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เสน้ทางหนาว ... ตา้กูปิ๋งซวน  
ซงผงิโกว 6 วนั 5 คนื 

สะดวกสบาย มนัใจกบั TG การบนิไทย สายการบนิแหง่ชาต ิ
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วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

30 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 32,900 6,500 รวมวซีา่เดยีว 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สวุรรณภมู–ิเฉงิต–ูหยงิซวิ-เมา่เสยีน 

07.00 น.      พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ D สายการบนิไทย  

  (จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4  ประตหูมายเลข 2-3) 

10.05 น.     นําทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ TG 618 

14.25 น.     ถงึนครเฉงิต ูเมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทมีภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา มฤีดูรอ้นทอีบอุน่ 
ฤดหูนาวทไีมห่นาวนักและมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากร
สว่นหนงึเป็นชนกลุม่นอ้ยเชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวย ีธเิบต เมยีว หยุ เชยีง  

 นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง แลว้นําทา่นเดนิทางสูเ่มา่เสยีน (170 กม. / 3.30 ชวัโมง) 

20.00 น.  รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พักทเีมา้เสยีน  FENG HUANG GE HOTEL หรอื  MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL 
หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว  

 

วนัทสีอง เมา่เสยีน-อทุยานซงผงิโกว-หมูบ่า้นเผา่เชยีง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  แลว้เดนิทางสูอุ่ทยานซงผงิโกว สถานทที่องเทยีวแห่งใหม ่อุทยานนีรวบรวมเอาความยงิใหญ ่
ความงดงาม ความพเิศษ ความแปลกใหม ่และความลลีับของธรรมชาต ิมารวมกันอยูใ่น 3 หุบเขา 9 
ทะเลสาบ 40 ววิทวิทัศน ์ 

12.00 น. แวะรับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคารระหวา่งทาง 

  ถงึซงผงิโกว นําทา่นชมทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบตน้กก (ฟางไห่) ทะเลสาบหนิขาว 
(ไป๋สอืไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ชา่งไป๋ล่าไห่-เซยีไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 ส ี

ราคาขายรวม คา่วซีา่จนี 1,500 บาท, คา่ภาษีตวั (คา่ภาษีสนามบนิไทย+คา่ภาษีสนามบนิจนี CN TAX+
คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ YR+คา่ประกนัภยัทางอากาศ YQ รวมประมาณ 1600 บาท * อตัราเช็คเมอื 17 ต.ค. 2560 
* หากภาษีตัวมกีารปรับขนึคา่ธรรมเนยีม ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่จะตอ้งชําระสว่นทเีพมิขนึตามจรงิ โดยถอือัตรา ณ.
วันออกตวัเป็นสําคัญ 

ราคาขายไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถนิวันละ 10 หยวน/คน/วัน และ คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ 10 หยวน/คน/วัน และ คา่
ทปิหวัหนา้ทัวร ์10 หยวน/คน/วัน 

หมายเหต ุรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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สระมรกต ทะเลสาบหมกึสนํีาเงนิเขม้ และนําตกธารไขม่กุ เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทางธรรมชาตแิห่งใหม่
ทสีวยงดงามไมแ่พจ้วิไจโ้กว ดนิแดนสวรรคบ์นดนิ ทนัีกทอ่งเทยีวไมค่วรพลาด 

 เดนิทางกลับสู ่ เมอืงเมา่เสยีน  ระหว่างทางกลับ นําท่านชม หมูบ่า้นชาวเซยีง ใหท้่านไดส้ัมผัส
ความเป็นอยู ่และสงิปลกุสรา้งของชาวเซยีง 

คํา  รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักทเีมา้เสยีน  FENG HUANG GE HOTEL หรอื MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL 
หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสีาม เมา้เสยีน-เฮยสุย่-อทุยานภผูาหมิะตา๋กู-่เมา่เสยีน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   เดนิทางจากเมา่เสยีนสูเ่มอืงเฮยสุย่ (ประมาณ 100 กม.-1.30 ชวัโมง) ซงึเป็นทตีังของอทุยานธาร

