
 
  
 

เฉิงต-ูเมืองโบราณหลงัจง-กวนหยวน-เจีย้นเหมินกวน-ซีอาน  
6 วนั 5 คืน โดยสายการบินไทย TG  

 

 
 
 
 

วนัแรก                                              กรุงเทพฯ – เฉิงตู  

08.00 น. คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย TG 
  โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ากทางห้างฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจสัมภาระและเอกสารให้กบัท่าน 
10.05 น. ออกเดินทาง สู่ นครเฉิงตู โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที ่TG 618 
14.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซวงหลงิ นครเฉิงตู  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น า้ 
  หมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทอืกเขา และมีสภาพภูมิอากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบ 
  อาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที ่อบอุ่น ฤดูหนาวทีไ่ม่หนาวนัก และมีปริมาณความช้ืนสูงประชากรเมืองเฉินตู 
  มีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน 
  การศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต้หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง  น าท่านเดินทาง สู่ เมืองโบราณ 
  หลงัจง  ( ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ) ถือ เป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณทีม่ีช่ือเสียงทีสุ่ดแห่งแผ่นดินจีน ร่วมกบั 
  เมืองโบราณผงิเหยา มณฑลซานซี เมืองโบราณอันฮุยซีเซ่ียน มณฑลอนัฮุย และ เมืองโบราณลีเ่จียง มณฑล 
  ยูนนาน ภายในเมืองโบราณ ท าให้รู้สึกถึงความคลาสสิคของเสน่ห์แผ่นดินมังกร ไม่ว่าจะเป็นชีวติความเป็น 
  อยู่ทีผู้่คนยงัเป็นคนพืน้ทีด่ั้งเดิม อาคารบ้านเรือนทีเ่ป็นแบบจีนโบราณแท้ๆ การวางก้อนอฐิแต่ละก้อนเพือ่ 
  ประกอบเป็นหลงัคาบ้าน ยังคงความเป็นแบบสมัยก่อนไม่เปลีย่น 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัอาหารน าท่านสู่ทีพ่กั พกัที ่SAMSARA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  ( พกัทีห่ลงัจง ) 

วนัทีส่อง เมืองโบราณหลังจง - (รวมพิพธิภัณฑ์ฟงสุย – โรงเรียนโบราณจังย่วน - วดัเตียหุย – หอชมววิจงเทยีน )  
  เมืองกวงหยวน – วดัหวงจือซ่ือ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม 



  หลงัอาหาร น าท่านเดินทาง สู่ เมืองโบราณหลังจง  เป็นเมืองรักษาป้องกันด่านเจียเหมินกวนทีส่ าคัญมีประวตัิ 
  มากกว่า 4,000 ปี ในประวตัิศาสตร์เคยเป็นทีต่ั้งของ มณฑล จังหวดั อ าเภอ ตามความต้องการของการปกครอง 
  ในยุคน้ันๆ เป็นเมืองทางการพาณชิย์ การคมนาคม การทหารและยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญของเสฉวนด้าน 
  ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นมรดกวฒันธรรม ทางการปกครอง ศาสนา  การสอบเข้ารับราชการ (จอหงวน) จากน้ัน 
  น าท่านชมพพิทิธภัณฑ์ฟงสุย  ชมโรงเรียนโบราณจงย่วน และชมวดัเตียหุย  หอชมดูววิจงเทยีน  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  เดินทางสู่ เมืองกวางหยวน ( ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง ) น าท่านชม วดัหวางเจ๋อ หรือ วดัประจ าองค์จักพรรดินีพระนาง 
  บูเช็คเทยีน ตั้งอยู่บริเวณเมือง กวางหยวน ริมแม่น า้เจียหลงิเจียง วดัสร้างในสมัยเป่ยเว่ย โดยชนเผ่าทอปา  
  ปี ค.ศ. 420-510 หลงัจากบูเช็คเทยีนตั้งตนเป็นจักพรรดินี พระนางได้มีการบูรณะ ขยายให้เป็นวดัประจ าของ 
  พระนาง จุดเด่นของวดัคือ ถ า้ผาแกะสลกัพระพุทธเจ้าในปรางค์ต่างๆ เช่นวหิารเสาหิน เป็นการแกะสลกัแบบสุด 
  ยอด เสาหินคือเจดีย์ คาถาองค์หน่ึง ค า้จุนวหิารที่เป็นถ า้หิน                 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัอาหาร น าท่าน เข้าทีพ่กั พกัที ่GUANGYUAN INTL HOTEL พกัทีก่วนหยวน หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม  เมืองกวงหยวน –ด่านเจีย้เหมินกวน  (โดยรถไฟความเร็วสูง ) – ซีอาน 

