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สมัผสัความงาม 3 อทุยาน ท่ีสวยงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 อทุยานภผูาหิมะการเ์ซียสวรรค ์ต๋ากู่ปิงชวน  งดงามไม่แพ้อทุยานใดใดบนพ้ืนพิภพ 
 ชม อทุยานซงผิงโกว  สวรรคบ์นดิน งดงามไม่แพ้จ่ิวจ้ายโกว  
 ชม ยอดเขาหิมะ ภเูขาส่ีดรณีุ งดงามดจุดัง่สาวน้อยทัง้ส่ี 
 บินสบาย สายการบินไทย  TG 

 
ก าหนดการเดินทาง    28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 
 

วันแรก           (1)กรุงเทพฯ –  เฉินตู –- เมอืงเม่าเซี่ยน         

08.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 2-3 ) เคาท์
เตอร์ D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อํานวยความสะดวกแก่ทา่น  
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10.05 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ TG618 
14.00 น. ถึงเมืองเฉินต ูเมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่

เมืองเม่าเส่ียน 茂县 เขตปกครองตนเองชนชาติเชียง (ชนชาติธิเบตเดิมในรัชสมยัของฮ่องเต้คงัซี แหง่
ราชวงศ์ชิง) ซึง่เป็นบ้านเกิดของสะใภ้คนเก่งแหง่ตระกลูหยาง 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเมืองเม่าเสีย้น  茂县国际  Mao Xian Guo Ji Fan Dian   ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง        (2)  เมืองเม่าเสีย้น  –  เฮยสุ่ย –ต๋ากู่ปิงชวน  หรือ "ธารน า้แข็งแห่งทิเบต – เม่าเสีย้น 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางจากเม่าเสีย้น สูเ่มืองเฮยสุ่ย   
( ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1ชัว่โมง30นาที ) ซึง่เป็นท่ีตัง้
ของอุทยานธารน า้แข็งต๋ากู่  达古冰川 "ตา๋กู่" มี
ความหมายวา่ "ธารนํา้แข็งแหง่ทิเบต" มีพืน้ท่ี 210 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วยธารนํา้แข็งยคุใหม่ (อายปุระมาณ 
100 ล้านปี) ธารนํา้แข็งฟอสซิล ป่าดกึดําบรรพ์ เขตป่าสน 
ภเูขาหิมะ และเขตหมู่บ้านทิเบต อุทยานตา๋กู่เป็น
แหลง่กําเนิดของทะเลสาบ และนํา้ตกมากมาย บนภเูขา
สงูจะมีหิมะปกคลมุสวยงาม มี 13 ธารนํา้แข็งยคุใหม่ หบุ
เขาธารนํา้แข็งรูปตวัย ูทะเลสาบธารนํา้แข็ง และนํา้ตกธาร 
นํา้แข็ง อุทยานตา๋กู่มีพรรณพืชกวา่ 1,000 สายพนัธ์ุ และ
สตัว์ป่ากวา่ 150 ชนิด รวมถึง ลงิขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ  
* * * นําทา่นนัง่รถแบตตาร่ี ชมทิวทศัน์ของภเูขาและทะเลสาบเชิงเขา * * * 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นําทา่นน่ังกระเช้ากอนโดล่า ความจ ุ 6-8 ท่ี นัง่ ความ