นําแข็งต๋ากู่ “ต๋ากู่” มีความหมายว่า “ธารนําแข็งแห่งทเิบต” มีพืนที 210 ตารางกโิลเมตร
ประกอบดว้ยธารนําแข็งยคุใหม ่(อายปุระมาณ 100 ลา้นปี) ธารนําแข็งฟอสซลิ ป่าดกึดําบรรพ ์เขตป่า
สน ภเูขาหมิะ และเขตหมูบ่า้นทเิบต อุทยานต๋ากู่เป็นแหล่งกําเนดิของทะเลสาบ และนําตกมากมาย 
บนภเูขาสงูจะมหีมิะปกคลมุสวยงาม ม ี13 ธารนําแข็งยคุใหม ่หุบเขาธารนําแข็งรูปตัวย ูทะเลสาบธาร
นําแข็ง และนําตกธารนําแข็ง อทุยานต๋ากูม่พีรรณพชืกว่า 1,000 สายพันธุ ์และสัตวป่์ากว่า 150 ชนดิ 
รวมถงึ ลงิขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ นําทา่นนังรถแบตตารชีมทวิทัศนข์องภเูขาและทะเลสาบ
เชงิเขา  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 นําท่านนังกระเชา้กอนโดล่า ความจุ 6-8 ทนัีง ความยาวเคเบลิ 1,226 เมตร ขนึไปทีความสูง 
3,400 เมตรจากระดับนําทะเล ผ่านชมภเูขาหมิะ 3 ลูกสวยงามตระการตา ไดเ้วลาสมควรลงจากเขา 
เดนิทางกลับเมอืงเมา่เสยีน 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พักทเีมา้เสยีน  FENG HUANG GE HOTEL หรอื MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL  
หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสี ี  เมา่เสยีน-พพิธิภณัฑอ์าหาร-เหวนิชวน-พพิธิภญัฑแ์ผน่ดนิไหว-ตเูจยีงเยยีน-เฉงิต ู

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร  

  นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเฉนิต ู(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้พ
ลดิ เพลนิกบัธรรมชาตสิองขา้งทางทงีดงาม ระหวา่งทาง นําทา่นชม พพิธิภณัฑอ์าหาร นําทา่นชมไป
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ชมิไปกบัอาหารเสฉวน ทพีพิธิภณัฑอ์าหารเสฉวน อาหารเสฉวนเป็น1ในอาหารทมีชีอืเสยีงของจนี 
ทนีเีป็นพพิธิภณัฑแ์หง่เดยีวในโลกทใีชเ้รอืงของอาหารเสฉวน เป็นหัวขอ้ ภายในมวีดัตโุบราณ 6000 
กวา่ชนิ การกอ่สรา้งเป็นสวนแบบคลาสสกิของเสฉวน ภายในจัดแสดง อาหารเสฉวน เหลา้เสฉวน ชา
เสฉวน ละครเสฉวน.....ทา่นไมไ่ดแ้คไ่ดด้ ูไดช้ม และยงัไดช้มิ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเหวนิชวน   ชมพพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว  ในปี 2008 ไดเ้กดิแผน่ดนิไหว

ครังใหญ่ ทําใหม้ณฑลเสฉวนไดร้ับความเสยีหายอย่างมาก โดยเฉพาะพอยา่งยงิในเมอืงเวนิชวนที
เป็นศูนยก์ลางการเกดิรอยแยกและแผ่นดนิไหว เหตุการณ์ครังนันทําใหม้ผีูเ้สยีชวีติ กว่า 70,000 คน 
เพอืเป็นการระลกึถงึเหตุการณ์การสญูเสยีครังนั้น ทําใหม้กีารสรา้งพพิธิภัณฑ ์เพอืรําลกึถงึผูเ้สยีชวีติ 
เดนิทางกลับเฉงิต ูถงึเฉงิต ูนําทา่นไปชอ้บปิงซอืของดเีมอืงจนี อาท ิผา้ไหม ไขม่กุ ฯลฯ 

คํา  รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักทเีฉงิต ูMINIMAX PRAMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้  เฉงิต-ูวงัแพะเขยีว-รา้นนวดเทา้-เมอืงโบราณ-รา้นหยก-โชวเ์ปลยีนหนา้กาก 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

    นําชม “วงัแพะเขยีว” สถานทเีกยีวกับลัทธเิต๋า ชมตําหนัก 3 เทวดา ชมแพะทองรักษาโรค ชม

ศาลายันตแ์ปดเหลยีมและเสามังกรเกา้ตน้ทแีกะสลักไดอ้ยา่งงดงาม  นําชมรา้นยาเป่าซูถ่าง โรงงาน 

ผลติยาทาแกนํ้ารอ้นลวก “เป่าฟู่ หลงิ” ทมีชีอืเสยีงรูจั้กกันดใีนนาม “บัวหมิะ” ใหท้่านไดรั้บฟังการ
บรรยายถงึสรรพคณุสมนุไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่าเทา้ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 นําทา่นไปชอ้บปิงซอืของดเีมอืงจนี อาท ิหยก ฯลฯ  

  นําทา่นไปเทยีวท ี“เมอืงโบราณควนไจเ่ซยีงจอื” ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีรุ่นเกา่ นังจบิ
นําชาจับกว๊นคยุกนั เลน่ไพน่กกระจอก สงัสรรคก์บัเพอืนฝงู นัดทานขา้ว จับจา่ยซอืของฝากคุณนายที
บา้น ในซอยกวา้ง และพบกบัชาวจนีรุน่ใหม ่ทรีา้นกาแฟเทห่์ๆ รา้นเบยีรจ๊์าบๆรา้นไอศครมีเก๋ๆ ชวิ...ชวิ  

