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ก ำหนดกำรเดินทำง          

มกราคม - มนีาคม 2562 

D1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ 
23.55 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น4  

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ 
เอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน    

16,900 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

D2   ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ– ศูนย์อนุรักษ์หมแีพนด้ำ – เมืองโบรำณตูเจียงเยีย่น- วดัผู่เจ้ำ 
 

03.25 น.             เดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเท่ียวบิน MU5036  China Eastern Airlines                            
07.30 น.         ท่าอากาศยานเฉิงตู ป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีส าคญัของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยูใ่นมณฑล     
  เสฉวน ทางภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน ครอบคลุมเน้ือท่ีราว ๆ  12,300 ตาราง 
  กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 11 ลา้นคน ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน   
  มีช่ือเสียงอยา่งในการท่ีเป็นเมืองท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยวฒันธรรมและศิลปะท่ีหลากหลาย รวมทั้ง 
  ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าท่ีส าคญัหลายสาย เช่น แม่น ้ามิน (Min river)  
  และแม่น ้าถวั (Tuo river) แม่น ้าสองสายท่ีแยกมาจากแม่น ้าแยงซีเกียง ซ่ึงเช่ือมต่อไปยงัแม่น ้า 
  อ่ืน ๆ อีกกวา่ 40 สาย และดว้ยความท่ีเฉิงตูเป็นเมืองใหญ่ จึงท าใหมี้สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ
  มากมาย อีกทั้งการคมนาคมท่ีสะดวกสบายในเมืองเฉิงตู จึงท าใหเ้มืองแห่งน้ีน่าสนใจ ไม่นอ้ย 
  เหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวมือใหม่ท่ีตอ้งการมาเยือนประเทศจีน น าท่านผา่นพิธีการตรวจคน 
  เขา้มือง จากนั้น...                                                                                                                                 

http://bit.ly/2NMk5YE


        เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร                                                                                                              

  หลงัจากนั้นน าทุกท่านเท่ียว  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้ำ เมืองตูเจียงเยีย่นตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียง 

  ใตข้องมณฑลเสฉวน เปิดเม่ือตน้ปีค.ศ. 

  2012  เป็นสถานท่ีเพาะพนัธ์ุและบา้นของ

  แพนดา้ (หมีแพนดา้) กวา่ร้อยละ 30 ของ

  แพนดา้ยกัษท์ัว่โลกสัตวใ์กลศู้นยพ์นัธ์ุ

  หลากหลายสายพนัธ์ุอ่ืน ๆ เช่น เสือดาว

  หิมะ เสือลายเมฆ และแพนดา้แดงอีกดว้ย

  นอกจากนั้นแลว้ยงัเป็นสถานท่ี ท่ีอุดม

  สมบูรณ์ดว้ยพืชพรรณนา นาชนิดทางเดินผา่นแมกไม ้เขา้ไปประมาณ 700 เมตร จะเจอส่วนจดั 

  แสดงหมีแพนดา้ติดๆกนั7 จุดเป็นศูนยอ์นุรักษท่ี์เห็นหมีแพนดา้อยา่งใกลชิ้ด   

                                                                                                      

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร                                                                                                

 จากนั้นน าทุกท่านเท่ียว เมืองโบรำณตูเจียงเยีย่น อยูห่่างจากนครเฉิงตูประมาน 75 กิโลเมตร   

 เมืองตูเจียงเยีย่นมีช่ือเสียงมาจากการสร้างเข่ือนชลประทานท่ียิง่ใหญ่สมยักวา่ 2,600 ปีก่อน ถือ  

 วา่เป็นเข่ือนชลประทานดินเก่าแก่ท่ีสุดในโลก และยงัใชง้านไดจ้นถึงปัจจุบนั (ประมาณ 2   

 ชัว่โมง) และน าท่านเขา้ชม วัดผู่เจ้ำ เดิมช่ือวดัหญ่ิงฮวา๊ สร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์ยวนช่วง  

 ปลายราชวงศห์มิงระหวา่งสงครามไดเ้กิดไฟไหม ้จนในสมยัราชวงศชิ์ง ไดใ้ชเ้วลาในซ่อมแซม  

 กวา่ 205 ปี มีพระพุทธรูปศกัดิสิทธ์ิมากมาย เป็นวดัท่ีนกัวิชาการใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบั  

 วถีิชีวติ รวมไปถึงวฒันธรรมของพระพุทธศาสนาในช่วงราชวงศชิ์ง วดัน้ีมีช่ือเสียงมากในหมู่  



 ดาราผูก้  ากบัดงัๆ จากฮ่องกง, นกัธุรกิจ และผูน้ าผูบ้ริหาร มากราบไหวเ้ป็นประจ าทุกปี เพราะ  

 วดัน้ีศกัดิสิทธ์ิในดา้นความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีความมีช่ือเสียง  .. เดินทางสู่เท่าเซ่ียน                                                         

