
1 
 

 
 

 
สมัผสัความงาม 3 อทุยาน ภเูขาหิมะ ธารนํ�าใส ใบไม้เปลี"ยนสี 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
� อทุยานภผูาหิมะการเ์ซียสวรรค ์ต๋ากู่ปิงชวน  งดงามไม่แพ้อทุยานใดใดบนพื�นพิภพ 
� ชม อทุยานซงผิงโกว  สวรรคบ์นดิน งดงามไม่แพ้จิ"วจ้ายโกว  
� ชม ยอดเขาหิมะ ภเูขาสี"ดรณีุ งดงามดจุดั "งสาวน้อยทั �งสี" 
� บินสบาย สายการบินไทย  TG 

 
กาํหนดการเดนิทาง   19 – 24  ตุลาคม  2562   
   2 – 7  พฤศจิกายน  

5 – 10  พฤศจิกายน 2562 

วันแรก           (1)กรุงเทพฯ –  เฉินตู –- เมืองเม่าเซี.ยน         

08.00 น. �พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตทีู# 2-3 ) เคาท์
เตอร์ D  สายการบนิ THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที#ของบริษัทฯ คอย
อํานวยความสะดวกแก่ท่าน  

10.05 น.  �ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที.ยวบินที. TG618 
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14.00 น. ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั Dนนําท่านเดนิทางสู ่
เมืองเม่าเสี.ยน เขตปกครองตนเองชนชาตเิชียง (ชนชาติธิเบตเดมิในรัชสมยัของฮอ่งเต้คงัซี แหง่ราชวงศ์
ชิง) ซึ#งเป็นบ้านเกิดของสะใภ้คนเก่งแหง่ตระกลูหยาง 

 คํ.า �รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร  
พักเมืองเม่าเสี :ยน  茂县国际  Mao Xian Guo Ji Fan Dian   ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที.สอง        (2)  เมืองเม่าเสี :ยน  –  เฮยสุ่ย –ต๋ากู่ปิงชวน  หรือ "ธารนํ :าแข็งแห่งทเิบต – เม่าเสี :ยน 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางจากเมา่เสี Dยน สูเ่มืองเฮยสุ่ย   
( ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  1ชั#วโมง30นาที ) ซึ#งเป็นที#ตั Dง
ของอทุยานธารนํ Dาแข็งตา๋กู่ "ตา๋กู่" มีความหมายวา่ "ธาร
นํ Dาแข็งแหง่ทิเบต" มีพื Dนที# 210 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วยธารนํ Dาแข็งยคุใหม ่ (อายปุระมาณ 100 ล้าน
ปี) ธารนํ Dาแข็งฟอสซิล ป่าดกึดําบรรพ์ เขตป่าสน ภเูขา
หิมะ และเขตหมูบ้่านทิเบต อทุยานตา๋กู่เป็นแหลง่กําเนิด
ของทะเลสาบ และนํ Dาตกมากมาย บนภเูขาสงูจะมีหิมะ
ปกคลมุสวยงาม มี 13 ธารนํ Dาแข็งยคุใหม ่ หบุเขาธาร
นํ Dาแข็งรูปตวัย ูทะเลสาบธารนํ Dาแข็ง และนํ Dาตกธาร 
นํ Dาแข็ง อทุยานตา๋กู่มีพรรณพืชกวา่ 1,000 สายพนัธุ์ และ
สตัว์ป่ากวา่ 150 ชนิด รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ  
* * * นําทา่นนั#งรถแบตตารี# ชมทิวทศัน์ของภเูขาและทะเลสาบเชิงเขา * * * 

เที.ยง       �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําทา่นนั#งกระเช้ากอนโดลา่ ความจ ุ6-8 ที# นั#ง ความยาว

