินตู โดยเท่ียวบนิที่ 3U8288 
22.20 น. ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลังผานพิธตีรวจคนเขา

เมือง จากนั้นนาํทานเดินทางสูที่พัก 
พักเมืองเฉินตู  成都赛仑吉地大酒店(Chengdu Serengeti Hotel)  

 ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา 
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วันที่สอง            (2)   เมืองเฉินตู – เมืองหลูโจว - พิพิธภัณฑ Luzhou Laojiao – ตงวอเสียกู – เมืองมรดกชื่อสุย  
เชา      รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

หลังอาหาร นาํทานเดินทางสูเมืองหลูโจว ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียง
ใตของมณฑลเสฉวนอยูหางจากนครเฉิงตูประมาณ 267 กม.มี
ท่ีต้ังทางภูมิศาสตรท่ีโดดเดน โดยมีอาณาเขตเช่ือมตอกับมณฑล
และเมืองใหญท่ีสาํคัญของจีนตอนใต จึงเปนจุดยุทธศาสตรท่ี
สาํคัญในการตอยอดการพัฒนา โดยเฉพาะดานขนสงโลจิสติกสท่ี
มีองคประกอบพ้ืนฐานท่ีคอนขางสมบูรณ เมืองหลูโจว  ไดรับการคัดเลือกเปน 1 ใน 16 เมืองตวัอยาง“ดาน
การบริการขนสงโลจิสติกสแบบครบวงจรของจีน” จากกระทรวง
คมนาคมขนสงแหงชาติจนี นําทานชม เย่ียมชมพิพิธภัณฑ Luzhou 
Laojiao – โรงผลติเหลาขาวท่ีเกาแกท่ีสดุของจนี พิพิธภัณฑ Luzhou 
Laojiao ตั้งอยูท่ีจัตุรัส Guojiao No. 1เปนพิพิธภัณฑอุตสาหกรรมที่
กอต้ังขึ้นในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2539  มีการจดัแสดงเทคนิคการตม
เหลาแบบด้ังเดมิ จดัแสดงผลงานทางวัฒนธรรมตางๆ  และประวัติ
ความเปนมาของการพัฒนาสมัยใหม    

   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหาร นาํทานเดินทางสู จดุชมวิว ตงวอเสียกู หรือแคน
ยอน ตงวอ พ้ืนท่ีทองเท่ียว AAA ระดับชาติ  เปนเขตรอนช้ืน
เนื่องจากมแีมน้าํ Longxi ไหลผานศูนยกลาง พ้ืนที่ทองเท่ียว 
แยกออกเปนสองฝง ชายฝงตะวันออกมีตนไทร ตนการบูรสี
แดง ปาดิบ เหมือนสรางเปนปราสาทธรรมชาติสีเขียว แหลง
ทองเท่ียวท่ีสาํคัญเชง พระสังกจัจายน  หนาผาพระธาตุ 500 
อรหันต น้ําตกตงวอ มีภูมิทัศนธรรมชาติ และทางวฒันธรรม
โดยรวม เปนแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย  ชมพระสังกจัจายน 
หรือพระยิ้ม หรอืหมีเลอโฝว หรือหมีเหล็กฮุก เปนพระทาง
ศาสนาพุทธท่ีท้ังชาวจีนในไทยและชาวไทยรูจักกันเปนอยางด ี
เม่ือเขาไปในวดัจีน ในตําหนักหนาสุดท่ีเรียกกันวา ตําหนกัทาว
จตุโล กบาล กจ็ะเห็นพระสังกัจจายนมองออกไปทางหนา
ประตูใหญของวัด  เปนพระท่ีทุกคนกราบไหวเพราะเช่ือวาเปนพระท่ีนาํโชค ความอวนพุงยุยหมายถึงความ
อุดมสมบูรณมั่งคั่ง ใบหนาย้ิมแยมเปนการนาํโชค  ไดเวลาอันสมควร นาํทานเดินทางสู เมืองมรดกช่ือสุย 
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(Chishui)เมืองพันน้าํตก เพราะมีน้าํตกมากกวา 1000 
แหง ต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ มณฑลเสฉวน 
ประเทศจีน เปนเมืองที่มีอากาศดี มีความมุงม่ันในการท่ี
จะเปนเมืองทองเท่ียวเมอืงใหม มีความโดดเดนดาน
ความงามของธรรมชาติ เปนที่ต้ังของน้ําตกท่ีสูงที่สดุของ
ประเทศจีน และยังไดรับการประกาศใหเปนมรดกโลก 
นอกจากน้าํตกท่ีสูงท่ีสดุ เมืองนี้ยังมีสถานท่ีสําคัญๆ ท่ีทา
ทายใหนกัทองเที่ยวตองไปเยือนอีกมากมาย แตละท่ีลวนแลวแตมคีวามมหัศจรรยทางธรรมชาติเขามาผสม
สานใหชวนหลงใหล   

