
 

  

 

 

8L12 เฉงิต ูภเูขาหมิะ ธารนํ �าแข็งการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน 4วนั2คนื  

 

Code 8L12: เฉงิต ูภเูขาหมิะ ธารนํ �าแข็งการเ์ซยีตา๋
กูปิ่งชวน 4วนั2คนื 

ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้ วดัผูเ่จา้ เมอืงโบราณตเูจยีงเยี6ยน เมา่เซี6ยน อทุยานสวรรคภ์ผูาหมิะการ ์
เซยีตา๋กูปิ่งชวน ทะเลสาบตา้กู ๋ชอ้ปปิ� งถนนซอยแคบซอยกวา้ง ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ 

เมนูพเิศษ: อาหารกวางตุง้ ,สกุ ี�เสฉวน+นํ�าจ ิ�มรสเด็ด 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว เมา่เสี�ยน 1คนื,ตเูจยีงเยี6ยน 1คนื 

บนิตรง เฉงิต ูโดยสายการบนิ Lucky Air 

 

 

 

 



 

  

 

 

วนัที6 รายละเอยีดทอ่งเที6ยว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ-เฉงิต-ูเมอืงตเูจยีงเยี6ยน-เมอืงโบราณตเูจยีงเยี6ยนศนูยว์จิยัหมแีพนดา้-
เมอืงโบราณเจยีจอื-วดัผูเ่จา้-เมา่เซี6ยน 

2  อุทยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน(รวมรถอุทยาน+กระเชา้) ทะเลสาบตา้กู-๋เมอืงตเูจยีง
เยี6ยน 

3  เฉงิต-ูถนนซอยแคบซอยกวา้ง-ถนนคนเดนิชุนซลีู-่ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิ�ว 

4  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี6ยว 

14 - 17 Dec 2018  10,988  10,988 10,988 5,000 3,500 

16 - 19 Dec 2018  11,888  11,888 11,888 5,000 3,500 

21 - 24 Dec 2018  11,888  11,888 11,888 5,000 3,500 

29 Dec 2018 - 01 Jan 
2019  

15,888  15,888 15,888 5,000 3,500 

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 

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 

21 - 24 Mar 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์



 

  

 

 

วนัที6 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ-เฉงิต-ูเมอืงตเูจยีงเยี6ยน-เมอืงโบราณตเูจยีงเยี6ยนศนูยว์จิยัหมี
แพนดา้-เมอืงโบราณเจยีจอื-วดัผูเ่จา้-เมา่เซี6ยน 

00.15  พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ั�น 4 ประต ูเคาเตอร์
เช็คอนิสายการบนิ Lucky Air (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะนําขั 1นตอนจากเจา้หนา้ที6) กระเป๋า
ทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที6สายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
ของสายการบนิ 

03.50  บนิลดัฟ้าสู ่เฉงิต ูโดยสายการบนิ Lucky Air เที6ยวบนิที6 8L812 

07.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิ�ว นครเฉงิต ูเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ศนูยก์ลาง
ดา้นการเมอืงการทหารและดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง) 

เดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีงเยี6ยน(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.) เมอืงขนาดกลาง มี
ชื6อเสยีงมาจากการสรา้งเขื6อนชลประทานที6ย ิ6งใหญส่มัยกวา่ 2,600 ปีกอ่น ถอืวา่เป็นเขื6อนชลประทาน
ดนิเกา่แกท่ี6สดุในโลก และยังใชง้านไดจ้นถงึปัจจบุนั สามารถแกปั้ญหานํ1าทว่มเมอืงจนกลายมาเป็น 
“แดนสวรรค”์ ของชาวเมอืงนี1 ชาวจนีเองมกีารพดกูนัวา่ “ผูใ้ดกําหนดนํ1าได ้ผูนั้ 1นปกครองประเทศได”้ 
นําทา่นชม เมอืงโบราณตเูจยีงเยี6ยน ภายในบรเิวณเมอืงเกา่มทีั 1งรา้นคา้ขายของที6ระลกึ รา้นอาหาร
มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื1อเลอืกชมิ ชมศลิปะสะพานไมเ้กา่แกข่องเมอืงใหท้า่นถา่ยภาพเป็นที6ระลกึ 
นําทา่นเขา้ชม ศนูยอ์นุรกัษห์มแีพนดา้ สรา้งศนูยเ์พาะพันธุแ์ละอนุรักษ์รวมถงึใชเ้ป็นสถานที6ศกึษา
หมแีพนดา้ ชมความนา่รกัของเหลา่แพนดา้ที6ออกมาโชวต์วัอยา่งใกลช้ดิ 