เช้า  รับประทานอาหรเช้า ของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองกวงหยวน ด่านเจ๊ียเหมินกวน หรือเรียกว่าประตูดาบ เพราะทั้งสองของภูเขาเป็นหน้าผา 
  สูงชัน เสมือนด่านสองด้านของประตู จึงเรียกว่าประตูดาบ เป็นหน่ึงในธรรมชาติทีเ่พลดิเพลนิและอนัตราย 
  ทีสุ่ดในโลกเป็นทางเก่าแก่โบราณมากว่า4,000 ปี เก่ากว่าทางโรมันเสียอกีด้วยซ ้า ซ่ึงเป็นทางเดียวเท่าน้ันที่เช่ือม 
  ระหว่าง มณฑลเสฉวนกบัมณฑลซานซี ด่านเจียนเหมินกวนสร้างขึน้เพือ่เป็นป้อมค่าย ด้วยภูมิประเทศทีม่ี 
  เทอืกเขาล้อมรอบอย่างหนาแน่นด้วยภูเขา จึงถือได้ว่าบริเวณนีเ้ป็นชัยภูมิทาง ยุทธศาสตร์ทีด่ี ตัวด่านตั้งอยู่กลาง 
  ช่องเขา มีทางน า้ไหลผ่าน ฝ่ังตรงข้ามมีทวิเขาทอดยาวต ่าลงไป เป็นจุดทีส่ามารถมองเห็นข้าศึกยกทพัมาได้แต่ 
  ไกล จากน้ันน าท่านขึน้รถเคเบิล้คาร์ และรถแบตเตอร่ี ชมทศันียภาพของภูเขา ซ่ึงมี 72 ยอดเขา ของประตูดาบ 
  อนัสง่างาม 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  น าท่านเดินทาง สู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง จากกวงหยวน ไปซีอาน ซ่ึงตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น า้ฮวงโหริมแม่น า้ป้าสุ่ย 
  ทางภาค ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เดิมช่ือ “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงโบราณ 1 ใน 7 ของจีนอดีต 
  นับตั้งแต่โจว,ฉิน, ฮ่ัน, สุย และถัง เคยเป็นเมืองหลวงมาติดต่อกนักว่าพนัปี ของ 13 ราชวงศ์ ปัจจุบันเป็นเมือง 
  เอกของมณฑลส่านซี อกีทั้งยังเป็นเมืองอุสาหกรรม, การคมนาคม, การเมืองทีส่ าคัญ และเจริญรุ่งเรืองมาทั้ง 
  อดีตและปัจจุบัน มากกว่า 2,000 ปี  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัอาหาร น าท่าน เข้าทีพ่กั พกัที ่TAOYUAN HOTEL XIAN ( 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า 
 



 

วนัทีส่ี่    สุสานจินซีฮ่องเต้  (รวมรถแบตเตอรี) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ( ต้าเอีย้นถ่า ) – จัตุรัสหอกลอง -ร้านหยก   

