
 

    สัมผสัความงดงามทางธรรมชาตอินับริสุทธิ�สวยงาม 

มณฑลเสฉวน 
ชมใบไม้เปลี!ยนสีที! หมี!ย่าโหลว- อุทยานซงผงิโกว  

ธารนํ)าแข็งต๋ากู่ปิงชวน เขาสี!ดรุณี 6วัน4คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� ชมใบไม้เปลี�ยนสีที� “อุทยานหมี�ย่าโหลว” อาณาจักรแห่งใบไม้แดง 
� อุทยานภูผาหมิะการ์เซียสวรรค์ ต๋ากู่ปิงชวน  งดงามไม่แพ้อุทยานใดใดบนพื .นพภิพ 
� ชม อุทยานซงผิงโกว  สวรรค์บนดนิ งดงามไม่แพ้จิ�วจ้ายโกว  
� ชม ยอดเขาหิมะ ภูเขาสี�ดรุณี งดงามดุจดั�งสาวน้อยทั .งสี� 

 



 

 

กาํหนดการเดนิทาง   22 – 27 ตุลาคม  2562 

วันแรก         กรุงเทพฯ  (สุวรรณภูมิ) 

23.50 น. �พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตทีู# 9-10) เคาเตอร์ 
U  สายการบิน China Eastern Airlines ( MU )โดยมีเจ้าหน้าที#ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่
ท่าน  

วันที�สอง      กรุงเทพฯ – เมืองเฉิงตู – อาํเภอหลี�เสี .ยน -  อุทยานหมี�ย่าโหลว - เมืองเม่าเสี .ยน     

03.10 น.   �ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที�ยวบินที� MU5036 
07.35 น. ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตั Gงอยู่บริเวณลุม่แม่นํ Gาหมินใจก

ลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 10 ล้านคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมือง นําท่านรับประทานอาหารเช้า 

 �  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารเช้า นําท่านเดนิทางสู ่อาํเภอหลี�เสี .ยน (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม.) ตั Gงอยู่ที#ขอบด้านตะวนัออก
ของที#ราบสงูชิงไห ่– ทิเบต มีความสงูเหนือระดบันํ Gาทะเล 1,888 เมตร  ระยะห่างจากเมืองเฉินต ู202 กม. มี
ข้อได้เปรียบอย่างมากในด้านทรัพยากรการท่องเที#ยว มีทศันียภาพที#สวยงาม  

เที�ยง    �รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางชมใบไม้เปลี#ยนสีที#หมี#ยา่โหล “อุทยานหมี�ย่าโหลว” 
อาณาจกัรแห่งใบไม้แดง ระยะทางกว่า 3,600 ตารางกิโลเมตสถานที#
ชมใบไม้เปลี#ยนสีใหญ่ที#สดุในจีน ซึ#งปกติแล้ว ใบไม้เปลี#ยนสีจะมีให้
ชมเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน แต่ที# “หมี#ย่าโหลว” 
มณฑลเสฉวน เราจะสามารถเที#ยวชมใบไม้เปลี#ยนสีได้ทั Gง 4 ฤด ูหรือ
ตลอดทั Gงปี เพราะอากาศที#นี#จะเย็นตลอด  
 
 
 
 
 
นําท่านเดินทาง เมืองเม่าเสี .ยน ซึ#งตั Gงอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่ 
เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั Gงยงัและเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์หมีแพนด้าที#สาํคญัของจีนแห่งหนึ#ง    และผ่านเมืองเห
วินชวน เมืองที#เกิดแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2551   
 



 

คํ�า  �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
�พักเมืองเม่าเสี .ยน 茂县国际饭店   Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วันที�สาม         เมืองเม่าเสี .ยน  -เมืองเฮยสุ่ย  -  นํ .าแข็งต๋ากู่ หรือ "ธารนํ .าแข็งแห่งทเิบต" - เมืองเม่าเสี .ยน     