คํ่า    รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองช่ือสุย 同盛浙旅大酒店(赤水市) - Tongsheng Zhelu Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา  

วันที่สาม       (3) น้ําตกใหญช่ือสุย ช่ือสุย (รวมรถกอลฟ + ลิฟตขึน้ลง) - อุทยานน้ําตก 4 ถ้ํา หรือ ซื่อตงโกว 
                           (รวมรถกอลฟ)     
เชา      รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

หลังอาหารนาํทานชม น้ําตกใหญช่ือสุย (รวมรถ
กอลฟ + ลฟิตขึน้ลง)ท่ีเปนอันดับ 1 ของประเทศ
จีน ซึ่งมีความสูง76เมตร กวาง81 เมตร เปน
น้ําตกท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย และเปนน้าํตกแหง
เดียวในโลกท่ีไหลผาน ภูเขาสายรุง (Danxia 
landform)   น้ําไหลลงจากหนาผาสงู สงเสียง
อึกทึกกึกกองไปหลายกิโลเมตร ท้ิงละอองน้าํ
กระจายเปนหมอกเปนฝน หลายรอยตารางวา 
กระทบเปนสายรุงอันสวยงาม  
ระหวางการเดินทางเพ่ือไปชมน้าํตกท่ีสูงท่ีสดุ 
หรือ “น้ําตกช่ือสุย” (Chishui Waterfall) คุณจะ
ไดพบกับจุดแวะพักชมน้าํตกซึ่งจะถึงกอนน้าํตก
ช่ือสุย น้าํตกนี้ มีช่ือวา น้ําตกหวีคนงาม 
(Beauty’s Comb Waterfall) มีความสูง 76  เมตร กวาง 22 เมตร มีลกัษณะเดนคือ คลายหวีสีเงิน ทาํใหไดรับ
การขนานนามวา น้าํตกหวีสวย หรือ Beauty’s Comb Waterfall นั่นเอง  
“น้าํตกชื่อสุย” เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับการจัดอันดับเปนสถานท่ีทองเที่ยวระดับ 4เอ และกาํลังจะถกู
ยกระดับไปเปน 5เอ ซึ่งเปนขั้นสูงสดุของสถานท่ีทองเที่ยวที่นาเท่ียว 
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(การจะเดินไปชมความอลังการของน้าํตกชือ่ดัง
ของเมืองนี ้ สิ่งแรกท่ีทําใหตะลึงเมือ่ถึงท่ีนี่ คือ 
วิธกีารเขาไปชมน้าํตก โดยปกติการชมธรรมชาติ
ตามสถานท่ีตางๆ จะใชวธิกีารเดินลัดเลาะไปตาม
ปา ตามเขา แตทีน่ี่ไมธรรมดา การจะไปชมน้าํตก 
คุณจะตองลงลิฟตท่ีเจาะลงไปกลางภูเขา นาํคุณ
ลงไปสูดานลาง ระหวางทางเดินออกจากลิฟตมี
การจัดแสดงภาพสถานท่ีทองเท่ียวและกิจกรรมดังของเมือง ชื่อสุย ใหไดชมตลอดทางเดิน แลวคอยมุงหนา
เดินตอไปชมความงามของน้าํตกชือ่สุย” แนวคิดเจาะภูเขาทําลิฟตนาํนกัทองเท่ียวสูพ้ืนลาง ทาํใหการเดิน
ตอไปชมน้าํตกชือ่ดังเปนเร่ืองงายเลย) 

กลางวัน    รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 
นําทานเท่ียวชม อุทยานน้ําตก 4 ถ้ํา หรือ ซือ่ตงโกว
(รวมรถกอลฟ) อุทยานที่มีนํา้ตกถึง 4 ในอุทยานเดียว 
1.นํ้าตก ผามาน 2.นํ้าตกซุนหงอคง 3.นํา้ตกกบบิน 4.
นํ้าตกมาขาว นักทองเท่ียวนิยมมาเปนครอบครวัเพ่ือ 
พักผอนหยอนใจดวยสายนํา้ที่เย็นช่ํา อากาศท่ีรมร่ืน
ตลอดท้ังป เดินชมพืชพรรณธรรมชาติท่ีหาชมท่ีอื่น 
ไมได เชน ตนเฟรนปาดึกดาํบรรพและพืชทองถิ่นท่ี
แปลกตา ใหทานผอนคลายพรอมกับถายรูปกับ 
ธรรมชาติท่ีสวยตามอัธยาศัย  