เช้า  รับประทานอาหรเช้า ของโรงแรม 
  หลงัอาหาร น าท่านชมสถานทีน่่าสนใจและส าคัญทีสุ่ดของซีอาน กองทพัทหารดินเผาของกษัตริย์จ๋ินซี  
  ( รวมรถแบตเตอร่ี ) ส่ิงมหัศจรรย์อนัดับ 8 ของโลก ได้รัการคัดเลอืกให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี ต.ศ. 
  1987 เป็นการค้นพบคร้ังยิง่ใหญ่ของโลกทีเ่กดิขึน้โดยความบังเอญิของชาวนาคนหน่ึงทีขุ่ดหลุมเพือ่หาแหล่งน า้ 
  ใต้ดินในเมืองซีอาน ในปี ค.ศ. 1974 ส าหรับหลุมขุดค้นที ่พบเจอกองทหารดินเผานี ้ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 หลุม 
   โดยหลุมที ่1 เป็นหลุมทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ด ภายในหลุมมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหลีย่มผนืผ้า ซ่ึงมีหุ่นทหารกว่า 6,000 
   หุ่นดินเผาทุกตัวมีโครงหน้า สีหน้าและทรงผมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกนัแม้แต่ตัวเดียว ส่วนหลุม 
  ที ่2 มีลกัษณะเป็นรูปตัว L อยู่ห่างจากหลุมที ่1 ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 เมตร มีหุ่นทหาร 
  ดินเผาอยู่ประมาณ 1,000 ตัว ม้าศึก 500 ตัว และรถม้าทีท่ ามาจากไม้ 89 คัน และหลุมที ่3 เป็นรูปตัว U เป็นหลุม 
  ทีเ่ลก็ทีสุ่ด แต่มีความส าคัญที่สุดยิง่กว่า หลุมที ่1 และหลุมที ่2 เน่ืองจากเป็นกองบัญชาการสูงสุด  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ Big Wild Goose Pagoda หรือ เจดีย์ต้าเอีย้นถ่าตั้งอยู่ทางทศิใต้ของก าแพง 
  เมืองซีอาน โดยอยู่บนถนนเอีย้นถ่าลู่ ซ่ึงเป็นถนนทีต่ัดตรงจากเขต ก าแพงเมืองช้ันในลงมา จะมองเห็นองค์เจดีย์ 
  เด่นเป็นสง่า องค์เจดีย์นีส้ร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 652 ในรัชสมัยจักรพรรดิถังเกาจง ในรัชสมัยจักรพรรดิถังไท้จง  
  พระราชโอรส เจ้าชายหลีจื่อ้ ได้สร้างวดัต้าสือเอนิซ่ือ (TA SI EN SI) (วดักตัญญุตาราม) นีขึ้น้ก่อน เพือ่เป็นการ 
  ทดแทนพระคุณของพระราชมารดา คือ เหวนิเต๋อหวงโฮ่ว จากน้ันเมื่อทรงขึน้ครองราชย์แล้วจึงได้สร้างเจดีย์นี้ 

  ขึน้ตามค าขอของพระถังซ าจั๋ง จากน้ันเที่ยวชมจัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็น 
  สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ท าการบูรณะขึน้มาใหม่สองคร้ัง โดยรักษารูป 
  แบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสร้างหลงัคาเป็นไม้ 3 ช้ัน ฐานอิฐสูง  



  77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร ช้ันล่างก่อเป็นผนังอิฐ 
  และประตูทางเข้าช้ันทีส่องและช้ันทีส่ามเป็นเคร่ืองใม้หลังคามุงด้วยกระเบือ้งเคลอืบ สร้างขึน้ในปีที ่17 แห่ง 
  การครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซ่ึงเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดิน 
  ผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้ท่านถ่ายรูปเกบ็ไว้เป็นที่ระลกึ ฝ่ังตรงข้าม 
  เป็น จัตุรัสหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆงั 1 ใบ เพือ่ตีระฆงับอกเวลาตอน 
  กลางวนั สูง 38 เมตร ฐานส่ีเหลีย่มจัตุรัส สูง 8.6 เมตร กว้างและยาว 35.5 เมตร ก่อด้วยอฐิด า มีประตู 
  ทั้ง 4 ทศิ สูงและกว้าง 6 เมตร หลงัคาส่ีเหลีย่มสองช้ันปลายแหลม  น าท่านแวะชมอญัมณลี า้ค่า หยก เป็น 
  เคร่ืองประดับทีนิ่ยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกนัอนัตรายได้ ให้ท่านได้เลอืกซ้ือ ก าไร 
  หยก แหวนหยก หรือผเีซียะสัตว์มงคลทีม่ีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัอาหาร น าท่าน เข้าทีพ่กั พกัที ่TAOYUAN HOTEL XIAN ( 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า   ก าแพงเมืองโบราณซีอาน – ร้านผ้าไหม – ซีอาน ( โดยรถไฟความเร็ซสูง ) – ซีอาน 