ยาวเคเบิล้ 1,226 เมตร ขึน้ไปท่ีความสงู 3,400 เมตรจาก
ระดบันํา้ทะเล ผา่นชมภเูขาหิมะ 3 ลกูท่ีเช่ือวา่เป็น   สนั
หลงัมงักรท่ีมีความงดงามฉากเบือ้งหน้าเป็นภเูขาท่ีสงูชนั
ตดักบัท้องฟ้าท่ีมีสฟ้ีาครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อน
การ์เซียคล้ายดัง่ภเูขาเงินระยิบระยบัสะท้อนเข้าสูส่ายตา
ดัง่ได้นัง่กระเช้าชมภเูขาสวรรค์ท่ีหาชมได้ยากยิ่งนกั 
จากนัน้นําทา่นชม ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเลสาบท่ีถือได้
วา่เป็นจุดท่ีสาํคญัท่ีสดุในอุทยานแหง่นี ้ “ ทะเลสาบตา๋
กู่ ” หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ ทะเลสาบนํา้มนต์ขอพร เพราะ
ชาวเผา่มีการเลา่ขานวา่ เม่ือใดท่ีมีเร่ืองเดือดร้อนใจ ให้มา
กราบไหว้เทพเจ้าศกัด์ิสทิธ์ิท่ีคุ้มครองทะเลสาบนามแูหง่นีจ้ะทําให้เร่ืองท่ีเดือดเนือ้ร้อนใจคลายลงหรือ 
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ต้องการขอพรตอ่องค์เทพเจ้าก็จะสมหวงัดัง่ใจหมาย  
ทําให้ทะเลสาบนีถื้อเป็นทะเลสาบท่ีมีความสาํคญัยิ่ง
นกั มีประวติัความเป็นมากวา่ 1,000 ปีผา่นมา นํา้
ทะเลสาบนัน้จะมีสสีนัท่ีแตกตา่งกนัไปแล้วแตช่่วง
ฤดกูาล ในช่วงฤดรู้อนและช่วงใบไม้ผลนิัน้นํา้ทะเลสาบ
จะมีสเีขียวเข้มคล้ายดัง่หยกท่ีจมอยูก้่นแม่นํา้ ในช่วง
ใบไม้ร่วงนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสสีนัของใบไม้หลากหลายสท่ีีร่วงหลน่ลงจากต้นมาท่ีทะเลสาบ 
ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปด้วยหิมะนํา้แข็งท่ีดแูล้วคล้ายดัง่ยืนอยูใ่นยุโรปไม่เหมือนอยูใ่น
เมืองจีน   

   ได้เวลาสมควรลงจากเขา เดินทางกลบัเมืองเม่าเสีย้น 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

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

วันที่สาม        (3)  เมืองเม่าเสีย้น – อุทยานซงผิงโกว – เมืองโบราณกู่เชียงเฉิง – เมืองหล่ีเสีย้น  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่อุทยานซงผิงโกว 
松 坪 沟  ตัง้อยูใ่นเขตแผน่ดินไหวเก่าทะเลสาบเต๋ียซี 
ทะเลสาบป่าดงดิบและ ขนุเขาระหวา่งรอยตะเข็บ 
อําเภอซงพาน อําเภอเฮยสุย่ และอําเภอเม่าเสีย้น ใจ
กลางกวา่ 30 ตารางกิโลเมตร โดยล้อมรอบด้วย

อุทยานป่าดงดิบสงวน กวา่ 160 ตารางกิโลเมตร 
แถบต้นนํา้หมินเจียง ขนุเขาหมินซาน สงูกวา่
ระดบันํา้ทะเล 2500 เมตร เป็นทางลดัตดัตรงของ
ทางเดินกองคาราวานม้า จากใจกลางจงหยวนสู่
ตะวนัตกเฉียงใต้-ทิเบต หา่งจากอําเภอเม่าเสีย้น 63 
กิโลเมตร อุทยานซงผิงโกว สถานท่ีทอ่งเท่ียวแห่งใหม่ 
อุทยานนีร้วบรวม 
เอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลีล้บัของธรรมชาติ มารวมกนั
อยูใ่น 3 หบุเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทศัน์  นําทา่นชมทะเลสาบยาว(ฉางไห)่ ทะเลสาบต้นกก (ฟาง
ไห)่ ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สอืไห)่ ทะเลสาบไป๋ลา่ไห ่ (ซา่งไป๋ลา่ไห่-เซี่ยไป๋ลา่ไห)่ ทะเลสาบแหง่ความรัก 
ทะเลสาบ 5 ส ี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสนํีา้เงินเข้ม และนํา้ตกธารไขม่กุ เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทาง
ธรรมชาติแหง่ใหม่ท่ีสวยงดงามดินแดนสวรรค์บนดิน ท่ีนกัทอ่งเท่ียวไม่ควรพลาด  
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เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสเูมืองโบราณกู่เชียงเฉิง 中国古羌城 ในมณฑลเสฉวน ตัง้อยูท่างฝ่ัง
ตะวนัตกของแม่นํา้หมิงเจียงเมืองโบราณครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 3,000 เอเคอร์มีพืน้ท่ีประมาณ 2.15 
ล้านตารางเมตรพืน้ท่ีก่อสร้าง 250,000 ตารางเมตรประกอบด้วย 12 กลุม่  มีรูปแบบสถาปัตยกรรม
ดัง้เดิม ประเพณีพืน้บ้านและพิธีกรรมของชนกลุม่น้อยYi สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาเดิม
ของวฒันธรรม Yi  เมืองโบราณได้รับความเสยีหายในช่วงเกิดแผน่ดินไหว Wenchuan ในปี 2008 เพื่อ
ฟืน้ฟูรูปลกัษณ์เดิม วฒันธรรมชนเผา่ดัง้เดิม ได้รับการลงทนุจากรัฐเป็นจํานวนมากเพื่อสร้างกองทนุ
ใหม่ เป็นรูปแบบหลงัการฟืน้ฟู ในเดือนพฤศจิกายนปี พ. ศ. 2560 ได้รับการอนมุติัอยา่งเป็นทางการวา่
เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบัประเทศ4A   จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองหล่ีเสีย้น 理县  (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง )  