คํ่า    รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  

พักเมืองช่ือสุย 同盛浙旅大酒店(赤水市) - Tongsheng Zhelu Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่ส่ี            (4)  เมืองช่ือสุย – เมืองจื้อกง – พิพิธภัณฑไดโนเสารจื้อกง - เมืองเลอซาน – หลวงพอโตเลอซาน(ลองเรือ)  
                              - เมืองงอไบ 
เชา      รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากนัน้นาํทานเดนิทางสู เมืองจือ้กง เมืองท่ีไดช่ือวาเปนเมือง
แหงไดโนเสารตะวนัออก (ใชเวลาเดินทาง 1.30 ช่ัวโมง
โดยประมาณ) จากนั้นนาํทานเขาชม พิพธิภัณฑไดโนเสารจื้อกง 
เปนพิพิธภณัฑท่ีคนพบไดโนเสารแหงแรกในประเทศจีน และ
ยังติดอันดบัพิพิธภณัฑไดโนเสาร 1 ใน 3 ของโลกท่ีใหญท่ีสุด มี 
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พ้ืนท่ีกวา 6.6 หม่ืนตารางเมตร สรางขึ้นในป เมษายน ค.ศ.1984 
เปดใหเขาชม วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1987 พ้ืนท่ีท่ีขุดพบมาก
ท่ีสุดมีซากฟอสซลิไดโนเสารหลายหมืน่ตัว ไดโนเสารบางตัวมี
ความสมบูรณของซากฟอสซลิ 99 เปอรเซน็ถาเทียบกับ
กาลเวลาที่ผานมาหลายลานป  ใหทานไดเขาใจถึงโลกไดโนเ  
สารเมื่อหลายลานปการเกดิ และการสญูพันธุของไดโนเสาร ชม
ซากฟอสซลิไดโนเสารขนาดเลก็เทาแมลงวัน จนถึงขนาดใหญเทาตึก 2 ช้ันก็มี ใหทานไดสัมผสัซากฟอสซิล
ไดโนเสารดวยมือของทานเองเท่ียวชมซากฟอสซลิไดโนเสารอีกมากมาย ถายรูปเปนท่ีระลกึไดตามอธัยาศัย 
(เปนพิพิธภัณฑท่ีเดียวท่ีสามารถสัมผัสซากฟอสซลิได)  

     รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
สมควรแกเวลานาํทานเดินทาง สูเมืองเลอซาน  แลวลงเรือชมเกาะเลอซาน  
ท่ีมีลักษณะคลายพระนอนกลางทะเล ชมหลวงพอโตเลอซานท่ีใชเวลาใน
การสรางถึง 90 ป   (สรางขึ้นต้ังแต ค.ศ. 713-803)  นําทาน ลองเรือชมหลวง
พอโตเลอซาน ซึ่งต้ังอยูริมหนาผาเปน พระพุทธรูปหินแกะสลกัทีใ่หญที่สดุ
ในโลก สูงถึง 71 เมตร นั่งหันหนาเขาหาแมน้าํ พระพักตรแสดงออกถึงความ
เมตตาท่ีมีตอมวลมนุษย องคพระถกูสรางขึน้อยางสมสวนและมีระบบ
ระบายน้าํท่ีถูกตองตามหลกัวิทยาศาสตรกระจายอยูท่ัวองคพระ ทําใหองค
พระยังคงรักษารูปทรงไวอยางสมบูรณ  แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาอันชาญ
ฉลาดของชางฝมือสมัยโบราณ  ใชเวลาสรางนานถึง 90 ป 
ต้ังจากแมน้าํ 3 สายท่ีมาบรรจบกนัตรงเขาเลอซานพอดี จึง
ไดพยายามรวบรวมเงินท่ีไดรับบริจาคจากชาวบาน นาํมา
สรางเปนพระพุทธรูปแกะสลกัเพ่ือใหเปนสิริมงคลและ
ปกปองภัยน้าํทวม และทันทีท่ีเริ่มดําเนนิการสรางก็ไม
ปรากฏน้าํทวมในบริเวณนีอ้กี  จนเปนท่ีกลาวสรรเสริญ
กันอยางกวางขวางในหมู 
คนละแวกนั้น  จากนั้นเดินทางสู เมืองงอไบ  เปน 1ใน4 
พุทธคีรีศักดิส์ิทธิ์ของจีน มีประวัติความเปนมาเกี่ยวกับ
พุทธศาสนานานกวา 2,000 ป ท้ังยังเปนสถานที่
ประดิษฐานพระโพธิสตัยผูเสียน หรือสมันตภัทร ท่ีเช่ือ
กันวาเปนเลิศทางจริยาและมหาปณิธาน  นอกจากนี้ยังมี
ทิวทัศนท่ีมีชือ่เสียง ไดแก   ฝอกวง (พุทธรัศมี) , หวินไห 
(ทะเลเมฆ), เซินเต้ิง (ลูกไฟเทวดา), ย่ือซู (พระอาทิตยขึน้) 
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และซีหยาง (พระอาทิตยตก)  เขางอไบไดรับการขึน้ทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
โดยองคการยูเนสโก ในป ค.ศ.1966   