เที6ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัผูเ่จา้ เดมิชื6อ วดัหญิ6งฮวา๊ สรา้งขึ1นในสมัยราชวงศห์ยวน ชว่งปลายราชวงศห์
มงิระหวา่งสงครามไดเ้กดิไฟไหม ้จนในสมัยราชวงศช์งิ ไดใ้ชเ้วลาในการซอ่มแซมกวา่ 205 ปี มี
พระพทุธรปูศกัดสิทิธิVมากมาย เป็นวัดที6นักวชิาการใชใ้นการศกึษาคน้คว ้าเกี6ยวกบัวถิชีวีติ รวมไปถงึ
วัฒนธรรมของพระพทุธศาสนาใ  นชว่งราชวงศช์งิ วัดนี1มชีื6อเสยีงมากในหมูด่าราผูกํ้ากบัดงัๆ จาก
ฮอ่งกง, นักธรุกจิ และผูนํ้าผูบ้รหิาร อาท ิเฉนิหลง มากราบไหวเ้ป็นประจําทกุปี เพราะวัดนี1ศกัดสิทิธิV
ในดา้นความเจรญิกา้วหนา้ในหนา้ที6ความมชีื6อเสยีง เดนิทางสู ่เมอืงเมา่เซี6ยน (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 2.30ชม.) 

คํ6า  บรกิารอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร    

เขา้สูท่ ี6พกั MAOXIANINN HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที6 2 อุทยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน(รวมรถอุทยาน+กระเชา้) ทะเลสาบตา้กู-๋เมอืงตู
เจยีงเยี6ยน 



 

  

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสู ่อุทยานสวรรคภ์ผูาหมิะการเ์ซยีตา๋กูปิ่งชวน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 
ชม.) เป็นอทุยานทางธรรมชาตทิี6ลํ1าคา่อกีแหง่ของมณฑลเสฉวน ที6มคีวามงดงามอยา่งยิ6ง จดุที6สงู
ที6สดุมคีวามสงูจากระดบันํ1าทะประมาณ 5,286 เมตร เป็นภผูาธารนํ1าแข็งที6ศกัดิVสทิธิVของชาวธเิบต
ชาวบา้นเชื6อวา่มเีทพเจา้พทิักษ์ภเูขาแหง่นี1อยู ่ทําใหภ้ผูาแหง่นี1ยังไมเ่คยมใีครพชิติ ยอดเขาได ้

เที6ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นํานําทา่นขึ1นสู ่ยอดเขา (รวมกระเชา้) ซึ6งมหีมิะตลอดทั 1งปี สงูถงึ 4860 เมตร  ชมภเูขานํ1าแข็ง
หมิะ 3 ลกูที6เชื6อวา่เป็นสนัหลงัมังกรที6มคีวามงดงาม ฉากเบื1องหนา้เป็นภเูขาที6สงูชนัตดักบัทอ้งฟ้าที6มี
สฟ้ีาครามสดใส และพ  ระอาทติยส์ะะท ้ อนกลาเซยีรค์ลา้ยดงัภเูขาเงนิระยบิระยับ สะทอ้นเขา้สู่
สายตา ดั6งไดนั้6งกระเชา้ชมภเูขาสวรรคท์ี6หาชมไดย้ากยิ6ง นําทา่นชม 3 ทะเลสาบสวรรคท์ี6งดงามไม่
แพจ้ิ6วจา้ยโกว ทะเลสาบจงิโหวไห ่ทะเลสาบหงษ ์ลําธารคูรั่กและทะเลสาบที6ถอืไดว้า่ เป็นจดุที6
สาํคญัในอทุยานแหง่นี1 ทะเลสาบตา้กู ๋หรอื ทะเลสาบนํ�ามนตข์อพร เลา่กนัวา่หากใครมเีรื6องเดอืด
รอ้ยใหม้ากราบไหวเ้ทพเจา้ที6คุม้ครองทะเลสาบแหง่นี1 จะทําใหเ้รื6องที6เดอืดรอ้นคลายลง หรอืพรตอ่
องคเ์ทพก็จะสมหวังดั6งใจหมาย นํ1าในทะเลสาบนั1นจะมสีสีนัที6แตกตา่งกนัไปแลว้แตช่ว่งฤดกูาล 
ในชว่งฤดรูอ้นและชว่งใบไมผ้ลนัิ1นนํ1าทะเลสาบจะมสีเีขยีวเขม้คลา้ยดั6งหยกที6จมอยูก่น้แมนํ่1า ในชว่ง
ใบไมร้ว่งนั1นทะเลสาบจะเต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากหลายสทีี6รว่งหลน่ลงจากตน้มาที6ทะเลสาบ 
ในชว่งหนา้หนาวจะเป็นสขีาวเต็มไปดว้ยหมิะนํ1าแข็งที6ดแูลว้คลา้ยดั6งยนือยูใ่นยโุรปไมเ่หมอืนอยูใ่น
เมอืงจนี เดนิทางสู ่เมอืงตเูจยีงเยี6ยน (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

