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xx.xx  เวลานดัหมายแจ้งให้ทราบในใบเตรียมตวั (ส่งให้ก่อนวนัเดนิทางประมาณ  วนั) 
10.55น. เดินทางลดัฟ้าสู่นครคนุหมิง โดยสายการบินไทย เทียวบนิที TG612 

14.05น. ถึงคนุหมิง เมืองเอกและนครทีใหญ่ทีสดุของมณฑลหยนุหนาน ประตสูู่ดินแดนแห่งการท่องเทียวของหยุน

หนาน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนันเปลียนอาคารบิน

เป็นอาคารภายในประเทศ  
17.55-18.55 เหินฟ้าสู่เมืองจงเตียน  เมืองจงเตียน หรือ แชงกรีล่า โดย 

MU5935  เป รียบได้กับสวรรค์บนดิน ทีนักท่องเทียวจากทัวโลก 

ปรารถนาจะได้มาสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็น เป็นเมืองทีอยู่ทาง

ตอนเหนือสดุของมณฑลยนูนาน   ของสาธารณะรัฐประชาชนจีน   และ

ทางใต้สดุของมณฑลนีก็อยู่ไมไ่กลจากประเทศไทยของเราจึงไม่ยากเลยทีคนไทยจะได้มีโอกาสไปเทียวและ

เห็นภูเขาหิมะ   อาจจะได้ลยุหิมะทงัในตวัเมือง และบนภูเขา ถ้าไปในช่วงฤดหูนาว “สวรรค์บนดิน” แห่งนี 

ทางการจีนได้เห็นดีเห็นงาม กับความสวยงามและความสงบของดินแดนแห่งนี สมกับคํารําลือ และ

จินตนาการของนักเขียนนวนิยาย จึงได้เปลียนชือเมือง “จงเตียน” Zhong dain เป็น “แชง-กรีล่า” Shang 

Gri-La อย่างเป็นทางการ ตามชือดินแดนแห่งนีทีนกัเขียนชาวองักฤษชือ เจมส์ ฮิลตนั ได้แต่งเรืองราวของ

ผู้ รอดชีวิตจากเครืองบินตก ทีพลดัหลงมายงัดินแดนแห่งนี แล้วผู้ เขียนก็จินตนาการว่าเป็น “สวรรค์บนดิน” 

เพราะเป็นดินแดนอนัสงบ และอยู่บนทีสงูใกล้ขอบฟ้า (ทิเบตหลงัคาโลก) มีธรรมชาติงดงาม ดจุสวรรค์บน

 เทียวเมืองเก่าแชงกรีล่า (จงเตยีน) 

 ตะลยุธรรมชาติป่าเปลียนสีสุดอลงัการเสน้ทางหยา่ติง 

 ดืมดาํบรรยากาศหลากสีสนัในอุทยานอนัอุดมสมบูรณ ์

ทเีชือว่าเป็นส่วนหนึงในดินแดนแชงกรล่ีาในนิยาย 

Lost Horizon อนัโด่งดงั 

 เขา้ชมอุทยานหยา่ติงสองรอบแบบเจาะลึก 

วันแรก     กรุงเทพฯ-คุนหมิง-(บนิ)จงเตียน(สูง 3,160ม.)    (-/-/D) 
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ดิน และผู้คนก็อยู่กนัอย่างสมถะเรียบง่าย มีอายุยืนยาว ทกุคนมีความงดงามทางจิตวิญญาณ ตา่งก็ปล่อย

วางแล้วซึง รัก โลภ โกรธ หลง นนัเป็นเพียงเรืองราวในนวนิยายทีกล่าวขานถึง ซงึนวนิยายดงักล่าวมีชือว่า 

“ขอบฟ้าทีเลือนหาย” The Lost Horizon และเรืองนีได้เคยถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ ซงึออกฉายไปนาน

มาแล้วด้วย เมือคนทงัโลกทีได้อ่านเรืองราวและชมภาพยนตร์ ต่างใฝ่ฝันทีจะเห็นดินแดนแถบนี จนเมือปี 

