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วนัแรก   สนำมบินสุวรรณภูม ิ– เฉินตู 
18.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์U สายการบินไชน่าอีส

เทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
20.30 น. ออกเดินทำงสู่เมืองเฉิงตู โดย เทีย่วบินที่ MU 5036 บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
01.00+1 น.  ถึงนครเฉิงตู น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
 น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั     พกัท่ี JINKE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง  เฉิงตู – อทุยำนมู่หนีโกว – จิ่วจ้ำยโกว    
เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พัก   หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่เส้นทางจ่ิวจ้ายโกว ผ่านเส้นทางขุนเขาท่ี

สลบัซบัซ้อนและเลียบริมแม่น ้ า ซ่ึงเป็นความงามท่ีธรรมชาติสร้างสรรคไ์วใ้ห้นกัเดินทางไดช้ม หรือจะ
พกัผอ่นระหวา่งนัง่รถไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอำหำร  น าท่านเดินทางต่อมุ่งสู่เส้นทางจ่ิวจา้ยโกว ระหวา่งทาง
น าท่านชมธรรมชาติของ อุทยำนมู่น่ีโกว น าท่านชมความงดงามท่ีธรรมชาติไดบ้รรจงสร้าง ณ หุบเขามู่
น่ีโกว มีพื้นท่ี เฉล่ียอยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเลมากท่ีสุดเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก ท่ีน้ีจึงเป็นเหมือนดั่ง
สวรรค์อีกแห่งหน่ึงของคนรักภูเขาอย่างแท้จริง ให้ท่านได้อิสระช่ืนชมความงดงามจนถึงเวลาอัน
สมควรจากนั้ นน าท่านเดินทางต่อน าท่านชม ร้ำนหยก ให้ท่านได้ชมผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากหยกจีน
เคร่ืองประดบัล ้าค่า 

ค ่า บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านสู่ ท่ีพกั JINLONG  HOTELหรือเทียบเท่ำ 5 ดำว  

วนัทีส่ำม  อทุยำนแห่งชำติจิ่วจ้ำยโกว(ไม่รวมรถเหมำ) – เมืองโบรำณซงพำน – ทะเลสำบเต๋อซี  
     เมืองเม่ำเส้ียน 
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ “อุทยำนแห่งชำติจ่ิวจ้ำยโกว” เปล่ียนข้ึน

