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8L12 เฉงิต ูภูเขาหมิะ ธารน า้แข็งการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน 4วนั2คนื  

 

Code 8L12: เฉงิต ูภเูขาหมิะ ธารน า้แข็งการ ์
เซยีตา๋กูปิ่งชวน 4วนั2คนื 

ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้ วดัผูเ่จา้ เมอืงโบราณตเูจยีงเยีย่น เมา่เซีย่น อทุยานสวรรคภ์ู
ผาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน ทะเลสาบตา้กู ๋ชอ้ปป้ิงถนนซอยแคบซอยกวา้ง ถนน

คนเดนิชุนซลีู ่ 

เมนพูเิศษ: อาหารกวางตุง้ ,สกุีเ้สฉวน+น า้จ ิม้รสเด็ด 
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พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมา่เสีย้น 1คนื,ตเูจยีงเยีย่น 1คนื 

บนิตรง เฉงิต ูโดยสายการบนิ Lucky Air 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ-เฉงิต-ูเมอืงตเูจยีงเยีย่น-เมอืงโบราณตเูจยีงเยีย่น
ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้-เมอืงโบราณเจยีจอื-วดัผูเ่จา้-เมา่เซีย่น 

2  อุทยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน(รวมรถอุทยาน+กระเชา้) ทะเลสาบตา้กู-๋
เมอืงตเูจยีงเยีย่น 

3  เฉงิต-ูถนนซอยแคบซอยกวา้ง-ถนนคนเดนิชุนซลีู-่ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ 

4  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

04 - 07 Jan 2019  10,888  10,888 10,888 5,000 3,500 

10 - 13 Jan 2019  11,888  11,888 11,888 5,000 3,500 

11 - 14 Jan 2019  11,888  11,888 11,888 5,000 3,500 

17 - 20 Jan 2019  11,888  11,888 11,888 5,000 3,500 

18 - 21 Jan 2019  11,888  11,888 11,888 5,000 3,500 

28 Feb - 03 Mar 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 3,500 

01 - 04 Mar 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 3,500 
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07 - 10 Mar 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 3,500 

08 - 11 Mar 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 3,500 

14 - 17 Mar 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ-เฉงิต-ูเมอืงตเูจยีงเยีย่น-เมอืงโบราณตเูจยีงเยีย่น
ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้-เมอืงโบราณเจยีจอื-วดัผูเ่จา้-เมา่เซีย่น 

00.15  พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ัน้ 4 ประต ู
เคาเตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Lucky Air (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขัน้ตอน
จากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวทา่นเอง
ตามนโยบายรกัษาความปลอดภยัของสายการบนิ 

03.50  บนิลดัฟ้าสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L812 

07.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิต ูเมอืงหลวงของมณฑลเสฉ
วน ศนูยก์ลางดา้นการเมอืงการทหารและดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงใต ้นํา
ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง) 

เดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีงเยีย่น(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงขนาด
กลาง มชี ือ่เสยีงมาจากการสรา้งเขือ่นชลประทานทีย่ ิง่ใหญส่มยักวา่ 2,600 ปีกอ่น ถอืวา่
เป็นเขือ่นชลประทานดนิเกา่แกท่ีส่ดุในโลก และยงัใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุัน สามารถ
แกปั้ญหาน้ําทว่มเมอืงจนกลายมาเป็น “แดนสวรรค”์ ของชาวเมอืงนี ้ชาวจนีเองมกีารพดู
กันวา่ “ผูใ้ดกําหนดน้ําได ้ผูนั้น้ปกครองประเทศได”้ นําทา่นชม เมอืงโบราณตเูจยีง
เยีย่น ภายในบรเิวณเมอืงเกา่มทีัง้รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารมากมายใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้เลอืกชมิ ชมศลิปะสะพานไมเ้กา่แกข่องเมอืงใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ นํา
ทา่นเขา้ชม ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้ สรา้งศนูยเ์พาะพันธุแ์ละอนุรกัษ์รวมถงึใชเ้ป็น
สถานทีศ่กึษาหมแีพนดา้ ชมความนา่รกัของเหลา่แพนดา้ทีอ่อกมาโชวต์วัอยา่ง
ใกลช้ดิ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัผูเ่จา้ เดมิชือ่ วดัหญิง่ฮวา๊ สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์ยวน ชว่ง
ปลายราชวงศห์มงิระหวา่งสงครามไดเ้กดิไฟไหม ้จนในสมัยราชวงศช์งิ ไดใ้ชเ้วลาใน
การซอ่มแซมกวา่ 205 ปี มพีระพทุธรปูศกัดสิทิธิม์ากมาย เป็นวดัทีนั่กวชิาการใชใ้น
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การศกึษาคน้คว ้าเกีย่วกับวถิชีวีติ รวมไปถงึวฒันธรรมของพระพทุธศาสนาใ  นชว่ง
ราชวงศช์งิ วดันีม้ชี ือ่เสยีงมากในหมูด่าราผูกํ้ากบัดงัๆ จากฮอ่งกง, นักธรุกจิ และผูนํ้า
ผูบ้รหิาร อาท ิเฉนิหลง มากราบไหวเ้ป็นประจําทกุปี เพราะวดันีศ้ักดสิทิธิใ์นดา้นความ
เจรญิกา้วหนา้ในหนา้ทีค่วามมชีือ่เสยีง เดนิทางสู ่เมอืงเมา่เซีย่น (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 2.30ชม.) 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ีพ่กั MAOXIANINN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่2 อุทยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน(รวมรถอุทยาน+กระเชา้) ทะเล
สาบตา้กู-๋เมอืงตเูจยีงเยีย่น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู ่อุทยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง
ประมาณ 3 ชม.) เป็นอทุยานทางธรรมชาตทิีล้ํ่าคา่อกีแหง่ของมณฑลเสฉวน ทีม่คีวาม
งดงามอยา่งยิง่ จดุทีส่งูทีส่ดุมคีวามสงูจากระดับน้ําทะประมาณ 5,286 เมตร เป็นภผูา
ธารน้ําแข็งทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวธเิบตชาวบา้นเชือ่วา่มเีทพเจา้พทิกัษ์ภเูขาแหง่นีอ้ยู ่ทํา
ใหภ้ผูาแหง่นีย้งัไมเ่คยมใีครพชิติ ยอดเขาได ้

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นํานําทา่นขึน้สู ่ยอดเขา (รวมกระเชา้) ซึง่มหีมิะตลอดทัง้ปี สงูถงึ 4860 เมตร  ชมภู
เขาน้ําแข็งหมิะ 3 ลกูทีเ่ชือ่วา่เป็นสนัหลังมงักรทีม่คีวามงดงาม ฉากเบือ้งหนา้เป็นภเูขา
ทีส่งูชนัตดักบัทอ้งฟ้าทีม่สีฟ้ีาครามสดใส และพ  ระอาทติยส์ะะท ้ อนกลาเซยีรค์ลา้ยดัง
ภเูขาเงนิระยบิระยบั สะทอ้นเขา้สูส่ายตา ดัง่ไดน่ั้งกระเชา้ชมภเูขาสวรรคท์ีห่าชมไดย้าก
ยิง่ นําทา่นชม 3 ทะเลสาบสวรรคท์ีง่ดงามไมแ่พจ้ิว่จา้ยโกว ทะเลสาบจงิโหวไห ่
ทะเลสาบหงษ ์ลําธารคูร่ักและทะเลสาบทีถ่อืไดว้า่ เป็นจดุทีสํ่าคัญในอทุยานแหง่นี ้
ทะเลสาบตา้กู ๋หรอื ทะเลสาบน า้มนตข์อพร เลา่กันวา่หากใครมเีรือ่งเดอืดรอ้ยใหม้า
กราบไหวเ้ทพเจา้ทีคุ่ม้ครองทะเลสาบแหง่นี ้จะทําใหเ้รือ่งทีเ่ดอืดรอ้นคลายลง หรอืพร
ตอ่องคเ์ทพก็จะสมหวงัดัง่ใจหมาย น้ําในทะเลสาบนัน้จะมสีสีนัทีแ่ตกตา่งกันไปแลว้แต่
ชว่งฤดกูาล ในชว่งฤดรูอ้นและชว่งใบไมผ้ลนัิน้น้ําทะเลสาบจะมสีเีขยีวเขม้คลา้ยดัง่หยก
ทีจ่มอยูก่น้แมน้ํ่า ในชว่งใบไมร้ว่งนัน้ทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากหลาย
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สทีีร่ว่งหลน่ลงจากตน้มาทีท่ะเลสาบ ในชว่งหนา้หนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปดว้ยหมิะ
น้ําแข็งทีด่แูลว้คลา้ยดัง่ยนือยูใ่นยโุรปไมเ่หมอืนอยูใ่นเมอืงจนี เดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีง
เยีย่น (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