ค่ํา    รับประทานอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร  
พักเมืองงอไบ  峨眉山恒迈酒店  Hengmai Hotel   ระดับ 5 ดาว หรอืเทียบเทา 

 
วันที่หา       (5)         เขางอไบ - วัดเปากั๋ว – วัดเสือซุม (ฝูหูซื่อ)  

เชา      รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานสู วัดเปากั๋ว ซึ่งเปนวัดท่ีใหญและสวยงามท่ีสดุ

ของงอไบ สรางขึน้ในสมัยหมิงเพ่ือบูชาพระโพธสิัตวผู
เสียนโพธสิัตวแหงปญญาผูสถิตย ณ เขางอไบ 
ผสมผสาน ความเช่ือของ 3 ศาสนาคอื พุทธ เตา และ
ลัทธขิงจ๊ือ ต้ังอยูบริเวณดานลางของท่ีราบฟงหวง สูง
จากระดับน้าํทะเล 533 เมตร ตอมารัชสมัยคังซีฮองเต 
แหงราชวงศชิงได เปลี่ยนชื่อเปนวัดเปากั๋วมาจนปจจุบัน ภายในมีโบราณสถานสาํคัญคอื ซานเหมิน (ประตู
เขา) ตําหนักหมีเลอ วิหารหลกั และหอพระคัมภีร ตอมาในป 1983 ถกูจัดเปนอกีหนึ่งในจาํนวนวัดท่ีสาํคญั
ท่ีสุดในจีน วดัเปากัว๋ไดรับการบูรณะใหมโดยพระชาวไตหวันแหงเมืองเกาสูงซึ่งไดบรจิาคเงินถึง 100,000 
อเมริกนัดอลลาร ซึ่งเปนวัดและพิพิธภัณฑเก็บของเกาที่มีคาท้ังรูปภาพ องคพระ และในพิพิธภัณฑมีงวงชาง 
ของสาํริดคลายหนาคน เหมือนเทพเจาซึ่งใสหนากากทําจากทองสาํรดิใหญท่ีสุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร 
รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้นาํทานนมัสการวดัเสือซุม (ฝูหูซือ่-伏 虎 寺) เปนโบราณสถานท่ีสาํคัญแหงหนึ่งของประเทศ ใน
สมัยกอนมีเรื่องเลาวาจุดๆ นี้มักมีเสือออกมาทํารายผูคน จึงมีการสรางวัดขึ้นมา สมัยโบราณจุดนี้เปน
แลกเปลี่ยนสินคาที่สาํคัญของผูคนในละแวกนี้ วัดถกูสรางขึ้นในสมัยซงใต ถือเปนวัดท่ีมีโครงสรางทําจาก
ไมท่ีใหญท่ีสดุในอาณาบริเวณเขางอไบ 
 
 
 
 
 
 

  คํ่า  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองงอไบ  峨眉山恒迈酒店  Hengmai Hotel   ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเทา   
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เชา    รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางกลบัสู เมืองเฉินตู เปนเมืองท่ีเปนศูนยกลางของการ
เดินทางท้ังทางอากาศและทางรถไฟ รวมไปถึงการเปนศูนยกลาง
ทางดานเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกท้ังยังเปนเมืองท่ี
มีความเปน “เมืองจีน” อยางที่ผูคนไดจินตนาการไว ระหวางทาง
ทานจะไดเพลิดเพลินกับธรรมชาตสิองขางทางท่ีงดงาม  

นําทานสู รานบัวหิมะและศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีน ใหทาน
นวดฝาเทาเพ่ือสขุภาพ ผอนคลายความเม่ือยลา กับยานวดขนาด
พิเศษสูตรเดียวไมซ้าํใคร พรอมชมครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกนัดีใน
ช่ือ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุ
พอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน 

      รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทานเดินทางสู ศูนยอนรุักษแพนดา เปนสถาน
อภิบาลแพนดาขนาดใหญ ภายใตการดแูลของ
ผูเช่ียวชาญและเจาหนาท่ีอยางเครงครัด  ภายใน
ศูนยฯประกอบดวยหองอภิบาลต้ังแตแรกเกดิ หอง
ปฐมพยาบาล หองเตรียม อาหารของแพนดา  
ภายในไดรับการจัดสภาพแวดลอมกลมกลนืกับปาธรรมชาติ ท่ีนี่มีแพนดาประมาณ 20 ตัว นอกจากนั้นยังมี
แพนดาแดง และสัตวสงวนอกีหลายชนิดชมวีดีทัศนตอนกําเนิดแพนดานอย  แลวนําทานชมรานหยก 
จากนัน้ นาํทานชอปปงถนนคนเดนิชุนซ ีถนนคนเดนิใจ
กลางเมืองเฉิงตูแหลงรวบรวมสินคาพ้ืนเมืองและสินคาแบ
รนดเนมท้ังหลาย อาทิเชน เสื้อผา กระเปา รองเทา ฯลฯ ให
ทานอสิระชอปปงตามอธัยาศัย จนถึงเวลานดัหมาย 

 คํ่า    รับประทานอาหารค่ํา  ณ  ภัตตาคาร    
พักเมืองเฉินตู 温德姆至尊豪廷大酒店  Wyndham Grand 
Plaza Royale Palace Chengdu  ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเทา   

วันท่ีหก       (6)         เขางอไบ – เมืองเฉินตู – ศูนยอนุรกัษแพนดา – ถนนคนเดินชุนซ ี  
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วันที่เจ็ด         (7)    ถนนจินหลี่ – เฉินตู – กรงุเทพฯ 
เชา      รบัประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

หลังอาหารนาํทานชมรานหมอนโอโซน  จากนั้นนาํทาน
สูศูนยสุขภาพใหทานชม ศูนยวิจยัแพทยแผนโบราณนวด
ฝาเทาเพื่อสขุภาพ ผอนคลายความเมื่อยลา พรอมท้ังซือ้ยา
บัวหิมะยาสามัญประจําบานของจีน 
ไดเวลาอันสมควร นาํทานเดินทางสูแหลงชอปปง ถนน
จินหลี่ เปนถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว
ไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆมากมายใหทานไดชอปปง
เลือกซือ้สินคาตามอัธยาศัย 

      รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร      
      (อาหารทะเล แบบกวางตุง)  
  ไดเวลาอันสมควร นาํทานเดินทางสูสนามบินเมืองเฉนิต ู
15.00 น.      บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินที่ 3U8145 
17.10 น.       ถึงทาอากาศยานสวุรรณภูมิฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ  ในโปรแกรมทัวร กําหนดใหมีการเขารานหยก รานนวดฝาเทา รานหมอนโอโซน   ซึ่งจําเปนตองระบุลงในโปรแกรมทัวร  
เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึง่จะใชเวลารานละ
ประมาณ 45-60 นาที  ซื้อหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคบัใดๆท้ังสิ้น  
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อัตราคาบริการ     เขา 2 ราน   

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) พักเดี่ยวเพ่ิม 
ผูใหญ 20 ทานขึ้นไป   26,800.- บาท   5,800 บาท  

                   
อัตราน้ีรวม   คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป)    คานํ้าหนักกระเปาไมเกิน 20  กก. 

  คาที่พักโรงแรม (2ทาน/หอง)      คาภาษีสนามบินทุกแหง  
   คาวีซาทองเท่ียวกรุปหนังสือเดินทางไทย    บัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทุกมือ้ตามรายการ    
 คาประกันอุบัติเหตุทุกท่ีนั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม  

 
อัตราน้ีไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดืม่นอกรายการ  เปนตน. 

 คาทิปไกดและคนขับรถทองถ่ิน    
   คานํ้าหนักเกิน 20  ก.ก.  
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนักทองเท่ียว ( ถามี ) 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน  

คณะทวัรครบ 20 ทานออกเดินทาง มีหวัหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
2. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน      สละ

สิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 30 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 

 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ี
พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปน
การเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จํานวนผูเดินทางข้ันตํ่าผูใหญ 20 ทานข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
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4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 
7  . ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเท่ียวเอง 
11. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ี
ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  
-บริษัทฯมีสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะมีการ

เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ ไม
สามารถขอหกัคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกันอบุัติเหตุใหกับลกูคาในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
เง่ือนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว  สายการบิน  และ ตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซ่ึงไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ที่อยูเหนือการ
ควบคมุของเจาหนาทีบ่ริษัทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น 
ทั้งทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอบุัติเหตุตางๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 