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางจากเม่าเสี Gยน สูเ่มืองเฮยสุ่ย 
(ประมาณ 100 กม.-1.30 ชั#วโมง) ซึ#งเป็นที#ตั Gงของอทุยานธาร
นํ Gาแข็งต๋ากู่ "ต๋ากู่" มีความหมายว่า "ธารนํ Gาแข็งแหง่ทเิบต" มี
พื Gนที# 210 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยธารนํ Gาแข็งยคุใหม่ 
(อายปุระมาณ 100 ล้านปี) ธารนํ Gาแข็งฟอสซิล ป่าดกึดําบรรพ์ 
เขตป่าสน ภเูขาหิมะ และเขตหมู่บ้านทิเบต อทุยานต๋ากู่เป็น
แหล่งกําเนิดของทะเลสาบ และนํ Gาตกมากมาย บนภเูขาสงูจะมีหิมะปกคลมุสวยงาม มี 13 ธารนํ Gาแข็งยคุ
ใหม่ หบุเขาธารนํ Gาแข็งรูปตวัย ู ทะเลสาบธารนํ Gาแข็ง และนํ Gาตกธารนํ Gาแข็ง อทุยานต๋ากู่มีพรรณพืชกว่า 
1,000 สายพนัธุ์ และสตัว์ป่ากวา่ 150 ชนิด รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ  
* * * นําท่านนั#งรถแบตเตอรี#ชมทวิทศัน์ของภเูขาและทะเลสาบเชิงเขา * * * 

เที�ยง       �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
นําท่านนั#ง กระเช้ากอนโดล่า ความจ ุ6-8 ที# นั#ง ความยาว

เคเบิ Gล 1,226 เมตร ขึ Gนไปที#ความสูง 3,400 เมตรจาก
ระดบันํ Gาทะเลผ่านชมภูเขาหิมะ 3 ลกูที#เชื#อว่าเป็น   สนัหลงั
มังกรที#มีความงดงามฉากเบื Gองหน้าเป็นภูเขาที#สูงชันตัดกับ
ท้องฟ้าที#มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซีย
คล้ายดั#งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตาดั#งได้นั#ง
กระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที#หาชมได้ยากยิ#งนกั จากนั Gนนําท่านชม 
3 ทะเลสาบสวรรค์ที#งดงามไม่แพ้จิ#วจ้ายโกว  ทะเลสาบสาบ
จินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์  ลําธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเ  
ลส า บ ที# ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น จุด ที# สํ า คัญ ที# สุด ใ น อุท ย า น แ ห่ ง
นี G  “ ทะเลสาบต๋ากู่ ” หรือเรียกอีกชื#อหนึ#งว่า ทะเลสาบนํ Gามนต์
ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเลา่ขานว่า เมื#อใดที#มีเรื#องเดือดร้อน
ใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศกัดิ]สิทธิ]ที#คุ้มครองทะเลสาบนามู
แห่งนี Gจะทําให้เรื#องที#เดือดเนื Gอร้อนใจคลายลงหรือต้องการขอ
พรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวงัดั#งใจหมาย  ทําให้ทะเลสาบนี Gถือ



 

เป็นทะเลสาบที#มีความสําคญัยิ#งนกั มีประวติัความเป็นมากว่า 1,000 ปีผ่านมา นํ Gาทะเลสาบนั Gนจะมีสีสนัที#
แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดกูาล ในช่วงฤดรู้อนและช่วงใบไม้ผลินั Gนนํ Gาทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั#ง
หยกที#จมอยู่ก้นแม่นํ Gา ในช่วงใบไม้ร่วงนั Gนทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสนัของใบไม้หลากหลายสีที#ร่วงหล่นลง
จากต้นมาที#ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะนํ Gาแข็งที#ดแูล้วคล้ายดั#งยืนอยู่ในยโุรป
ไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน   ได้เวลาสมควรลงจากเขาเดินทางสู่นําท่านเดินทางเมืองเม่าเสี .ยน ซึ#งตั Gงอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่ เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั Gงยงัและเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์หมีแพนด้าที#สําคญัของจีนแห่งหนึ#ง    และผ่านเมืองเหวินชวน เมืองที#เกิดแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 
2551  