เคเบิ Dล 1,226 เมตร ขึ Dนไปที#ความสงู 3,400 เมตรจาก
ระดบันํ Dาทะเลผา่นชมภเูขาหิมะ 3 ลกูที#เชื#อวา่เป็น   สนั
หลงัมงักรที#มีความงดงามฉากเบื Dองหน้าเป็นภเูขาที#สงูชนั
ตดักบัท้องฟ้าที#มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อน
การ์เซียคล้ายดั#งภเูขาเงินระยิบระยบัสะท้อนเข้าสูส่ายตา
ดั#งได้นั#งกระเช้าชมภเูขาสวรรค์ที#หาชมได้ยากยิ#งนกั 
จากนั Dนนําทา่นชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที#งดงามไมแ่พ้จิ#ว
จ้ายโกว  ทะเลสาบสาบจินโฮวไห ่ ทะเลสาบหงษ์  ลําธาร
คูรั่ก ทะเลสาบตา๋กู่ และทะเลสาบที#ถือได้วา่เป็นจดุที#
สําคญัที#สดุในอทุยานแหง่นี D  “ ทะเลสาบตา๋กู่ ” หรือเรียก
อีกชื#อหนึ#งวา่ ทะเลสาบนํ Dามนต์ขอพร เพราะชาวเผา่มีการเลา่ขานวา่ เมื#อใดที#มีเรื#องเดือดร้อนใจ ให้มา
กราบไหว้เทพเจ้าศกัดิbสิทธิbที#คุ้มครองทะเลสาบนามแูหง่นี Dจะทําให้เรื#องที#เดือดเนื Dอร้อนใจคลายลงหรือ 
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ต้องการขอพรตอ่องค์เทพเจ้าก็จะสมหวงัดั#งใจหมาย  
ทําให้ทะเลสาบนี Dถือเป็นทะเลสาบที#มีความสําคญัยิ#ง
นกั มีประวตัิความเป็นมากวา่ 1,000 ปีผา่นมา นํ Dา
ทะเลสาบนั Dนจะมีสีสนัที#แตกตา่งกนัไปแล้วแตช่่วง
ฤดกูาล ในชว่งฤดรู้อนและชว่งใบไม้ผลินั Dนนํ Dาทะเลสาบ
จะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั#งหยกที#จมอยูก้่นแมนํ่ Dา ในช่วง
ใบไม้ร่วงนั Dนทะเลสาบจะเตม็ไปด้วยสีสนัของใบไม้หลากหลายสีที#ร่วงหลน่ลงจากต้นมาที#ทะเลสาบ 
ในชว่งหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเตม็ไปด้วยหิมะนํ Dาแข็งที#ดแูล้วคล้ายดั#งยืนอยูใ่นยโุรปไมเ่หมือนอยูใ่น
เมืองจีน   

   ได้เวลาสมควรลงจากเขา เดินทางกลบัเมืองเมา่เสี Dยน 
คํ.า  �รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร  

พกัเมืองเมา่เสี Dยน  茂县国际  Mao Xian Guo Ji Fan Dian   ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที.สาม        (3)  เมืองเม่าเสี :ยน – อุทยานซงผิงโกว – เมืองโบราณกู่เชียงเฉิง – หมี.ย่าโหลว 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั Dนนําทา่นเดนิทางสู่ อุทยานซงผิงโกว ตั Dงอยูใ่น
เขตแผน่ดนิไหวเก่าทะเลสาบเตีdยซี ทะเลสาบป่าดง
ดบิและ ขนุเขาระหวา่งรอยตะเข็บ อําเภอซงพาน 
อําเภอเฮยสุย่ และอําเภอเม่าเสี Dยน ใจกลางกวา่ 30 
ตารางกิโลเมตร โดยล้อมรอบด้วยอทุยานป่าดงดิบ
สงวน กวา่ 160 ตารางกิโลเมตร แถบต้นนํ Dาหมินเจียง ขนุเขาหมินซาน สงูกวา่ระดบันํ Dาทะเล 2500 
เมตร เป็นทางลดัตดัตรงของทางเดนิกองคาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสูต่ะวนัตกเฉียงใต้-ทิเบต 
หา่งจากอําเภอเมา่เสี Dยน 63 กิโลเมตร อทุยานซงผิงโกว สถานที#ท่องเที#ยวแหง่ใหม ่ อทุยานนี Dรวบรวม
เอาความยิ#งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม ่ และความลี Dลบัของธรรมชาต ิ มารวมกนั
อยูใ่น 3 หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทศัน์  นําทา่นชมทะเลสาบยาว(ฉางไห)่ ทะเลสาบต้นกก (ฟาง
ไห)่ ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห)่ ทะเลสาบไป๋ลา่ไห ่ (ซา่งไป๋ลา่ไห่-เซี#ยไป๋ลา่ไห)่ ทะเลสาบแหง่ความรัก 
ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมกึสีนํ Dาเงินเข้ม และนํ Dาตกธารไขม่กุ เป็นแหลง่ทอ่งเที#ยวทาง
ธรรมชาตแิหง่ใหมที่#สวยงดงามดนิแดนสวรรค์บนดิน ที#นกัทอ่งเที#ยวไมค่วรพลาด  

