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PROMOTION จิว่จา้ยโกว หวงหลง 6วนั4คนื  
ใบไมเ้ปลี่ยนส ีดนิแดนแหง่เทพนยิาย อุทยานธารสวรรคจ์ิว่จา้ยโกว  

อุทยานหวงหลง  ชมโชวเ์ปลี่ยนหนา้กาก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   วนัท่ี   22 – 27  ตลุาคม 2562    
     25 – 30 ตลุาคม 2562  
 

วันแรก                    (1)    กรุงเทพฯ  (สุวรรณภมู)ิ 

23.50 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 9-10) เคาเตอร์ 
U  สายการบิน China Eastern Airlines โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น  

 

วันที่สอง               (2)     เมืองเฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์แพนด้ำ – เมืองเม่ำเสีย้น 

03.10 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ MU5036 

      เวลาท่ีจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 
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07.35 น. ถึงเมืองเฉินต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แม่น า้หมินใจก
ลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 10 ล้านคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้า
เมือง น าทา่นรับประทานอาหารเช้า 

เช้ำ รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

หลงัอาหารน าทา่นสูเ่มืองเฉินตชูมศูนย์อนุรักษ์แพนด้ำเป็น
สถานอภิบาลแพนด้าขนาดใหญ่ ภายใต้การดแูลของ
ผู้ เช่ียวชาญและเจ้าหน้าท่ีอยา่งเคร่งครัด  ภายในศนูย์ฯ
ประกอบด้วยห้องอภิบาลตัง้แตแ่รกเกิด ห้องปฐมพยาบาล ห้อง
เตรียม อาหารของแพนด้า  ภายในได้รับการจดัสภาพแวดล้อม
กลมกลนืกบัป่าธรรมชาติ ท่ีน่ีมีแพนด้าประมาณ 20 ตวั 
นอกจากนัน้ยงัมีแพนด้าแดง และสตัว์สงวนอีกหลายชนิด  น า
ทา่นชมวีดีทศัน์ตอนก าเนิดแพนด้าน้อย     

 เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองเม่าเสีย้น  茂 县( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัว่โมง ) ระหวา่งทาง ผา่นชมหมูบ้่าน ภเูขา ววิสอง
ข้างทางท่ีสวยงาม ซึง่ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของ
มณฑลเสฉวนประชากรสว่นใหญ่ เป็นชนชาวเผา่เชียง อีกทัง้ยงั
และเป็นแหลง่เพาะพนัธ์ุหมีแพนด้าท่ีส าคญัของจีนแหง่หนึง่     

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
พักเมืองเม่ำเสีย้น  茂县国际饭店- Maoxian International Hotel  ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สำม            (3)  เม่ำเสีย้น – ผา่นทะเลสำบเตียซีไห่ – อุทยำนหวงหลง (ไม่รวมกระเช้ำ) – จิ่วจ้ำยโกว 

 

เช้ำ       รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่ อุทยำนแห่งชำติหวงหลง ( ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาที  ) ระหวา่งทาง    ระวา่ง
ทางผา่นทะเลสำบเตียซีไห่ ทะเลสายเต๋ียซี หรือเต๋ียซี
ไห ่เกิดจากแผน่ดินไหวและพืน้ท่ีทัง้หมู่บ้าน 6,000 กวา่คน
ทรุดลงไปเม่ือปี ค.ศ. 1978 จนกลายเป็นทะเลสาบ (ไห-่คือ
ทะเล เน่ืองด้วยชาวเขาทิเบตไม่เคยเห็นทะเลจึงเรียกผืนน า้คอ่นข้างกว้างใหญ่วา่ไห)่ ให้ทา่นได้ถ่ายภาพกบั 
ทะเลสาบท่ียงัคงความสวยงาม และนา่สนใจอิสระถ่ายรูปคูก่บั จามรี สตัว์เลีย้งท่ีชาวธิเบต หรือชาวจีนท่ี
ราบสงูนิยมเลีย้งไว้ จากนัน้เดินทางกนัตอ่  ระหวา่งการเดินทางทา่นจะได้เพลดิเพลนิกบัธรรมชาติสองข้าง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g608465-d505931-Reviews-Maoxian_International_Hotel-Mao_County_Sichuan.html
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ทางท่ีงดงาม และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบ้าน น าทา่น
เดินทางถึง อุทยำนหวงหลง 黄龙 อยูใ่นอ าเภอซงพนัในเขต
ปกครองตนเองของชนเผา่ทิเบตอาป้าและเผา่เชียง ทางตอน
เหนือของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ของจีนติดตอ่กบัเขต
อุทยานแหง่ชาติจ่ิวไจ้โกว ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 1,340 ตาราง
กิโลเมตร บนความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 3,000 – 5,588 เมตร  