 คํ�า  �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
�พักเมืองเม่าเสี .ยน 茂县国际饭店   Maoxian International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

เช้า    �รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว ตั Gงอยู่ในเขต
แผ่นดนิไหวเก่าทะเลสาบเต̂ียซี ทะเลสาบป่าดงดิบและ 
ขนุเขาระหว่างรอยตะเข็บ อําเภอซงพาน อําเภอเฮยสุย่ และ
อําเภอเม่าเสี Gยน ใจกลางกวา่ 30 ตารางกิโลเมตร โดย
ล้อมรอบด้วยอทุยานป่าดงดิบสงวน กวา่ 160 ตาราง
กิโลเมตร แถบต้นนํ Gาหมินเจียง ขนุเขาหมินซาน สงูกวา่

ระดบันํ Gาทะเล 2500 เมตร เป็นทางลดัตดัตรงของทางเดิน
กองคาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสูต่ะวนัตกเฉียงใต้-
ทิเบต ห่างจากอําเภอเม่าเสี Gยน 63 กิโลเมตร   

เที�ยง    �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารเดินทางเ ข้าสู่  อุทยานซงผิงโกว  สถานที#
ท่องเที#ยวแหง่ใหม่ อทุยานนี Gรวบรวมเอาความยิ#งใหญ่ ความ
งดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี Gลับของ
ธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิว
ทิวทศัน์  นําท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก 
(ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ 
(ซ่างไ ป๋ล่า ไ ห่ -เ ซี# ยไ ป๋ล่า ไ ห่ )  ทะเลสาบแห่งความ รัก 
ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีนํ Gาเงินเข้ม และ

วันที�สี�             เมืองเม่าเสี .ยน - อุทยานซงผิงโกว – เขาสี�ดรุณี    



 

นํ Gาตกธารไข่มกุ เป็นแหลง่ทอ่งเที#ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที#สวยงดงามดินแดนสวรรค์บนดิน ที#นักท่องเที#ยว
ไม่ควรพลาด  
จากนั Gนนําท่านเดินทางสู ่ อุทยานภูเขาสี�ดรุณี  มีทิวทศัน์
ประกอบด้วยหบุเขา 3 แหง่ (ซวงเฉียวโกว, ฉางผิงโกว, 
ไหจื#อโกว) และภเูขาสงูมากมายในระดบั 4,000  เมตรขึ Gนไป
รวมถึง “ภเูขาฉงไหล” ที#มีสี#ยอดซึ#งคนพื Gนเมืองตั Gงชื#อวา่ 
“ภเูขาสี#สาว” พี#คนโต “ต้ากูเหนียงซาน” มีความสงู 5,355 
เมตร ภทูี#สอง “เอ้อร์กเูหนียงซาน” มีความสงู 5,454 เมตร 
น้องคนที#สาม “ซานกเูหนียงซาน” มีความสงู 5,664 เมตร สว่นน้องนชุสดุท้อง “ซื#อกเูหนียงซาน” มีความสงู 
6,250 เมตร จากระดบันํ Gาทะเล นบัเป็นยอดที#สงูเป็นอนัดบั 2 ในมณฑลเสฉวน (อนัดบั 1 “กงก่าซาน” สงู 
7,556 เมตร) แต่ละยอดสวยงามมีหมิะปกคลมุยอดอยู่ตลอดปี เปรียบเสมือนหญิงงามที#แตง่ตวัสวยรอ
ต้อนรับแขกทางไกลที#จะมาเยี#ยมเยือน ระหว่างทางเพลิดเพลนิกบัทวิทศัน์ธรรมชาติของขนุเขาสลบักบัทุ่ง
หญ้าและภเูขาสงูตลอดสองข้างทาง  

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
�พักอุทยานสี�ดรุณี新四姑娘山莊 Golden Palace Celebrity Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที�ห้า             ซวงเฉียวโกว – เมืองเฉินตู 