: เขา้สูท่ ีพ่กัเมอืงตงชวน HOLIDAYINN CENTER HOTEL (4*) หรอืระดบั
ใกลเ้คยีงกนั: 

 

วนัที ่3 เฉงิต-ูถนนซอยแคบซอยกวา้ง-ถนนคนเดนิชุนซลีู-่ ทา่อากาศยานนานาชาตซิ
รวงลิว้ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางกลบัสู ่นครเฉงิต ู(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  นําทา่นแวะ
ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวด
ผอ่นคลายที ่ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรือ่งราวเกีย่วกับการแพทย์
โบราณตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจบุัน การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปีพรอ้มรับ
ฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช ีย่วชาญ แวะรา้นชา ชมิชาและเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์าก
ใบชา ชม รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ 
ทีน่อน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนควานจา๋ย หรอื ซอยแคบ-กวา้ง ไดร้บัขนานนามวา่เป็นถนน
โบราณโรแมนตกิ บา้นหลายหลงัยังคงสไตสค์วามเป็นจนีแบบโบราณ อดตีเคยเป็นบา้น
ของนายทหาร ปัจจบุันเปลีย่นเป็นถนนคนเดนิขายของทีร่ะลกึ ของกนิโรงละคร 
พพิธิภัณฑ ์ฯลฯ ถนนแบง่เป็น 2 สาย มทีัง้ซอยกวา้ง และซอยแคบ ใหท้า่นไดห้ลงใหล
ไปกบัมนตเ์สน่หข์องถนนโบราณแหง่นี ้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ถนนคนเดนิ
ชุนซลีู ่ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของเฉงิตเูป็นแหลง่ศนูยร์วมวยัรุน่ชือ่ดงัและเป็นทีต่ัง้
ของตกึสงูรปูทรงทันสมัยมากมาย รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัเชน่ ISETAN และรา้นคา้
มากมาย อาท ิZARA, H & M, UNIQLO  

คํ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางส ูทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิว้ นครเฉงิต ู

 

วนัที ่4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

00.50  บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Lucky Air เทีย่วบนิที ่8L811 

03.05+1  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

หมายเหต ุ

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนือ่งจากเป็นทัวรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัวหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่
จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ
วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้สิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวดัและตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
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จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจั้ด
จะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 
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**ออกเดนิทางข ัน้ต า่  15ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนั

หรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการ
นบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – เฉงิต ู(CTU) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พกัหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกันจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 
3.คา่อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวนั และเย็นหรอืคํา่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มคัคเุทศก ์ 
5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกันอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกันภยัทีบ่รษัิททําไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีาร
ตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่

โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่วซี่าทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย(ตอ้งเดนิทางไปและ
กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัน้) 

5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป๋าเกนิทา่น

ตอ้งชาํระคา่น้ําหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 

7. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปักกิง่ 300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 

    (6.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
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เงือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มดัจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ย
ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตาม
วนัทีท่ีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวน
สทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิ
ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลับปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสําคัญ 
6. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นีต้อ้งขึน้อยู่
กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 
วนักอ่นการเดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการ
ไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไข้
ไดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและ
ยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้
จากบรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 