 
 
 
 
 
 
เที.ยง       �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
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หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสเูมืองโบราณกู่เชียงเฉิง ในมณฑลเสฉวน ตั Dงอยูท่างฝั#งตะวนัตกของ
แมนํ่ Dาหมิงเจียงเมืองโบราณครอบคลมุพื Dนที#กวา่ 3,000 เอเคอร์มีพื Dนที#ประมาณ 2.15 ล้านตารางเมตร
พื Dนที#ก่อสร้าง 250,000 ตารางเมตรประกอบด้วย 12 กลุ่ม  มีรูปแบบสถาปัตยกรรมดั Dงเดมิ ประเพณี
พื Dนบ้านและพิธีกรรมของชนกลุม่น้อยYi สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาเดมิของวฒันธรรม 
Yi  เมืองโบราณได้รับความเสียหายในช่วงเกิดแผ่นดนิไหว Wenchuan ในปี 2008 เพื#อฟืDนฟรููปลกัษณ์
เดมิ วฒันธรรมชนเผา่ดั Dงเดิม ได้รับการลงทนุจากรัฐเป็นจํานวนมากเพื#อสร้างกองทนุใหม ่ เป็นรูปแบบ
หลงัการฟืDนฟ ู ในเดือนพฤศจิกายนปี พ. ศ. 2560 ได้รับการอนมุตัอิย่างเป็นทางการวา่เป็นสถานที#
ทอ่งเที#ยวระดบัประเทศ4A   จากนั Dนนําทา่นเดนิทางสูห่มี#ยา่โหลว เมืองมาคงั(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ
4 ชั#วโมง)  

 
 
 
 
 

 
คํ.า  �รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร  

พกัหลี#เสี Dยน 理县吉祥谷国际大酒店  Lixian Jixiang Valley International Hotel  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที.สี.         (4)  อุทยานหมี.หย่าโหลว – หม่าเออร์คัง – ภูเขาสี.ดรุณี   

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ มี.หย่าหลัว เป็นจดุชมใบไม้แดงที#ใหญ่ที#สดุแหง่หนึ#งในประเทศจีน มีเนื Dอที#กวา่ 
3,688 ตารางกิโลเมตร  พื Dนที#ล้อมรอบเดียวภเูขา แมนํ่ Dาและผืนป่าอนักว้างใหญ่ ต้นไม้นานาพนัธุ์อาทิ
เลน่ ต้นเมเปิล  ต้นสน ดอกทิวลิป ในทกุๆปีชว่งเดือนตลุาคม – พฤศจิกายน ฤดใูบไม้ร่าง ต้นไม้จะ
เปลี#ยนสีจากเขียว เป็น เหลืองทอง ส้ม แดง ภาพสีแดงที#ปกคลมุภเูขาและทุง่หญ้างดงามมาก 
 
 
 
 
 
 
จากนั Dนนําทา่นเดนิทางสู่ หม่าเออร์คัง ( ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  2 ชั#วโมง) ในมณฑลเสฉวน  เขต
ปกครองตนเองทิเบต  และเป็นศฯุย์กลางทางการเมืองและวฒันธรรมของจงัหวดัอาบา ในภาษาทิเบต 
แปลวา่ “สถานที#ที#เปลวไฟลกุโชน”  ครอบคลมุพื Dนที# 6,633 ตารางกิโลเมตร  