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นเท่ียวชม อุทยำนแห่งชำติหวงหลงหรือมังกรเหลือง 
ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่ต้นก าเนิดต านานแหง่มงักรเหลอืง   มงักร 
เป็นสญัลกัษณ์ของชาวจีนมีความเก่ียวพนักบัชนชาติจีนมาแต่
ครัง้โบราณ ผนวกกบัความมหศัจรรย์ของสภาพทางภมิูทศัน์ท่ี
โดดเดน่ ของสระน า้ใสสะอาดน้อยใหญ่ท่ีแวดล้อมด้วยขนุเขา
หิมะและโตรกธาร ด้วยผลงานรังสรรค์จากธรรมชาติ ท าให้
สถานท่ีแหง่นี ้ ได้รับการขนานนามวา่ ‘สระสวรรค์ในแดนดิน’  ชมความงามมหศัจรรย์ของแอง่น า้เกิดจาก
ธรรมชาติมีมากกวา่ 4,300 แอ่ง แตล่ะแอ่งจะมีความสงูอยูป่ระมาณ 1.5 – 45 เมตร มีรูปร่างตา่งกนัไป อาทิ 
รูปไขม่กุพระจนัทร์คร่ึงเสีย้ว รูปสตัว์ตา่งๆ  เป็นต้น 
 

 

 
 
 

 

 
 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางเข้าเขต อุทยำนแห่งชำตจิิ่วจ้ำยโกว น าทา่นเข้าสูโ่รงแรม 

 ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักจิ่วไจ้โกว  新九寨宾馆(九寨沟县) - New Jiu Zhai Hotel ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ 

 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ อุทยำนแห่งชำติธำรสวรรค์ จิ่วจ้ำยโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ เข้าถึงเขต อุทยำน
แห่งชำตจิิ่วจ้ำยโกว เปล่ียนขึน้ รถโดยสารของอุทยาน เพื่อชมมรดก โลกอุทยำนแห่งชำตธิำรสวรรค์  
ชมความสวยงามของภเูขาและหบุเขาอนัสลบัซบัซ้อน มีแอ่งน า้น้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุม่

วันที่ส่ี             (4)       อุทยำนธำรสวรรค์จิ่วจ้ำยโกว        

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303770-d505753-Reviews-New_Jiu_Zhai_Hotel-Jiuzhaigou_County_Sichuan.html
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น า้ตกใหญ่น้อยมากมาย ทา่นจะได้พบกบัความมหศัจรรย์ของ
อุทยานแหง่นี ้ ชมสภาพของน า้ในทะเลสาบมีสสีนัท่ีพิสดาร
หลากหลาย ประกอบด้วยฤดกูาลท่ีเปลีย่นแปลงจนท าไห้เกิด
สสีนั อนัมหศัจรรย์จนได้ฉายาวา่ “7 แดนเทพนิยาย” ชม 
น า้ตกตะวนัลบัฟ้า น า้ตกท่ีหลดหลัน่ตามหน้าผาท่ีสวยงาม ชม 
ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบยาว ทะเลสาบ 5 ส ี ท่ีธรรมชาติได้
บรรจงสร้างไว้อยา่งวิจิตดัง่ภาพวาดในจินตนาการ 

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวันในอุทยำน 
 น าทา่นชมความงดงามของ ทะเลสำบเสือ ทะเลสำบแรด 

ทะเลสำบสองมังกร ชมน ำ้ตกธำรไข่มุก  (PEARL SHOAL) 
ซึง่เป็นน า้ตกหลบีถ า้   ล าธารใหญ่โตสลบัซบัซ้อนดจุดงัวงั

บาดาล    มีสายน า้ท่ีทอดลดหลัน่เป็นระยะยาวถึง 310 
เมตร  ไม่ขาดช่วงเป็นน า้ตก  มีความงามราวกบัไขม่กุท่ีให้ทา่น  
ได้ถ่ายภาพกบัธรรมชาติท่ีสวยงามอยา่งนา่ประทบัใจ  จากนัน้
น าทา่นชม หมู่บ้ำนซู่เจิง้ หมู่บ้านชาวทิเบตท่ีอาศยัอยูใ่น
อุทยานจ่ิวจ้ายโกว สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบัท่ีพกั  

