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เฉงิต ูใบไมเ้ปลีย่นส ีหวงหลง  

สวรรคซ์งผงิโกว วดัมญัชูศร ี5 วนั 4 คนื 
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จดุเดน่ไฮไลท ์

- เทีย่วชมอทุยานสวรรค ์“ซงผงิโกว” 
- ชม อทุยานหวงหลง  

- เมนพูเิศษ! อาหารสมนุไพร 
- โรงแรมมาตรฐานด ี4 ดาว 
- เทีย่วครบไมม่วีนัอสิระ, อาหารครบทกุมือ้ 
- ประกนัอบุตัเิหต ุ1 ลา้น*เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
- เฉนิตู-วดัมญัชูศร-ีซอยหวานใจ 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่จนี 

21 – 25 ก.ย. 2562 21,999.- 4,000.- รวม 

 

*ไมแ่จกกระเป๋า *ไมม่รีาคาเด็ก  

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูตเูจยีงเยีย่น 

15.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิแอรไ์ชน่่าแอรไ์ลส ์

(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. น าทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ CA472 

22.20 น. ถงึนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพ

ภมูอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดูหนาวทีไ่มห่นาวนักและ

มปีรมิาณความชืน้สูง มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนึง่เป็นชนกลุ่มนอ้ยเชือ้

ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยีธ่เิบตเมีย้วหยุเชยีง  

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 พักที ่SPRING DOWN TOWN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่อง เฉงิต-ูตเูจยีงเยีย่น-อทุยานซงผงิโกว-ชวนจูซ่อื  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 เดนิทางสู ่อทุยานซวงผงิโกว สถานทีท่่องเทีย่วแหง่ใหม ่อทุยานนีร้วบรวมเอาความยิง่ใหญ่ความงดงาม 
ความพเิศษ ความแปลกใหม ่และความลีล้ับของธรรมชาตมิารวมกันอยูใ่น 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ40 ววิ
ทวิทัศน ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร 

  ☺ น าท่านน ัง่รถอุทยานเขา้ไปจุดทีไ่กลทีส่ดุกอ่น จากนัน้เดนิชมทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบตน้

กก (ฟางไห่) ทะเลสาบหนิขาว(ไป๋สอืไห่)ทะเลสาบไป๋ล่าไห่(ชา่งไป๋ล่าไห่-เซีย่ไป๋ล่าไห)่ทะเลสาบแห่ง

ความรักทะเลสาบส ีสระมรกต ทะเลสาบหมกึสนี ้าเงนิเขม้ และน ้าตกธารไขม่กุ เป็นแหล่งท่องเทีย่วทาง

ธรรมชาตแิหง่ใหมท่ีส่วยงดงามไมแ่พจ้ิว่ไจโ้กวดนิแดนสวรรคบ์นดนิทีนั่กทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาด รวมบาง

ชว่งตอ่ดว้ยรถกอลฟ์ สมควรแกเ่วลาน าทา่นน่ังรถอทุยานกลับมาทีจ่ดุนัดหมาย  

 น าทา่นเดนิทางสชูวนจูซ่อื  

ค ่า    ถงึชวนจูซ่อื รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

    พักที ่YARI INTERNATION HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทีส่าม ชวนจูซ่อื-อทุยานหวงหลง(รวมกระเชา้ขาขึน้)-ตเูจยีงเยีย่น 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 ☺ น าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานเีชงิเขาขึน้สูส่ถานบีนเขา (* รวมกระเชา้ขาขึน้ * กระเชา้ขึน้เขาใช ้