เที.ยง    �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



5 
 

หลงัอาหารเดนิทางเข้าสู่  จากนั Dนนําทา่นเดนิทางสู่ 
อุทยานภูเขาสี.ดรุณี ( ใช้เวลาเดนิทางประมาณ   4 
ชั#วโมง) มีทิวทศัน์ประกอบด้วยหบุเขา 3 แหง่ (ซวง
เฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจื#อโกว) และภเูขาสงู
มากมายในระดบั 4,000  เมตรขึ Dนไปรวมถึง “ภเูขา
ฉงไหล” ที#มีสี#ยอดซึ#งคนพื Dนเมืองตั Dงชื#อวา่ “ภเูขาสี#
สาว” พี#คนโต “ต้ากเูหนียงซาน” มีความสงู 5,355 เมตร ภทีู#สอง “เอ้อร์กเูหนียงซาน” มีความสงู 5,454 
เมตร น้องคนที#สาม “ซานกเูหนียงซาน” มีความสงู 5,664 เมตร ส่วนน้องนชุสดุท้อง “ซื#อกเูหนียงซาน” 
มีความสงู 6,250 เมตร จากระดบันํ Dาทะเล นบัเป็นยอดที#สงูเป็นอนัดบั 2 ในมณฑลเสฉวน (อนัดบั 1 
“กงก่าซาน” สงู 7,556 เมตร) แตล่ะยอดสวยงามมีหิมะปกคลมุยอดอยู่ตลอดปี เปรียบเสมือนหญิงงาม
ที#แตง่ตวัสวยรอต้อนรับแขกทางไกลที#จะมาเยี#ยมเยือน ระหวา่งทางเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ธรรมชาติ
ของขนุเขาสลบักบัทุง่หญ้าและภเูขาสงูตลอดสองข้างทาง  

คํ.า  �  รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร  
พกัเขาสี#ดรุณี  四姑娘山庄Golden Palace Celebrity Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที.ห้า         (5)  ซวงเฉียวโกว  – เมืองเฉินตู  

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นนั#งรถของอทุยานเข้าชมซวงเฉียวโกว หรือหบุเขาสะพานคู ่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื Dนที#รวม 
216 ตารางกิโลเมตร จดุทอ่งเที#ยวแบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นแรก หุบเขาหยนิหยาง ทุง่ต้นหยาง แล้ว
เดนิทางเข้าสูส่่วนลกึสดุทา่นจะได้เห็นธารนํ Dาแข็ง ภเูขากระจกแก้ว ภเูขาดวงอาทิตย์ ภเูขาดวงจนัทร์ 
ยอดเขากระตา่ย ส่วนกลาง นําทา่นย้อนกลบัมาชมทะเลสาบ สว่นที#สาม  ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา 
เชน่ ยอดเขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอดเขา เพชร ภเูขาหญิงตั Dงครรภ์ ถ่ายรูปกนัอยา่งจใุจกบัท้องทุง่
กว้างที#มีฉากหลงัเป็นภเูขาสงูปกคลมุด้วยหิมะขาวในหบุเขาจะมีลําธารใสสะอาดและสนสงูสีเขียวเข้ม
สลบัด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดสี เชน่ เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลืองส้ม แดง นํ Dาตาลเข้ม  
 
 
 
 

 

เที.ยง          �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
ทา่นเดนิทางกลบัสู่ เมืองเฉินตู ( ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  4 
ชั#วโมง) ตั Dงอยูบ่ริเวณลุม่แมนํ่ Dาหมิงใจกลางมณฑล  เป็นเมืองที#
เป็นศนูย์กลางของการเดนิทางทั Dงทางอากาศและทางรถไฟ รวม
ไปถึงเป็นทั Dงศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน
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การศกึษาของภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใต้    
 คํ.า  �รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร  

พกัเมืองเฉินต ู 温德姆至尊豪廷大酒店  Wyndham Grand Plaza Royale Palace  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 
 

วันที.หก          (6)  ร้านยา –  หมอนโอโซน  – เฉินตู – กรุงเทพฯ  

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นสู่ศนูย์สขุภาพให้ทา่นชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณนวดฝ่าเท้าเพื#อสขุภาพ ผอ่น
คลายความเมื#อยล้า พร้อมทั Dงซื Dอยาบวัหิมะยาสามญัประจําบ้านของจีน  จากนั Dนนําท่านชมร้านหมอน
โอโซน    

เที.ยง            �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบนิเมืองเฉินต ู
15.05น.   �บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที#ยวบนิที# TG619 
17.20น.   ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

������ขอบคุณท่านที.ใช้บริการ������ 
 

 
 



7 
 

อัตราค่าบริการ     เข้า 2 ร้าน 

กาํหนดการเดนิทาง 

20 ท่านขึ :นไป 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี.ยวเพิ.ม 

19-24 ตุลาคม 2561         35,800  บาท  6,800 บาท  

เดือนพฤศจิกายน 2561   30,900  บาท  5,800 บาท  

 
อัตรานี :รวม �  คา่ตัdวเครื#องบนิไปกลบั (ตัdวกรุ๊ป)   � คา่นํ Dาหนกักระเป๋าไมเ่กิน 20  กก. 