ค ่ำ        รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
     พักจิ่วไจ้โกว 新九寨宾馆(九寨沟县) - New Jiu Zhai Hotel ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่ห้ำ             (5)    จิ่วจ้ำยโกว – เมืองซงพำน – เมืองเฉินตู – ร้ำนยำงพำรำ – โชว์เปล่ียนหน้ำกำก      
 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองเฉินตู ระหวา่ง
ทางผา่น เมืองซงพำน   เมืองชายแดนจีน-ทิเบต
ในสมยัโบราณเป็นเมืองท่ีใช้แลกเปลีย่นสินค้า

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303770-d505753-Reviews-New_Jiu_Zhai_Hotel-Jiuzhaigou_County_Sichuan.html
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ชาวฮัน่และชาวทิเบต ซึง่ชาวฮัน่นิยมน าใบชา ผ้าแพร เกลอืและของใช้ประจ าวนัมาแลกเปลีย่นม้า แกะ ขน
แกะ และหนงัสตัว์ของชาวทิเบตผา่นชม ก ำแพงเมืองซงพำน สร้างในสมยัราชวงศ์หมิง มีพลเมือง 1 แสน
กวา่คน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผา่นซงพาน นายพลหลวิป๋อเฉิง สาบานผกูมิตรกบัหวัหน้า
ชาวเผา่ทิเบต เชียง อิสลาม และได้รับการสนบัสนนุและได้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อตอ่ต้านชาวญ่ีปุ่ นท่ี
รุกราน 

เที่ยง          รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้เดินทางกนัตอ่  ผา่นทะเลสำบเตียซีไห่ และให้
ทา่นถ่ายรูปคูก่บัทะเลสาบท่ีสวยงาม จากนัน้เดินทางตอ่สู่
เมืองเฉิงต ูเป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่ริเวณ
ลุม่แม่น า้หมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 
10 ล้านคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบนั
เป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน
การศกึษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต้ ค าวา่เฉิงตมีู
ความหมายวา่ คอ่ย ๆ กลายเป็นเมือง เน่ืองจากย้อนไป
เม่ือราว 2,000 ปีท่ีแล้ว ในสมยัจ๋ินซีฮ่องเต้ ได้มีการจดัการ
ชลประทานขึน้ เพื่อแก้ไขปัญหาน า้ทว่มท่ีเกิดเป็นประจ า
ทกุปี เม่ือแก้ไขปัญหาน า้ทว่มได้ ชาวนาชาวไร่เพาะปลกูได้
ดี ชีวิตความเป็นอยูดี่ขึน้ คนจึงเร่ิมอพยพมาท่ีเมืองนีม้าก
ขึน้เร่ือย ๆ จึงได้ช่ือวา่เฉิงต ูระหวา่งการเดินทางทา่นจะได้
เพลดิเพลนิกบัธรรมชาติสองข้างทางท่ีงดงาม และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบ้าน ถึงเมืองเฉินตู น าท่าน

แวะ ร้ำนยำงพำรำ  ให้ท่านได้เลือกซือ้สิน้ค้าเพื่อสขุภาพ   
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

น าทา่นชม โชว์ TOP SHOW OF SICHUAN การแสดงโชว์
เปล่ียนหน้ำกำก  เป็นเอกลกัษณ์และไฮไลน์ของเมืองเฉิงต ู มี
ค ากลา่ววา่ “ถ้ามาเฉิงต ู แล้วไม่ได้ดโูชว์เปลีย่นหน้ากาก ถือวา่
ยงัมาไม่ถึงเฉิงต”ู และเป็นการโชว์ท่ีผู้แสดงสะบดัหน้าเพียง
ครัง้เดียวก็สามารถเปลีย่นหน้าได้เพียงเสีย้ววินาที เป็นศิลปะ
ของคนจีนตัง้แตส่มยัโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถกู
ปิดเป็นความลบัและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกลูเทา่นัน้ 

 

 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%99
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    พักเมืองเฉินต ู 成都费尔顿凯莱大酒店 Felton Gloria Grand Hotel Chengdu  ระดับ 5 ดำวหรือเทียบเท่ำ 

 
วันที่หก        (6)     ศำลเจ้ำสำมก๊ก – ช้อปป้ิง JinLi Street – ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบรำณ – เมืองเก่ำหวงหลงซี  
                           – เฉินตู – กรุงเทพฯ  
 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