รถของอุทยาน เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จ่ิวจา้ยโกว” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอหนานปิง 
อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน  ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู  ประมาณ  500 กิโลเมตร และอยู่สู งกว่า
ระดบัน ้ าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่าน้ี มียอดเขาท่ีปกคลุมดว้ย
หิมะอยูห่ลายยอด    พื้นท่ีป่าเขียวขจีสลบักบัทุ่งหญา้ , ทะเลสาบ, แม่น ้ าและน ้ าตกรูปร่างแปลกตาชาวธิ
เบตท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีน้ีมีต านานเก่ียวกบัการเกิดของภูมิประเทศจ่ิวไจโ้กวดงัน้ี  “ ตา้เกอผูมี้ชีวิตอนัเป็น
อมตะและนางฟ้าอู่นวัเซอโหม่ ท่ีอาศยัอยู่ในเทือกเขาลึกน้ีไดต้กหลุมรักซ่ึงกนัและกนั ตา้เกอจึงไดข้ดั
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กระจกบานหน่ึงจนวาววบัดว้ยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กบัอู่นวัเซอโหม่เป็นของก านัล แต่
โชคร้ายท่ีอู่นัวเซอโหม่ท าหล่นและแตกเป็นช้ินเล็ก ช้ินน้อยถึง 108 ช้ิน  ซ่ึงภายหลังจึงกลายเป็น
ทะเลสาบทั้ ง  108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บ้านแห่งน้ี  ”  ภายในอาณาบริเวณอุทยานจ่ิวจ้ายโกว 
ประกอบดว้ยภูเขาและหุบเขาอนัสลบัซบัซอ้น เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่มีระดบัพื้นดินท่ีลดหลัน่จึงท าให้
เกิดแอ่งน ้ านอ้ยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน ้ าตกใหญ่นอ้ยรวมถึง  17 กลุ่ม และแม่น ้ าซ่ึงไหลมา
จากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะไดพ้บกบัความหศัจรรยข์องอุทยานแห่งน้ี ชมสภาพของน ้าในทะเลสาบมี
สีสันท่ีพิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลท่ีเปล่ียนแปลงจนท าไห้เกิดสีสัน อนัมหัศจรรยจ์นได้
ฉายาวา่ “ 7 แดนเทพนิยาย ” ท่านจะไดเ้ดินลดัเลาะเร่ิมตั้งแต่ป่าดึกด าบรรพท์่านจะไดส้ัมผสั ธรรมชาติ 
ของป่าท่ียงัคงสภาพเหมือนป่าดึกด าบรรพ์  เสมือนหน่ึงท่านก าลังส ารวจป่าดึกด าบรรพ์ ต่อด้วย
ทะเลสาบกระจกเงาและทะเลสาบหงส์ ชมความใสสะอาดของน ้าในทะเลสาบ จากนั้นแวะชมทะเลสาบ
หมีแพนดา้และทะเลสาบไผ่ลูกศร ซ่ึงท่านจะตลึงกบัความงดงามท่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว ้อย่าง
วจิิตพิสดาร ดัง่ภาพวาดในจินตนาการ ผา่นบึงหญา้ ดาดน ้ า ชั้นของน ้ าตกนอ้ยใหญ่ ไหลลดัเลาะ ซ่ึงท่าน
สามารถไดย้นิเสียงของน ้าไหลภายใตบ้รรยากาศท่ีแสนสงบเงียบและงดงาม 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรภายในอุทยาน น าท่านชมความงดงามของ “ น ้ำตกธำรไข่มุก ” ซ่ึง
เป็นน ้ าตกท่ีไหลผ่านถ ้ าล าธารใหญ่สลบัซับซ้อนดุจดงัวงับาดาล มีสายน ้ าท่ีทอดธารลดหลัน่ยาวเป็น
ระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยบิระยบั เป็นน ้ าตกท่ีมีความงามราวกบัเส้นไข่มุก ให้
ท่านไดอิ้สระกบัการบนัทึกถ่ายภาพและด่ืมด ่ากบัธรรมชาติ ท่ีสวยสดงดงามไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ผา่นชม เมือง
โบรำณซงพำน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมยัโบราณเป็นเมืองท่ีใช้แลกเปล่ียนสินคา้ชาวฮัน่และชาว
ทิเบตซ่ึงชาวฮัน่นิยมน าใบชา ผา้แพร เกลือและของใชป้ระจ าวนัมาแลกเปล่ียนมา้แกะ ขนแกะ และหนงั
สัตวข์องชาวทิเบต ก าแพงเมืองซงพาน สร้างในสมยัราชวงศห์มิงมีพลเมือง 1 แสนกวา่คน ปี ค.ศ. 1933 
ทหารจีนแดงเดินทางไกลผา่นซงพานนายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกบัหัวหนา้ชาวเผา่ทิเบต เชียง
อิสลาม และไดรั้บการสนบัสนุนและไดข้า้มแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อตา้นชาวญ่ีปุ่นท่ีรุกราน น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองเม่ำเส้ียน ระหวา่งทางแวะชม "ทะเลสำบเต๋อซี" ตั้งอยูร่ะดบัความเกือบ 3,000 เมตร เป็น
ทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์  แต่เล้ีอยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอนัยิ่งใหญ่ตระการตาผิวน า
ราบเรียบ ปราศจากร้ิวคล่ืน หรือแท่งตอไม้ และสีของทะเลสาปเขม้สดไร้เงาสะท้อน  จนดูราวเป็น
กระเบ้ืองยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิดแผน่ดินใหวเม่ือปี พ.ศ. 2478 ซ่ึงคราวนั้นไดก้ลืน
ส่ิงก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางคร้ังก็แฝงด้วยความ
โหดร้าย ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัความงามของธรรมชาติท่ีท่านสัมผสัจากท่ีไหนไม่ได ้ท่านจะไดเ้ห็นวิถี
ชีวิตของชาวบา้น  สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่ท่ีพกั 
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ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั    
ท่ีพกั XIQIANG HOMELAND  HOTELหรือเทยีบเท่ำ  

วนัทีส่ี่  เม่ำเส้ียน – เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมแีพนด้ำ – โชว์เปลีย่นหน้ำกำก   
เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองเฉินตู เมืองเอกมณฑลเสฉ

วน มณฑลท่ีมีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา  และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนักและมีปริมาณความช้ืนสูง มีพื้นท่ี
ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหน่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยเช้ือชาติต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวยี ่ธิเบต 
เม้ียว หุย เชียง น าท่านสู่ ร้ำนหยก ท่ีมีผีซ่ิว สัตวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือว่าหากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะ
ร ่ ารวย และมีแต่โชคลาภ   