คํ6า  บรกิารอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร  

: เขา้สูท่ ี6พกัเมอืงตงชวน HOLIDAYINN CENTER HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วนัที6 3 เฉงิต-ูถนนซอยแคบซอยกวา้ง-ถนนคนเดนิชุนซลีู-่ ทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิ�ว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางกลบัสู ่นครเฉงิต ู(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  นําทา่นแวะผอ่นคลายความ
เมื6อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้ โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยาสมนุไพรจนี และนวดผอ่นคลายที6 ศนูยว์จิยัทาง
การแพทยแ์ผนโบราณ ฟังเรื6องราวเกี6ยวกบัการแพทยโ์บราณตั 1งแตอ่ดตีถงึปัจจบุนั การสง่เสรมิการ
ใชส้มนุไพรจนีที6มมีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี6ยวชาญ แวะรา้นชา ชมิ
ชาและเลอืกซื1อผลติภัณฑจ์ากใบชา ชม รา้นยางพารา เลอืกซื1อผลติภัณฑท์ี6ผลติมาจากยางพารา 
อาท ิหมอน ผา้หม่ ที6นอน กระเป๋า รองเทา้ ฯลฯ 

เที6ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนควานจา๋ย หรอื ซอยแคบ-กวา้ง ไดรั้บขนานนามวา่เป็นถนนโบราณโรแมน
ตกิ บา้นหลายหลงัยังคงสไตสค์วามเป็นจนีแบบโบราณ อดตีเคยเป็นบา้นของนายทหาร ปัจจบุนั
เปลี6ยนเป็นถนนคนเดนิขายของที6ระลกึ ของกนิโรงละคร พพิธิภัณฑ ์ฯลฯ ถนนแบง่เป็น 2 สาย มทีั 1ง
ซอยกวา้ง และซอยแคบ ใหท้า่นไดห้ลงใหลไปกบัมนตเ์สน่หข์องถนนโบราณแหง่นี1  อสิระใหท้า่นช ้
อปปิ1งตามอธัยาศยั ถนนคนเดนิชุนซลีู ่ยา่นชอ้ปปิ1งที6มชีื6อเสยีงของเฉงิตเูป็นแหลง่ศนูยร์วมวัยรุน่ชื6อ



 

  

 

 

ดงัและเป็นที6ตั 1งของตกึสงูรปูทรงทันสมัยมากมาย รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ชื6อดงัเชน่ ISETAN และ
รา้นคา้มากมาย อาท ิZARA, H & M, UNIQLO  

คํ6า  บรกิารอาหารคํ6า ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางส ูทา่อากาศยานนานาชาตซิรวงลิ�ว นครเฉงิต ู

 

วนัที6 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ 

00.50  บนิลดัฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Lucky Air เที6ยวบนิที6 8L811 

03.05+1  เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

หมายเหต ุ

สิ6งที6ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื6องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษที6ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเที6ยวแหง่เมอืงจนี ทกุ
เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื1นเมอืงใหนั้กทอ่งเที6ยวทั6วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวั
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึ6งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีล
กบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที6ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะ
ซื1อหรอืไมซ่ื1อขึ1นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซื1อใดๆทั 1งสิ1น 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื1นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที6ระบุ
ไวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ6ม รา้นละ 2,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกด์
ทอ้งถิ6นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดที6อยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัlวภายในประเทศ (หรอืเครื6องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม
ที6เจา้หนา้ที6กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั 1ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื6องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที6ขายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี6ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื6องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซื1อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพื6อเดนิทางมาที6สนามบนิดอน
เมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเที6ยวบนิ 
การยกเลกิเที6ยวบนิ มกีารยบุเที6ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี6ยนแปลง เนื6องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็น
ตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 