 
 
 
 
 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัหลีเ่สีย้น 理县吉祥谷国际大酒店  Lixian Jixiang Valley International Hotel  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ส่ี         (4)  อุทยานป้ีเผิงโกว – หม่าเออร์คัง – ภเูขาส่ีดรุณี   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่ อุทยานป้ีเผิงโกว 毕棚沟 ครอบคลมุพืน้ท่ี 180 ตารางกิโลเมตร มีสภาพแวดล้อม
ป่าไม้สายนํา้สมบูรณ์ มียอดเขาหิมะสงู 3,000-6,000 เมตรขนาบอยูส่องข้าง มีธารนํา้แข็ง นํา้ตก และ 
ทะเลสาบ "หลงหวงั" นํา้ใสสเีขียวแปลกตาอยู่บนเขาในความสงูระดบั 3,000 เมตร สมัผสัทะเลเมฆ 
ทะเลหมอก   
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เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารเดินทางเข้าสู ่ จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่
อุทยานภเูขาส่ีดรุณี ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ   4 
ชัว่โมง ) มีทิวทศัน์ประกอบด้วยหบุเขา 3 แหง่ (ซวง
เฉียวโกว, ฉางผิงโกว, ไหจ่ือโกว) และภเูขาสงู
มากมายในระดบั 4,000  เมตรขึน้ไปรวมถึง “ภเูขา
ฉงไหล” ท่ีมีสีย่อดซึง่คนพืน้เมืองตัง้ช่ือวา่ “ภเูขาสี่
สาว” พี่คนโต “ต้ากเูหนียงซาน” มีความสงู 5,355 เมตร ภท่ีูสอง “เอ้อร์กเูหนียงซาน” มีความสงู 5,454 
เมตร น้องคนท่ีสาม “ซานกเูหนียงซาน” มีความสงู 5,664 เมตร สว่นน้องนชุสดุท้อง “ซื่อกเูหนียงซาน” 
มีความสงู 6,250 เมตร จากระดบันํา้ทะเล นบัเป็นยอดท่ีสงูเป็นอนัดบั 2 ในมณฑลเสฉวน (อนัดบั 1 
“กงก่าซาน” สงู 7,556 เมตร) แตล่ะยอดสวยงามมีหิมะปกคลมุยอดอยูต่ลอดปี เปรียบเสมือนหญิงงาม
ท่ีแตง่ตวัสวยรอต้อนรับแขกทางไกลท่ีจะมาเยี่ยมเยือน ระหวา่งทางเพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์ธรรมชาติ
ของขนุเขาสลบักบัทุง่หญ้าและภเูขาสงูตลอดสองข้างทาง  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเขาสีด่รุณี  悦山度假酒店 Sigunlang Mountains  Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้า         (5)  ซวงเฉียวโกว  – เมืองเฉินต ู 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นนัง่รถของอุทยานเข้าชมซวงเฉียวโกว หรือหบุเขาสะพานคู ่ มีระยะทาง 34.8 กม. มีพืน้ท่ีรวม 
216 ตารางกิโลเมตร จุดทอ่งเท่ียวแบง่ออกเป็น 3 สว่น สว่นแรก หุบเขาหยินหยาง ทุง่ต้นหยาง แล้ว
เดินทางเข้าสูส่ว่นลกึสดุทา่นจะได้เห็นธารนํา้แข็ง ภเูขากระจกแก้ว ภเูขาดวงอาทิตย์ ภเูขาดวงจนัทร์ 
ยอดเขากระตา่ย สว่นกลาง นําทา่นย้อนกลบัมาชมทะเลสาบ สว่นท่ีสาม  ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา 
เช่น ยอดเขาพราน ยอดวงัโปตาลา ยอดเขา เพชร ภเูขาหญิงตัง้ครรภ์ ถ่ายรูปกนัอยา่งจุใจกบัท้องทุง่
กว้างท่ีมีฉากหลงัเป็นภเูขาสงูปกคลมุด้วยหิมะขาวในหบุเขาจะมีลาํธารใสสะอาดและสนสงูสเีขียวเข้ม
สลบัด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดส ีเช่น เขียวอ่อน เขียวแก่ เหลอืงส้ม แดง นํา้ตาลเข้ม  
 