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเท่ียวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำ ซ่ึง
ตั้งอยู่บนเน้ือท่ี 600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1987 ซ่ึงใช้เป็น
ศูนยเ์พาะพนัธ์ุและอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็นสถานท่ีศึกษาหมีแพนดา้ เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะศึกษา
ระบบนิเวศน์ , การอยูอ่าศยัและการแพร่พนัธ์ุของหมีแพนดา้   แวะชม โรงงำนผลิตผ้ำไหมของจีน ชม
วิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใช้เคร่ืองจกัร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( 
แปลกแต่จริง ) เพื่อมาท าใส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง    

 ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเขา้ชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก การแสดงท่ีมี
ช่ือเสียงโด่งดงัของมณฑลเสฉวน หลงัจบการแสดงน าท่านสู่ท่ีพกั   

ท่ีพกั YINSHENG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 5* 

วนัทีห้่ำ เฉิงตู – ช้อปป้ิงถนนชวนซีลู่ – สุกีเ้สฉวน – กรุงเทพฯ 
เชา้ บริกำร อำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  หลงัอาหารน าน าท่านสู่ ย่ำน Walking Street หรือถนนคนเดินชุนซี

ลู่  เป็นแหล่งช้อปป้ิงช่ือดังของเสฉวน ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้ งแบรนด์
ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เส้ือผา้, รองเทา้, เคร่ืองหนงั, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของท่ี
ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอธัยาศยั  จากนั้นน าท่านเยีย่มชม ศูนย์สมุนไพรจีน ฟังค าบรรยายสรรพคุณยาจีนท่ี
มีสรรพคุณครอบจกัรวาล พร้อมคลายเม่ือยดว้ยการนวดสมุนไพร ฟรีแบบไม่มีค่าใชจ่้าย 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  **พิเศษเมนูสุกีเ้สฉวน**  จากนั้นน าท่านชม ศูนย์สุขภำพแอน
ไอออน ใหท้่านเลือกชมผลิตภณัฑจ์ากยางพาราเพื่อสุขภาพเป็นของฝาก  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง
สู่สนามบิน 

16.40 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่MU 5035  
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18.50 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ...... 
 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดนิทำงอย่ำงถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ 
แล้วจงึวำงมัดจ ำเพ่ือประโยชน์ของท่ำนเอง *** 

อตัรำค่ำบริกำร ** ไม่มแีจกกระเป๋ำ // ไม่มีรำคำเดก็ *** 

วนัเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ 

และเดก็พกัมีเตยีง 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 
ท่ำนไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่ำนละ 

6-10, 13-17, 20-24, 27- 31 ก.ค. 60 
03-07 , 10-14 , 17-21 , 24-28 ส.ค. 60 

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 60 
19,999.- 19,999.- 4,900 

รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนรัฐสนับสนุนกำรท่องเทีย่ว เพ่ือโปรโมทกำรท่องเทีย่ว ร้ำนนวดฝ่ำเท้ำ , ผ้ำไหม , หยก  
หมอนโอโซนแต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำที – 1 ช่ัวโมง 

 หำกลูกค้ำท่ำนใดไม่ประสงค์จะเข้ำร้ำน กรุณำช ำระท่ำนละ 2,000 บำทต่อร้ำนต่อท่ำน** 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเล่ือนกำรเดนิทำงในกรณทีีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่ำน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จดัหัวหน้ำทวัร์ร่วมเดนิทำงในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำนแต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีก่่อนทุกคร้ัง 
หำกไม่มกีำรสอบถำมเจ้ำหน้ำทีบ่ริษทัก่อนท ำกำรซ้ือบตัรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น  

ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วนัท าการปกติ (หนงัสือเดินทางไทย) 
- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณีทีน่ ้ำหนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักที่เกนิเอง *** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  CHEN JIU 5D4N SEP17-MU-W36 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 
-ค่ำทปิไกด์วนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, ค่ำทปิคนขับรถวนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, หัวหน้ำทวัร์ไทยวนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน 

เง่ือนไขกำรสำรองที่นั่ง 

- กำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

กำรยกเลกิ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนส าหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ
การันตีค่ามดัจ าท่ีพกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั   เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ า  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรง
หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ป @ @ 
1. สาํเนาพาสปอร์ต  
2. ส าเนาบตัรประชาชน  
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3. ตวัอยา่งส าเนาพาสปอร์ต  

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจนี เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดนิทำงล่ำช้ำ 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 2,000 บาท 

 
 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำร  

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่
จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
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3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สายการ
บินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

หมำยเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าใหมิ้สามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 
 
 

บริษทัฯมปีระกนัอุบตัิเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

 