�  คา่ที#พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    �  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  
  � คา่วีซ่าทอ่งเที#ยวกรุ๊ปหนงัสือเดนิทางไทย  � บตัรเข้าชมสถานที#ตา่ง ๆ ตามรายการ  

�  อาหารครบทกุมื Dอตามรายการ    
� คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที#นั#งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท เงื#อนไขตามกรมธรรม์  

อัตรานี :ไม่รวม �   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื#องดื#มนอกรายการ  เป็นต้น. 
�   คา่นํ Dาหนกัเกิน 20  ก.ก.  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ#ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที#ยว ( ถ้ามี ) 
� คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ#น  ตลอดทั Dงทริป 200หยวนจีน/ทา่น                                            

เงื.อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั Dงแรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทั Dงหมด สว่นที#เหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เมื#อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ#ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสิทธิb ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั Dงสิ Dน   
3. กรณีที#กองตรวจคนเข้าเมืองทั Dงที#กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที#ระบุใน

รายการเดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิbที#จะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั Dงสิ Dน  
4. การยกเลิก 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ Dนไป เก็บคา่ใช้จา่ยตามจริง 
4.2 ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทั Dงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที.เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที.ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที.มี
การการันตีค่ามัดจําที.พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงนิได้  รวมถึงเที.ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงนิมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ทั :งหมดเนื.องจากค่าตัmวเป็นการเหมาจ่ายในเที.ยวบินนั:นๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขั Dนตํ#าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึ Dนไป เที#ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี#ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิbที#จะเปลี#ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี D เมื#อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเที#ยวสามารถเปลี#ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั 
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4. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที#เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื#นๆที#อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ#ม เตมิที#เกิดขึ Dนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Dงสิ Dนหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที#ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที#ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที#กรม
แรงงานทั Dงจากไทย และตา่งประเทศซึ#งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที#ยวในสถานที#ที#ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื#องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั Dงสิ Dน แตท่ั Dงนี Dทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที#ยวสถานที#อื#นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิbการจดัหานี Dโดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานี Dคิดตามราคาตัdวเครื#องบินในปัจจบุนั หากราคาตัdวเครื#องบินปรับสงูขึ Dน บริษัทฯ สงวนสิทธิbที#จะปรับราคาตัdว
เครื#องบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื#อ
ทอ่งเที#ยวเทา่นั Dน 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Dงสิ Dน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที#ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื Dอ เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Dงสิ Dน หากเกิดสิ#งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทีุ#เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเที#ยวเอง 
11. เนื#องจากตัdวเครื#องบินเป็นตัdวราคาพิเศษ เมื#อออกตัdวไปแล้วในกรณีที#ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัdวเครื#องบนิไมส่ามารถนํามาเลื#อนวนัหรือคืนเงินได้  
12. เมื#อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั Dงหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื#อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที#ได้ระบไุว้แล้วทั Dงหมด 

13.ในกรณีที#ลูกค้าต้องออกตัdวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที#ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั Dง  มิฉะนั Dนทาง
บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั Dงสิ Dน 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสิทธิbที#จะเปลี#ยนแปลงหรือสบัเปลี#ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื#อเกิดเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิทธิbที#จะมีการ

เปลี#ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที#มีการขึ Dนลงของเงินตราตา่งประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื Dอ ไม่เที#ยวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกนัอบุตัิเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เงื#อนไขตามกรมธรรม์)  
เงื.อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการทอ่งเที#ยว  สายการบนิ  และ ตวัแทนการท่องเที#ยวในตา่งประเทศ ซึ#งไม่อาจรับผิดชอบตอ่ความเสียหายตา่งๆ  ที#อยู่เหนือการ
ควบคมุของเจ้าหน้าที#บริษัทฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปลี#ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคา่ใช้จ่ายเพิ#มเตมิที#
เกิดขึ Dน ทั Dงทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ -การตอบปฏิเสธการเข้าและออก
เมืองของเจ้าหน้าที#ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเนื#องมาจากมีสิ#งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดนิทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื#นๆ 

 