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

20.00 น.  นําท่านเขา้ชมโชวเ์ปลยีนหนา้กาก ศลิปะการแสดงชนัสูงของเสฉวน ชมการเปลยีนหนา้กากภายใน

เสยีววนิาท ีโดยทไีมส่ามารถจับตาไดทั้น เป็นการแสดงทสีงวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลาย
ชวัอายคุน ไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทัวไป  

 พักทเีฉงิต ูMINIMAX PRAMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทหีก  เฉงิต-ูถนนคนเดนิชุนซ-ีอาหารสมนุไพร วไีอพ-ีสวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นไปชอ้บปิงท ีถนนคนเดนิเทา้ปู้สงิเจยี บนถนน “ชวนซลีู”่ ทเีต็มไปดว้ยหา้งใหญ่และรา้นรวง
ยอ่ยๆมากมายขายเสอืผา้ แฟชนันําสมยั รองเทา้ กระเป๋า แวน่ตา  

11.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร อาหารสมนุไพรเสฉวน  

12.00 น     เดนิทางไปสนามบนิ   

15.05 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG 619 

17.20 น.  กลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

*************************** 

อตัราคา่บรกิาร      พกัหอ้งเดยีวจา่ยเพมิ 6,500 บาท  / ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก * ไมแ่จกกระเป๋า 

อตัรานรีวม    

  คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย   
  คา่ทพีัก 2 ท่าน ตอ่ หนงึหอ้งคู ่     คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ      คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ 
  คา่ภาษีสนามบนิจนี   คา่บตัรผา่นประต ู เขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดยีว 1,500 บาท 
 คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทนํีาหนักไมเ่กนิ 30 กก.  
 คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ คา่ประกนัภยัทางอากาศ คา่เบยีประกนัภยัในจนี   
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  

คา่บรกิารไมร่วม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ 
 คา่ทปิคนขบัรถ อตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั  
 คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ อตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์อตัราวนัละ 10 หยวน / คน / วนั 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 
 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุ รายการอาจมกีารสับเปลยีนหรอืเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม / การไมรั่บประทานอาหารบางมอืไม่
เทยีวบางรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดทํ้า
ประกันอบุัตเิหตุใหก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะรับผดิชอบ
ในคา่ใชจ้า่ยทอีาจจะเกดิขนึไดอ้นัเนอืงมาจากการเปลยีนแปลง การลา่ชา้การยกเลกิเทยีวบนิ เรอื รถไฟ หรอืคา่ใชจ้า่ย
ทอีาจจะเกดิขนึไดอ้ันเนอืงมาจากสาเหตุของการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุัตเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิัย
อนืๆ ทบีรษัิทไมอ่าจควบคุมได ้ / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / 
บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตรา
ตา่งประเทศหรอื/และกรณสีายการบนิประกาศขนึคา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิหรอืคา่ธรรมเนยีมอนืๆ 

สํารองทนีงั ชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทเีหลอื 
ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารุด
ใดๆ ทังสนิ ถา้ เกดิการชํารดุ เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  
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2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง พนืหลังสขีาวเท่านัน 1.5*2 นวิ จํานวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครอืงประดับ ไมใ่สเ่สอืแขนกดุ ตอ้งเห็นใบห ู
ผมหนา้ตอ้งเหนือควิ อัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิท่านัน และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรูปพรนิซ ์ จากคอมพวิเตอร ์
**รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ท่านทปีระสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้
สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปี  

 - เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  

 - เด็กอายตํุากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม ่ขอสําเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบยีน
บา้นของพ่อและแม ่,หนังสอืยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกยีวขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมี
ลายเซน็ตข์องพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเท่านัน 

- เด็กอายตํุากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอสําเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบยีนบา้น ของ
พ่อและแม่,หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกียวขอ้งกับผูเ้ดินทางอย่างไร ตอ้งมี
ลายเซน็ตข์องพอ่หรอืแม ่ออกโดยทอํีาเภอหรอืเขตเท่านัน  

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลยีนชอื หรอื เปลยีนนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อไดใ้นกรณี
ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ 
อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่ง
นอ้ย 10 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้
วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทฯ) 

11. อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ 

      ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1,100 บาท 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักค่าใชจ้่ายเพราะกรุ๊ปชว่งเทศกาลตอ้งการันตมีัดจํากับสาย
การบนิและมกีารการันตคีา่มดัจําทพีักโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศซงึไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิ
กอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บค่าใชจ้่าย 30,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 
% ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว, สายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวต่างประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆ  ทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอื  
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 