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านนั#งรถของอทุยานเข้าชมซวงเฉียวโกว หรือหบุเขาสะพานคู ่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื Gนที#รวม 216 
ตารางกิโลเมตร จดุทอ่งเที#ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หบุเขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้า
สู่สว่นลกึสดุทา่นจะได้เหน็ธารนํ Gาแข็ง ภเูขากระจกแก้ว ภเูขาดวงอาทติย์ ภเูขาดวงจนัทร์ ยอดเขากระต่าย 
สว่นกลาง นําท่านย้อนกลบัมาชมทะเลสาบ สว่นที#สาม  ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอด
วงัโปตาลา ยอดเขา เพชร ภเูขาหญิงตั Gงครรภ์ ถ่ายรูปกนัอยา่งจใุจกบัท้องทุ่งกว้างที#มีฉากหลงัเป็นภเูขาสงู
ปกคลมุด้วยหิมะขาวในหบุเขาจะมีลําธารใสสะอาดและสนสงูสเีขียวเข้มสลบัด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดสี 
เช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลืองส้ม แดง นํ Gาตาลเข้ม  
 
 
 
 

 
เที�ยง          �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   



 

ทา่นเดินทางกลบัสู ่ เมืองเฉินตู ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 
ชั#วโมง) ตั Gงอยู่บริเวณลุม่แม่นํ Gาหมิงใจกลางมณฑล  เป็นเมืองที#
เป็นศนูย์กลางของการเดินทางทั Gงทางอากาศและทางรถไฟ รวม
ไปถึงเป็นทั Gงศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน
การศึกษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต้    

 คํ�า  �รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
�พักเมืองเฉินตู  温德姆至尊豪廷大酒店  Wyndham Grand Plaza Royale Palace  ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที�หก          ศูนย์หมีแพนด้า- ร้านยา – ร้านยางพารา –ถนนคนเดินจนิหลี�- เฉินตู – กรุงเทพฯ  

เช้า    �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเป็นสถานอภิบาลแพนด้าขนาด
ใหญ่ ภายใต้การดแูลของผู้ เชี#ยวชาญและเจ้าหน้าที#อย่างเคร่งครัด  
ภายในศนูย์ฯประกอบด้วยห้องอภิบาลตั Gงแต่แรกเกิด ห้องปฐม
พยาบาล ห้องเตรียม อาหารของแพนด้า  ภายในได้รับการจดั
สภาพแวดล้อมกลมกลืนกับป่าธรรมชาต ิที#นี#มีแพนด้าประมาณ 20 
ตวั นอกจากนั Gนยงัมีแพนด้าแดง และสตัว์สงวนอีกหลายชนิด  นํา
ท่านชมวีดีทศัน์ตอนกําเนิดแพนด้าน้อย   

เที�ยง          �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลงัอาหารนําทา่นเข้าชม ศูนย์วิจยัแพทย์แผนโบราณนวดฝ่าเท้าเพื#อ
สุขภาพ ผ่อนคลายความเมื#อยล้า พร้อมทั Gงซื Gอยาบัวหิมะยาสามัญ
ประจําบ้านของจีน จากนั Gนนําท่านเข้าชม ร้านหมอนยางพารา  ให้
ท่านได้เลือกชมสนิค้าและผลิตภณัฑ์เครื#องนอนเพื#อสขุภาพ ชนิดต่างๆ 
จากนั Gนนําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ. ง ถนนจินหลี�  เป็นถนนคนเดินที#
รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสนิค้าตามอธัยาศยั ให้
ท่านอิสระช้อปปิGงตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินต ู
23.30 น.   �บินลดัฟ้ากลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิโดยเที#ยวบินที#  MU5035   
02.25 น.   ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัดภิาพ 

������ขอบคุณท่านที�ใช้บริการ������ 
 
 



 