เช้า  รับประทานอาหรเช้า ของโรงแรม 
  หลงัอาหาร น าท่านสู่ ก าแพงเมืองโบราณฉางอาน หรือซีอานในปัจจุบัน  ก าแพงเมืองสร้างข้ึนในปีท่ี 3 ของรัช 
  สมยัหงหวูฮ่่องเต ้(พ.ศ. 1913) และเป็นหน่ึงในปราการป้องกนัทางทหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีซุม้ประตูนอก ตึก 
  ธนูและซุม้ประตูดา้นใน สามารถปิดลอ้มปราบเม่ือขา้ศึกบุกเขา้มาในประตู มีประตูเมืองอยู ่6 ประตู โดยก าแพง 
  ดา้นทิศเหนือและทิศใตมี้ประตูดา้นละ 1 ประตู ส่วนดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกมีดา้นละ 2 ประตู ท าให้ 
  ก าแพงเมืองมีลกัษณะเหมือนเต่า ตวัก าแพงสูงประมาณ 12 เมตร ความยาวโดยรอบ 6, 000 เมตร นอกก าแพงมีคู 
  เมืองกวา้ง 4 เมตร และลึก 4 เมตร บนก าแพงมีป้อมปราการตั้งท่ีมุมก าแพงทั้งส่ี และหอสังเกตการณ์ 72 หลงั อาย ุ
  ของก าแพงราว 500 ปี  จากนั้นน าท่านชมร้านผ้าไหมของจีนชมวธีิการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใช ้
  เคร่ืองจกัรชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไส้นวมผา้ห่มไหมซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย   น าท่านเดินทาง สู่ สถานนีรถไฟความเร็วสูง 
  ซีอาน- เฉิงตู  ได้เร่ิมก่อสร้างในปี 2556 ระยะ 
  ทางประมาณ 680 กิโลเมตรความเร็วเฉลีย่ใน 
  การประมาณ 250 กม/ช.ม ดังน้ันเวลาทีใ่ช้ใน 
  การเดินทางอยู่ทีป่ระมาณ  3 ช่ัวโมง ทั้งสอง 
  นครใหญ่นี ้จึงเป็นหัวเมืองส าคัญทางด้าน 
  ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและการ ท่องเทีย่ว 
  ทีส่ าคัญมากอนัดับต้นๆของจีน  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  หลงัอาหาร น าท่าน พกัที ่SOFIS NATIONAL HOTEL CHENGDU  หรือเทยีบเท่า (4ดาว) 



 

วนัที่หก   เฉินตู – ถนนคนเดินควานใจ่เซ่ียงจือ  (ซอยกว้างและซอยแคบ ) 

เช้า  รับประทานอาหรเช้า ของโรงแรม 
  หลงัอาหาร น าท่านช้อปป้ิง ถนนคนเดินควานไจ่เซ่ียงจือ หรือถนนซอยกว้างซอยแคบ ซ่ึงถนนแห่งนีม้ีอายุกว่า 
  พนัปี ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรเมนติค 
  บ้านหลายหลงัยงัคง สไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ 
  อดีตเคยเป็นบ้าน ของนายทหารปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 
  ถนนคนเดินขายของที่ระลกึ ของกนิ โรงละคร 
  พพิธิภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย  มีทั้งซอยกว้าง 
  และซอยแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกบัมนต์เสน่ห์ของ 
  ถนนโบราณแห่งนี้ 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ลิม้รส.... สุกีตุ๋้นยาจีน 