เวลา 3.12 นาท ี/ สถานบีนเขาแมจ้ะอยูป่ระมาณครึง่ของเสน้ทางซึง่มรีะยะทางทัง้หมดรวม 4 ก.ม. แตจ่ะ
ชว่ยใหท้า่นเหนือ่ยนอ้ยลง และมโีอกาสทีจ่ะเดนิไปเทีย่วจนถงึจดุสงูสดุทีส่วยทีส่ดุไดค้อื “อูไ๋ฉ่สอื”) ลง
จากกระเชา้น าทา่นเดนิชมววิของอทุยานมงักรเหลอืง ซึง่เป็นล าธารสายหนึง่ทีไ่หลเรือ่ยจากเขาลงสูแ่อง่
พืน้ดา้นลา่ง ผา่นภเูขาหมิะนานนับพันปี หนิปนูเกดิการตกตะกอนเป็นแอง่เป็นชัน้หนิปนูทัง้เล็กและใหญ่
กวา่ 400 ชัน้ แตล่ะแอง่มคีวามสงูตัง้แต ่ 1.5–4.5 เมตร ดเูหมอืนสระน ้าเล็กๆมากมายทีม่สีเีขยีวอมฟ้า
ออ่นแกส่ลับกนัอยา่งสวยงาม กลา่วกนัวา่ทีน่ีเ่ป็นทีอ่ยูข่องพญามงักรเหลอืง (ทางเดนิลงอทุยานเป็น
บนัไดปดูว้ยไมแ้ละปนูอยา่งดมีศีาลาพักเหนือ่ย และมหีอ้งน ้าสะอาดไวบ้รกิาร * ทา่นใดทีไ่มส่ามารถเดนิ
เทีย่วถงึจดุสงูสดุได ้ สามารถเดนิจนถงึจดุทีท่า่นพอใจ แลว้เดนิกลับลงชมววิตลอดทางมารอคณะไดท้ี่
ลอ้บบี ้โรงแรมหวงหลง ซึง่อยูใ่กลป้ระตทูางเขา้อทุยานฯ  

 

 

 

 

 

 

 

13.00 น. ถงึเวลานัดหมาย รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคารในอทุยาน 

บา่ยเดนิทางกลับ โดยใชเ้สน้ทางซงพาน-เมา่เสีย้น-ตเูจยีงเยยีน    

 น าทา่นเดนิทางกลับตูเจยีงเยีย่น ผ่านชมทุ่งหญา้ชวนจู่ซือ่ แวะพักอริยิาบถทีเ่ด ีย๋ชไีหเ่จนิ ทะเลสาบบน

ระดับความสงู3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสเีทอคอยซท์อดยาวไปตามแอง่ในหุบเขาผวิน ้าเรยีบปราศจาก

คลืน่ริว้ สทีะเลสาบเขม้สดและเรยีบเหมอืนแผ่นกระเบือ้งขนาดใหญ่ ทะเลสาบเต๋อซเีป็นผลพวงของการ

เกดิแผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรงในปี ค.ศ. 1933 ซึง่ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติถงึ 6,865 ราย และสิง่กอ่สรา้งทัง้หลาย

ถกูกลืน่หายไปในพรบิตา 

ค ่า ถงึตเูจยีงเยีย่น รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ ตเูจยีงเยีย่น-เฉงิต-ูรา้นยา บวัหมิะ-วดัมญัชูศร-ีซอยหวานใจ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางกลับเฉงิต ู☺ น าทา่นเดนิทางกลบัเฉงิต ู แลว้น าทา่นไปชมรา้นยาเป่าซูถ่าง โรงงานผลติ
ยาทาแกน้ ้ารอ้นลวก “เป่าฟู่ หลงิ” ทีม่ชี ือ่เสยีงรูจั้กกนัดใีนนาม “บวัหมิะ” ใหท้า่นไดรั้บฟังการบรรยายถงึ
สรรพคณุสมนุไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่าเทา้ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

   ☺ น าชมวดัมญัชุศร ี วัดพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงเฉงิต ู

มเีนือ้ทีป่ระมาณ 50 ไร ่ สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศส์ยุ (ปี 

ค.ศ. 605-617) เดมิชือ่วดั “สนิเซีย่งจือ้” แตโ่ดนท าลาย

เพราะสงครามในปลายราชวงศห์มงิ ตอ่มาในรัชการคังซ ี

ราชวงศเ์ชง็ ไดโ้ปรดใหม้กีารบรูณะวัดขึน้มาใหมโ่ดยมี

หลวงพอ่ฉอืตูเ่ป็นแกนน า ซึง่ชาวบา้นเชือ่วา่เป็นภาคหนึง่

ของพระโพธสิตัยม์ญัชศุร ีภายหลังมกีารเปลีย่นชือ่วัดเป็น

วัดเหวนิซซู ึง่มคีวามหมายเดยีวกบั “มญัชศุร”ี ภายในวัดมี

วหิารทา้วจตรุมหาโลกบาล วหิารไตรมหาโพธสิตัย ์

(มญัชศุร ี/ สมตัภทัร / อวโลกเิตศวร) และวหิารรัตนมหาชาต ิ(ศากยมณีุเจา้) น าทา่นนมสัการสิง่ศักดิ ์ขอ