หมายเหตุ  ในโปรแกรมทัวร์ กาํหนดให้มีการ เข้าร้านยางพารา ศูนย์วิจยัแพทย์แผนโบราณ ซึ�งจาํเป็นต้องระบุลง
ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทกุร้านจาํเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ  60 นาท ี  ซื .อหรือไม่ซื .อขึ .นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็น
หลัก  ไม่มีการบังคับใดๆทั .งสิ .น  
 อัตราค่าบริการ     เข้า 2 ร้าน   

กาํหนดการเดินทาง    ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี�ยวเพิ�ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ .นไป 29,900.- บาท 3,800 บาท 
                  
อัตรานี .รวม �  ค่าตัว̂เครื#องบินไปกลบั (ตัว̂กรุ๊ป)   � ค่านํ Gาหนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

�  ค่าที#พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    �  ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง  
  � ค่าวีซ่าทอ่งเที#ยวกรุ๊ปหนังสือเดนิทางไทย  � บตัรเข้าชมสถานที#ต่าง ๆ ตามรายการ  

�  อาหารครบทกุมื Gอตามรายการ    
� ค่าประกนัอบุตัเิหตทุกุที#นั#งๆ วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เงื#อนไขตามกรมธรรม์  

อัตรานี .ไม่รวม �   ค่าใช้จ่ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเครื#องดื#มนอกรายการ  เป็นต้น. 
� ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ#น    
�   ค่านํ Gาหนักเกิน 20  ก.ก.  
� ค่าภาษีมลูคา่เพิ#ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที#ยว ( ถ้ามี ) 

 
เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั Gงแรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั Gงหมด สว่นที#เหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เมื#อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ#ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      

สละสิทธิ] ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. กรณีที#กองตรวจคนเข้าเมืองทั Gงที#กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที#ระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธิ]ที#จะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั Gงสิ Gน  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ Gนไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทั Gงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการกา
รันตีค่ามัดจําที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงนิได้  รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัด
จาํ หรือค่าทวัร์ ทั .งหมดเนื�องจากค่าตัiวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั.นๆ 



 

หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขั Gนตํ#าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึ Gนไป เที#ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี#ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธิ]ที#จะเปลี#ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี G เมื#อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเที#ยวสามารถเปลี#ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที#เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวัติและอื#นๆที#อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ#ม เติมที#เกิดขึ Gนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Gงสิ Gนหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที#ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที#ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที#กรมแรงงานทั Gงจาก
ไทย และต่างประเทศซึ#งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที#ยวในสถานที#ที#ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื#องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั Gงสิ Gน แต่ทั Gงนี Gทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที#ยวสถานที#อื#นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ]การ
จดัหานี Gโดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Gงสิ Gน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที#ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื Gอ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Gงสิ Gน หากเกิดสิ#งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตทีุ#เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที#ยวเอง 
11. เมื#อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั Gงหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื#อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที#ได้ระบไุว้แล้วทั Gงหมด 

13.ในกรณีที#ลกูค้าต้องออกตัว̂โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที#ของบริษัท ฯ ก่อนทกุครั Gง  มิฉะนั Gนทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั Gงสิ Gน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสิทธิ]ที#จะเปลี#ยนแปลงหรือสบัเปลี#ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื#อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

/ ขอสงวนสิทธิ]ที#จะมีการเปลี#ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที#มีการขึ Gนลงของเงินตราต่างประเทศ / 
การไม่รับประทานอาหารบางมื Gอ ไม่เที#ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกนัอบุตัิเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื#อนไขตามกรมธรรม์)  
เงื�อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที#ยว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเที#ยวในตา่งประเทศ ซึ#งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ  ที#อยู่เหนือการควบคมุของเจ้าหน้าที#บริษัทฯ อาทิ การนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลี#ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ#มเติมที#เกิดขึ Gน ทั Gงทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การ
สญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุติัเหตตุ่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที#ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเนื#องมาจากมีสิ#งผิดกฏหมาย หรือเอกสาร
การเดนิทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื#นๆ 