ค  ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร               

ท่ีพกั     MAOXIAN INT’L HOTEL  เทยีบเท่ำหรือระดับ   4 ดำว   

D3    ธำรน ำ้แขง็กลำเซียร์ต๋ำกู่(กระเช้ำ) – ทะเลสำบจิงโหว – ทะเลสำบต๋ำกู่ – เม่ำเซ่ียน 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคารของโรงแรม                                                                                         

  จากนั้นน าทุกท่าเท่ียวชม ธำรน ำ้แข็งต๋ำกู่  ถือไดว้า่เป็นอุทยานสมบติัทางธรรมชาติ ท่ีล ้าค่าของ 

  มณฑลเสฉวน ท่ีมีความงามไม่แพอุ้ทยานและทะเลสาบใดในโลก จุดท่ีสูงท่ีสุดมีความสูงจาก 

  ระดบัน ้าทะเล ประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูผาธารน ้าแขง็ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ชาวบา้นเช่ือวา่มีเทพเจา้ 

  พิทกัษธ์ารน ้าแขง็แห่งน้ีอยู ่ท  าใหธ้ารน ้าแขง็แห่งน้ีมิเคยมีผูใ้ดพิชิตยอดเขาได ้                             

กลางวนั   รับประทาณอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร                                                                                      

  จากนั้นน าทุกท่านนั้งกระเชา้ชมภูเขาน ้าแขง็หิมะ 3 ลูก ท่ีเช่ือวา่เป็นสันหลงัมงักร ท่ีมีความ 

  งดงาม ฉากเบ้ืองหนา้เป็นภูเขาท่ีสูงชนัตดักบัทอ้งฟ้าท่ีมีสีฟ้าครามสดใส และพระอาทิตย ์

  สะทอ้นกลาเซียร์คลา้ยดัง่ภูเขาเงินระยบิระยบัสะทอ้นเขา้สู่สายตา ดัง่ไดน้ัง่กระเชา้ชมภูเขา 

  สวรรคท่ี์หาชมไดย้ากยิง่นกั จากนั้นน าท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรคท่ี์งดงามไม่แพจ่ิ้วจา้ยโกว  

  ทะเลสำบจิงโหวไห่ ทะเลสาบหงษ ์ล าธารคู่รัก และทะเลสาบท่ีถือไดว้า่เป็นจุดท่ีส าคญัท่ีสุดใน 

  อุทยานแห่งน้ี “ทะเลสำบต๋ำกู่” หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ทะเลสาบน ้ามนตข์อพรเพราะชาวเผามี 

  การเล่าขานวา่ เม่ือใดท่ีมีเร่ืองเดือดร้อนใจ ใหม้ากราบไหวเ้ทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคุม้ครองทะเลสาบ 

  แห่งน้ี จะท าใหเ้ร่ืองท่ีเดือดเน้ือร้อนใจคลายลง หรือตอ้งการขอพรต่อองคเ์ทพเจา้ก็จะสมหวงั 



  ดัง่ใจหมาย ท าใหท้ะเลสาบน้ีถือเป็นทะเลสาบท่ีมีความส าคญัยิง่นกั  และน าทุกท่านเดินทาง 

  กลบัสู่เมืองเม่าเซ่ียน                                                                                                                            

ค  ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร                                                                                                    

ท่ีพกั     MAOXIAN INT’L HOTEL  เทยีบเท่ำหรือระดับ   4 ดำว   

D4  เฉิงตู – ร้ำนแช่เท้ำ - ร้ำนยำงพำรำ – ถนนคนเดินซอยกว้ำงซอยแคบ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                                          

  จากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองเฉิงตู                                                                                         

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร                                                                     

  จากนั้นน าท่านชม ร้านยางพารา ใหท้่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากยางพารา เลือกซ้ือฝากญาติมิตร 

  ตามอธัยาศยั และน าท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋าย หรือซอยกว้ำงซอยแคบ ไดรั้บขนานนามวา่ 

  เป็นถนนโบราณ โรแมนติก บา้นหลายหลงัยงัคง

  สไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบา้น

  ของนายทหารปัจจุบนัเปล่ียนเป็นถนนคนเดินขาย

  ของท่ีระลึก ของกิน โรงละครพิพิธภณัฑ ์ ฯลฯ 

  ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกวา้ง และซอยแคบ 

  ใหท้่านไดห้ลงใหลไปกบัมนตเ์สน่ห์ของถนน

  โบราณแห่งน้ี     

 ค  ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ท่ีพกั     JINNIU HOLIDAY INN   เทยีบเท่ำหรือระดับ   4 ดำว   

 

D5  วดัเหวนิซู – ถนนโบรำณจิ่นหลี ่– ถนนคนเดินชุนซีลู่ –  กรุงเทพฯ  
เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                                                     



  น าท่านชม วดัเหวินซู วดัท่ีใหญ่ และเก่าแก่ 1 ใน 4 แห่งมณฑลเสฉวน เป็นวดัท่ีมีช่ือสียงมาก 

  ท่ีสุดของมณฑล เสฉวน สร้างในราชวงศถ์งั แต่ถูกไฟไหมใ้นสมยัราชวงศห์มิง เหลือแต่พระท่ี 