 
 
 
 
 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
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ทา่นเดินทางกลบัสู ่ เมืองเฉินต ู ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
4 ชัว่โมง) ตัง้อยูบ่ริเวณลุม่แม่นํา้หมิงใจกลางมณฑล  เป็น
เมืองท่ีเป็นศนูย์กลางของการเดินทางทัง้ทางอากาศและทาง
รถไฟ รวมไปถึงเป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร 
และด้านการศกึษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต้    

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองเฉินต ู 温德姆至尊豪廷大酒店  Wyndham Grand Plaza Royale Palace  ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

วันที่หก          (6)  ร้านยา –  หมอนโอโซน - ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ  – เฉินตู – กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารนําทา่นสูศู่นย์สขุภาพให้ทา่นชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณนวดฝ่าเท้าเพื่อสขุภาพ ผอ่น
คลายความเม่ือยล้า พร้อมทัง้ซือ้ยาบวัหิมะยาสามญัประจําบ้านของจีน  จากนัน้นําทา่นชมร้านหมอน
โอโซน   นําทา่นช้อปปิง้เท่ียวชม ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ 宽窄巷子 ถนนแหง่นีมี้อายกุวา่
พนัปี  ทา่นจะได้ชมววิทิวทศัน์ท่ีมีความงดงามและมีประชากรอาศยัอยูจ่ริง เมืองเฉิงตไูด้รับขนานนาม
วา่เป็นเมืองโบราณคูรั่กโรแมนติค เป็นแหลง่นดัพบของหนุม่สาว    สถานท่ีแหง่นีเ้รียกได้วา่เป็นแหลง่
เติมเต็มความรักยามค่ําคืนของหนุม่สาว ถนนคนเดินแหง่นีแ้บง่เป็น 2 สาย มีทัง้ถนนกว้างและถนน
แคบ ให้ทา่นได้สมัผสัความงามของเมืองนี ้ ทา่นจะหลงใหลไปกบัมนต์เสนห์่ของเมืองโบราณแหง่นี ้  
เชิญทา่นช้อปปิง้สนิค้าตลอดสองข้างทางถนนตามอธัยาศยั  
 

 

 
 
 

 
 

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
15.05น.   บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG619 
17.20น.   ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ     เข้า 2 ร้าน 
ก าหนดการเดินทาง 

20 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

28 ธันวาคม 62 – 2 มกราคม 63   36,800  บาท  6,800 บาท  

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ปหนงัสอืเดินทางไทย   บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์  

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน  ตลอดทัง้ทริป 200หยวนจีน/ทา่น                                            

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

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้   
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี

การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแล้วในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
12. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 