 

  

 

 

 



 

  

 

 

**ออกเดนิทางข ั�นตํ6า  15ทา่น หากเดนิทางตํ6ากวา่กําหนด มคีวามจําเป็นที6ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ6มเตมิ 
ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี6ยนราคาเพิ6ม หากมกีารปรบัขึ�นของภาษนํี �ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที6เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 
อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัlวเครื6องบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(BKK) – เฉงิต ู(CTU) – กรงุเทพฯ(BKK)  
2.คา่โรงแรมที6พัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีง
สปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ6าตามที6ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที6ตา่งๆ ตามที6ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํ1าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที6สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื6อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที6
บรษัิททําไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั 1งนี1ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที6มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั
ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที6เกี6ยวขอ้ง 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิ6ม 7% และภาษีหกั ณ ที6จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที6นอกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื6องดื6มที6สั6งเพิ6ม คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่วซีา่ทอ่งเที6ยวจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาท สําหรบัผูท้ ี6ถอืพาสปอรต์ไทย(ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้ม
คณะเทา่น ั�น) 
5.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
6.คา่นํ1าหนักกระเป๋าสมัภาระที6หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ1าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่
นํ1าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที6ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 
7. (6.1) คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปกักิ6ง 300RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น 
    (6.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์300 บาท ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
เง ื6อนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นที6เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
การยกเลกิการจอง   
1. กรณีที6นักทอ่งเที6ยวหรอืเอเจนซี6ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื6อนการเดนิทาง นักทอ่งเที6ยวหรอืเอเจนซี6(ผูม้ี
ชื6อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที6บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ6งเพื6อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารที6ชาํระแลว้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
50 ของคา่บรกิารที6ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที6ชาํระ
แลว้ทั 1งหมด ทั 1งนี1 ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที6ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที6ชาํระแลว้เนื6องในการเตรยีมการจัดการนํา 
เที6ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที6ยว เชน่ การสาํรองที6นั6งตัlวเครื6องบนิ การจองที6พักฯลฯ 
3. ในกรณีที6ลกูคา้ยื6นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี6ลกูคา้ชาํระมาแลว้ 
ยกเวน้ในกรณีที6วซีา่ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที6เกดิขึ1นจรงิ 
4. กรณียื6นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที6เกดิขึ1นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื6นวซีา่ / คา่มัดจําตัlวเครื6องบนิ หรอืคา่ตัlว
เครื6องบนิ (กรณีออกตัlวเครื6องบนิแลว้)     
5. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื6องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที6 ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิVในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั 1งหมด 

  



 

  

 

 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั 1งหมดกอ่นทําการจอง เพื6อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิทฯ และเมื6อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั 1งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงื6อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 1งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิiท ี6จะเลื6อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที6มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิVการเก็บคา่นํ1ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ6ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ1นกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVในการเปลี6ยนเที6ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื6องจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 1งสิ1น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ6งของผดิกฎหมาย ซึ6งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. รายการทอ่งเที6ยวสามารถสลบัปรับเปลี6ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 1งสิ1น หากเกดิสิ6งของสญูหาย อนัเนื6องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที6ยวเอง 
7. รายการนี1เป็นเพยีงขอ้เสนอที6ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 1งหนึ6ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที6พกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ6งอาจจะปรับเปลี6ยนตามที6ระบใุนโปรแกรม 
8. การจัดการเรื6องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที6เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี6 / 
ปลอดบหุรี6ได ้โดยอาจจะขอเปลี6ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี6เขา้พัก ทั 1งนี1ตอ้งขึ1นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิ6มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั1น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 1งสิ1นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั1น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื6องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที6ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที6ยว อนัเนื6องมาจากการกระทําที6สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื6น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ
ทั 1งสิ1น 
12. บรกิารนํ1าดื6มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภัย ที6บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที6ยว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที6ยว เทา่นั1น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื6อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื6อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซื1อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั6วไป และควรศกึษาเงื6อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. เมื6อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั 1งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื6อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที6ไดร้ะบไุวท้ั 1งหมด 

 

 

 

 