  ท าดว้ยเหล็ก 10 องค ์และตน้สนพนัปี 2 ตน้ ภายในวดัมีพระหล่อสัมฤทธ์ิกวา่ 100 รูป ซ่ึงหล่อ 

  ข้ึนในสมยัราชวงศชิ์ง เป็นท่ีเคารพกราบไหวข้องชาวเมืองเฉินตู                                       

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร       

  แหล่งชอ้ปป้ิงถนนโบรำณจินหลี ่เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ด ้  

  เป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆมากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั พร้อมชม 

  บา้นเรือนรูปทรงโบราณในลกัษณะต่างๆ รวมทั้งเลือกชมอาหารและสินคา้พื้นเมือง และน าทุก 

  ท่านช ้อปป้ิง ถนนคนเดินซุนซีลู่ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก  เป็นถนนท่ี ไม่ยาวมากนกั   

  แต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉิงตู  ท่ีเตม็ไปดว้ยหา้งใหญ่และร้านยอ่ย ๆมากมาย                

ค  ่า   รับประทานอาหาร ค ่า ณ ภตัตาคาร                                                                                                   

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเฉิงตู                                                              

23.30 น. เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน MU5035 China Eastern Airlines    

D6               เฉิงตู - กรุงเทพฯ  
  02.25+1น.             ถึงกรุงเทพฯ โดนสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ                                                      
      *****************************  

อตัราคา่บรกิาร 2562 * 

 ลกูคา้ผูใ้หญ ่24 ทา่นขึน้ไปคอนเฟริม์ออกเดนิทาง 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคา/บาท/ทา่น 
*ไมร่วมวซีา่ 

พกัเดีย่ว/บาท/
หอ้ง 

27ก.พ.- 4 ม.ีค.62 16,900 2,800 

1-6 ม.ีค.62 16,900 2,800 

7-12 ม.ีค.62 16,900 2,800 

13-18 ม.ีค. 62 16,900 2,800 

 
 



*ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาทเมือ่จองทวัร ์ 
*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งช าระลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

*ราคานีไ้มส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋กรุป๊ราคาพเิศษ 
*ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 

 

อตัรานีร้วม 
- คา่โรงแรมทีพั่ก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตามกรมธรรม)์ 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 
- น ้าหนักสมัภาระตามทีส่ายการบนิก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ ไมเ่กนิ 20 
กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
- รายการนี ้โตะ๊อาหารมือ้เทีย่ง/ค า่ บงัคบัน ัง่เป็นโตะ๊ 10 ทา่น(เนือ่งจากราคาทวัรค์ดิเป็นโตะ๊/10
คน)  หากลกูคา้มคีวามประสงคจ์ะแยกโตะ๊ตา่งหากแตจ่ านวนไมถ่งึ 10 ทา่น ทา่นจะตอ้งจา่ยคา่สว่น
ตา่งทีน่ ัง่ทีข่าดไปเพืม่ดว้ยตวัทา่นเอง 
- ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรฐับาล ตามรายการทวัรน์ีค้อื 
บวัหมิะ, หมอนยางพารา,หยก,ผา้ไหม (ทางทวัรจ์ะจดัใหท้า่นลง 2 รา้น) ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้น
โปรแกรมทวัรเ์พราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาล
ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนลกูคา้ทกุทา่นเขา้ชม ทา่นสะดวกซือ้หรอืไมท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้ แตห่ากทา่นไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล หรอื 
ตอ้งการแยกตวัออกจากคณะเมือ่ถงึรา้นรฐับาล ทางบรษิทัมคีวามจ าเป็นจะตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้จากทา่น..เป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น  
 

 
 



อตัรานีไ้มร่วม 
-คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 
ฯลฯ 
-คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่ก าหนด 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 30 หยวน/วนั/ทา่น 

- ไมร่วมคา่วซีา่กรุ๊ป 1,000 บาท เขา้ประเทศจนี (Visa Group)   
  ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

ส าคญั !!    โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
วซีา่เขา้จนีประเภทกรุป๊  

(ใชส้แกนหนา้พาสปอรต์พรอ้มรปูถา่ย สง่ใหท้าง บรษัิททัวร ์20 วันกอ่นเดนิทาง) 

หมายเหต ุในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ หรอื ปฐเิสธวซีา่ 

หรอืออกกฎใดๆเป็นเหตใุหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุป๊ไดผู้เ้ดนิทาง  

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เดีย่วเพิม่ทา่นละ 800 บาท ดว้ยตนเอง 
 

 

 



หมายเหต ุ
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางโดยแจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการไมค่นืเงนิมดัจ า หรอื เงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่น 
- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้
- รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
- บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆที่
อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้, การยกเลกิเทีย่วบนิกะทนัหนัจากสายการบนิ 
หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
- ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนดัหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
- หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ
ความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการ
เทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
-  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่ว
บางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยให้
ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
- เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้ม
คณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุ
คร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 

 