พรเพือ่เป็นสริมิงคล ☺ น าทา่นน าทา่นแวะชอ้บป้ิงซือ้ของดเีมอืงจนี อาท ิผา้ไหม สนิคา้ OTOP ของจนี 
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☺ น าท่านไปเทีย่วที ่“ซอยหวานใจ” ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีรุน่เกา่ น่ังจบิน ้าชา จับก๊วนคุยกัน 

เลน่ไพ่นกกระจอก สงัสรรคก์บัเพือ่นฝูง นัดทานขา้ว จับจา่ยซือ้ของฝากคุณนายทีบ่า้น ในซอยกวา้ง และ

พบกบัชาวจนีรุน่ใหม ่ทีร่า้นกาแฟเทห่์ๆ  รา้นเบยีรจ์๊าบๆ รา้นไอศครมีเก๋ๆ  ชวิ...ชวิ ในซอยแคบ  

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  

 พักที ่MERCURE NORTH HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว    

วนัทีห่า้       เฉงิต-ูรา้นหมอน-อสิระชอ้ปป้ิง-สวุรรณภมู ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 ☺  น าทา่นไปชอ้บป้ิงซือ้ผลติภณัฑย์างพารา ของดเีมอืงจนี  

 จากนัน้ ถา้มเีวลา อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนจิน่หลี ่  

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร **เมนูสมนุไพรเสฉวน ไดเ้วลาเดนิทางไปสนามบนิ 

14.20 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA 471 

16.30 น.      กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีใ่นวนัจองทวัรห์ากทา่นมตีอ่เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่ประโยชของตวัทา่นเอง 

อตัรานีร้วม 
  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า 
  คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้งคู ่

  คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  

  คา่ภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ 

  คา่ภาษีสนามบนิจนี 

  คา่ภาษีสนามบนิ 

  คา่บตัรผา่นประต ู เขา้ชมสถานทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. 

 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัทางอากาศคา่เบีย้ประกนัภยัในจนี   

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่วซีา่จนี 1,650บาท 
 

คา่บรกิารไมร่วม  
➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ นอกจากรายการ 

➢ คา่ทปิคนขบัรถ+ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

➢ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 

➢ คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุรายการอาจมกีารสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่ว

บางรายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดท้ าประกัน

อุบัติเหตุใหก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะรับผดิชอบใน

ค่าใชจ้่ายทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลง การล่าชา้การยกเลกิเทีย่วบนิ เรอื รถไฟ หรอืค่าใชจ้่ายที่

อาจจะเกดิขึน้ไดอ้นัเนือ่งมาจากสาเหตขุองการสไตรค์ การนัดหยดุงาน  อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิและกรณีสดุวสิยัอืน่ๆ ที่

บรษัิทไมอ่าจควบคมุได ้/ บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ท่าน / บรษัิทฯออก

เดนิทางในกรณีคณะครบ 10 ทา่นโดยไมม่หีัวหนา้ทวัรร์ว่มคณะไปดว้ย ครบ 15 ทา่นมหีัวหนา้ทัวรร์ว่มคณะไปพรอ้มกนั / 

บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะมกีารเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงนิตรา

ตา่งประเทศหรอื/และกรณีสายการบนิประกาศขึน้คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิหรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ 

ส ารองทีน่ ัง่ ช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง / สว่นทีเ่หลอื 

ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
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1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุด
ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ ไมใ่สเ่ครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้แขนกดุ ไมใ่สเ่สือ้สี

ขาว ตอ้งเห็นใบห ูผมหนา้ตอ้งเหนอืคิว้ อดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิท่านัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จาก

คอมพวิเตอร ์**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอื

รับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น

ของพ่อและแม่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอย่างไร ตอ้งมี

ลายเซน็ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของ
พ่อและแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็น
ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ 

อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี
ซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทฯ) 

11. อัตราค่าวซีา่ด่วน ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ้่าย
เพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักคา่ใชจ้่ายคา่มดัจ าตั๋วตาม เพราะกรุ๊ปตอ้งการันตมีดัจ ากบัสาย

การบนิและมกีารการันตคี่ามัดจ าทีพ่ักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซึง่ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ ยกเลกิ

กอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป - เก็บค่าใชจ้่าย 50 % / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของ

ราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเที่ยว,สายการบนิและตัวแทนการท่องเทีย่วต่างประเทศซึง่ไม่อาจ

รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  
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 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

 

 

 