จากน้ัน            น าท่านเดินทางสู่สนามบินซวงหลงิ เมืองนครเฉินตูเพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
15.30 น.             เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY INTERNATIONAL เทีย่วบินที่ TG 619 
17.35น.              ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ.....JJJJJ  

 
 

วนัเดนิทาง   25 -30 มิถุนายน ,  12-17  , 26-31 กรกฎาคม ,  10 -15 ,  24-29  สิงหาคม 

 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ  ( เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป ) ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ช้ันทศันาจร (Economy class) 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 35,900.-  บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 33,000.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 31,000.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 4,500.-  บาท 



อตัรานีร้วม 
   ค่าอาหารตามทีร่ะบุไว้ในรายการ 
    ค่าธรรมเนียมสนามบิน  และค่าวซ่ีา 
   ค่าทีพ่กัโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการ ( พกั 2 ท่านต่อห้อง )       
    ค่าพาหนะบริการน าเที่ยว ตามทีร่ายการระบุ     
   ค่าสัมภาระเดินทาง น า้หนักไม่เกนิท่านละ 20  กก.  
    ค่าประกนัอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินประกันไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท ( ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ ) 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 

   ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารส าหรับผู้ถือหนังสือส าคัญต่างด้าว      
   ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
    ค่าพาหนะ รายการท่องเทีย่ว และ อาหาร พเิศษทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
    ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%   (กรณต้ีองการใบก ากบัภาษี)    และค่าภาษีบริการหัก ณ ทีจ่่าย 3  % 

   ค่าทปิไกด์,ทปิคนขบัรถ, วนัละประมาณ 10 หยวน/วนั/คน 
    ค่าทปิเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวน/ห้อง 
   ในส่วนของหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

  เอกสารประกอบการยืน่ขอวซ่ีาจีน   

   ส าหรับพาสปอร์ตไทย 
- พาสปอร์ตอายใุชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือนข้ึนไป (นบัจากวนัเดินทาง) 
- รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป (รูปสี) ฉากหลงัสีขาว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           (ตัว๋เคร่ืองบินไป- กลบัชั้นประหยดัเป็นหมู่คณะระบุวนัเดินทางไป – กลบัตามโปรแกรมทวัร์)  
 

การช าระเงิน  
ส ำหรับกำรส ำรองโปรแกรมท่องเที่ยว 

ทางห้างฯขอรับเงินมัดจ าท่านละ   10,000  บาท ณ วนัจองและช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั   
 ( ส าหรับช่วงลองวคีเอนท์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ทางห้างฯขอรับเงินมัดจ าท่านละ   15,000 บาท   ณ วนัจอง  
และช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20  วนั ) 
 

กำรยกเลิกทวัร์  
    กรณยีกเลกิก่อนวนัเดินทาง ภายใน 30 วนัท าการ     ทางหา้งฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

    กรณียกเลกิก่อนวนัเดินทาง ภายใน 14 วนัท าการ       ทางหา้งฯขอหกัเงิน   50% ของราคาทวัร์ 

    กรณียกเลกิการเดินทางกะทนัหัน   (อย่างน้อย 6  วันท าการ )   ทางหา้งฯของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด ไม่วา่กรณีใด ๆ  
         ทั้งส้ิน 
      หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวิซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระเงินค่ามดัจ าท่ีนัง่สายการบิน   10,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ี 
         สถานฑตูนั้น ๆ เรียกเกบ็ 
หมายเหตุ 

 บริษทั ๆ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทั ๆ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย การถูกท าร้ายความล่าชา้ 
หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ  

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวส้ินสุดลง ทางบริษทั ๆ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทั ๆ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มอออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทั  ๆ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม
ท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั 
องคก์ารท่องเท่ียว, สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบิน  ค่าภาษีน ้ามนั  ค่าประกนัวนิาศภยั ในปัจจุบนั หากราคาดงักล่าวปรับสูงข้ึน บริษทัฯ 
         สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาความเป็นจริงท่ีทางสายการบินนั้น ๆ ไดเ้รียกเก็บ  