 น าทา่นชม ศำลเจ้ำสำมก๊ก    (อู่โหวฉือ) ซึง่เป็นศาลเจ้าของนกัปราชญ์ท่ีมีช่ือในสมยั 3 ก๊ก บนพืน้ท่ี 
37,000 ตารางเมตร ภายในชมความงามของรูปปัน้ “ ขงเบ้ง , กวนอู , เต๋ียวหยุ 14 ทหารเอก และ 14 
เสนาบดีของเลา่ป่ี , สสุานเลา่ป่ี พร้อม 2 มเหส ี” เช่น พระโพธ์ิสตัว์ กวนอิมปางพนัมือ 4 ทิศท่ีงดงาม แล้วน า
ทา่นอิสระช็อปป้ิง ท่ีถนนเก่า JinLi Street เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอยา่งดี 
มีสนิค้าตา่งๆขายมากมาย จนถึง เวลานดัหมาย  
 
 

   
 
 
 
 
เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู สมุนไพรขึน้ช่ือเฉินต ู

จากนัน้น าทา่นสูศ่นูย์สขุภาพให้ทา่นชม ศูนย์วิจยัแพทย์แผนโบรำณนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพ ผอ่นคลาย
ความเม่ือยล้า พร้อมทัง้ซือ้ยาบวัหิมะยาสามญัประจ าบ้านของจีน 

น าทา่นสู ่ เมืองเก่ำหวงหลงซ ี黄龙溪古镇  ให้สมัผสั
บรรยากาศเก่า ๆ เป็นหมู่บ้านสมยัราชวงศ์หมิง ตัง้อยูริ่ม
แม่น า้ หวงหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองทา่ริมน า้ท่ีมีเรือ
สญัจรไปมาคบัคัง่การค้าขายคกึคกัมาก  ปัจจุบนัยงัเหลอื
ให้เห็น บรรยากาศเก่า ๆ ได้ทัว่ไป เช่น โรงน า้ชา วดัเก่าแก่ 
ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้านท่ีมกัไปจบักลุม่เลน่ 
ไพน่กกระจอก และด่ืมน า้ชาใต้ร่มไม้ริมทางน า้อาคารบ้านเรือนนิยมสร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ยื่นลงไปในน า้ 
กรอบประตหูน้าตา่งแกะสลกัลวดลายงดงาม พืน้ถนนปดู้วยหินคดเคีย้วไปมา มีต้นไม้ใหญ่ใบครึม้อายกุวา่ 
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300 ปียืนให้ร่มเงาอยูห่ลายต้น เม่ือทศันียภาพอนัสวยงามของเมืองหวงหลงซีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร
ฉบบัหนึง่ เม่ือ 10 กวา่ปีก่อน ก็กลายเป็นจุดสนใจของนกัทอ่งเท่ียว และเป็นท่ีถ่ายท า  ภาพยนตร์ย้อนยคุอีก
หลายเร่ือง 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
23.30 น.   บินลดัฟ้ากลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยเท่ียวบินท่ี MU5035   
02.25 น.   ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
 
 

หมำยเหตุ  ในโปรแกรมทวัร์ ก ำหนดให้มีกำรเข้ำร้ำน ร้ำนนวดฝ่ำเท้ำ ร้ำนยำงพำรำ   ซึ่งจ ำเป็นต้องระบุลงในโปรแกรม
ทวัร์  เพรำะมีผลกับรำคำทวัร์  จงึเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำ  ร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม
ซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-60 นำท ี  ซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ
ทัง้สิน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 อัตรำค่ำบริกำร     เข้ำ 2 ร้ำน   
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ / ท่ำน  
( พัก 2 ท่ำน/ห้อง) 

พักเด่ียวเพิ่ม 

พเิศษ ! มัดจ ำก่อน   17 สิงหำคม 2562 
ลดทนัท ี3,000 บำท/ท่ำน 

  28,800.- บำท   4,800 บำท  

มัดจ ำหลัง 17 สิงหำคม 2562    
   

  31,800.- บำท   4,800 บำท  
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** ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ให้รำคำโปรโมช่ัน แก่ท่ำนที่พร้อมช ำระมัดจ ำก่อน ** 
 

อัตรำนีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่าน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  

   ค่าวีซ่าท่องเท่ียวกรุ๊ปหนงัสอืเดินทางไทย    บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์  

 
อัตรำนีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น   ตลอดทริป 200 หยวน/ท่าน 
   ค่าน า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทวัร์ครบ 20 ท่ำนออกเดนิทำง มีหวัหน้ำทัวร์ไทยเดนิทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      สละ

สทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง 
4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มีกำรกำรันตี
ค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ 
 รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ 
ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 

1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ
ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญูหาย, ความล่าช้า หรือ
จากอบุติัเหตตุ่างๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บนิ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,  ไม่ทานอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่
ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14. กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด า ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