พ.ศ. 2545 ทางการจีนก็เลยเห็นดีเห็นงาม เออออ ห่อหมก เปลียนชือเมืองจงเตียน ในแคว้นปกครองตนเอง

ตีชิง (Diqing) เป็น “แชงกรีล่า” Shang Gri-La ให้เป็นชือจริงๆ อย่างเป็นทางการไปเสียเลย ไม่ว่าธนาคาร 

ก็ชือว่าธนาคารแชงกรีล่า และสนามบินก็มีชือว่า  สนามบินแชงกรีล่า อีกไม่นานคําว่าแชงกรีล่าก็จะค่อยๆ 

ทําให้ชือ “จงเตียน” ชือดงัเดมิทีชาวบ้านเรียกกนั ถกูลืมเลือนไป  

คํา  เดินทางถึงแล้วนําทา่นเข้าสู่ทีพกั Tian Rui Yang Guang Hotel 4* หรือเทียบเท่า  รับประทานอาหารคํา  

จากนนัพกัผ่อนปรับร่างกายในโรงแรมทีพกัขณะนีท่านอยู่บนความสงู ,  เมตรจากระดบันําทะเล ทา่น

ต้องปรับพฤติกรรมการเดินให้ช้าลง หายใจเข้าออกลกึๆ เพือรับออกซิเจนเข้าสูร่่างกายให้มากทีสดุ การปรับ

ร่างกายทีดีควรงดดืมแอลกอฮอล์และลดปริมาณการสบูบหุรีร่วมด้วย 

 

  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนนัเดินทางไปยงัเมืองรือวา่ เมืองเล็กๆทีเป็นประตู

ทางเข้าสูอ่ทุยานหย่าติง เมืองนีมีชาวทิเบตอาศยัอยูไ่มม่ากนกั เป็นเมืองทีสงบเรียบง่าย ชาวบ้านจะปลูก

สร้างบ้านเรือนหลงัเล็กทงัแบบบ้านไม้ซุงและบางหลงัปลกูสร้างแบบบ้านดนิก่ออิฐรูปทรงสีเหลียมทีเห็นได้

ทวัไปในศิลปะวฒันธรรมแบบทิเบต นกัทอ่งเทียวมกัใช้เมืองนีเป็นทีพกัแรมทางก่อนทีจะเดนิทางเข้าสู่

อทุยานหยา่ติงในวนัถดัไป ดงันนัเมือเข้าสูเ่มืองรือวา่ท่านจะได้เห็นชาวตา่งชาตทิีมีทงันกัทอ่งเทียวทวัไป

และนกัปีเขา ผู้ ทีต้องการเดินเท้าเข้าสู่ภเูขาศกัดสิิทธิอนัเลืองชือของแชงกรีล่า  

เทียง แวะรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิน 

บา่ย เดินทางตอ่จนถึงเมืองรือว่า นําทา่นเข้าสู่ทีพกัและพกัผ่อนเพือเตรียมตวัเข้าสู่อทุยานหยา่ติงในวนัถัดไป คืน

นีให้ท่านได้พกัผ่อนปรับร่างกายอีกระดบัหนงึเพือเข้าสู่อทุยานหย่าติงบนความสงูประมาณ ,  เมตร

จากระดบันําทะเล 

เย็น รับประทานอาหารเย็น พกัผ่อนโรงแรม YA DING YI RAMADA 4* เมืองรือว่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทสีอง     จงเตียน-รือว่า         (B/L/D) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนนัเดินทางเข้าชมอทุยานยา่ตงิ(ประมาณ  นาที)  

09.30 น. เดนิทางถึงทางเข้าอทุยานฯ นําทา่นเดินไปยงัทีทําการอทุยาน(ประมาณ นาที) เพือเปลียนเป็นรถโคชของ

อทุยานนําทา่นลดัเลาะภูเขาและแม่นําน้อยใหญ่เข้าสู่ด้านในอทุยานฯ ใช้เวลานงัรถประมาณ  นาที 

อุทยานย่าตงิ อทุยานยา่ตงิถกูจดัตงัเป็นพืนทีอนรัุกษ์ ด้านในมีจดุวิวทิวทศัน์มากมาย  

นําทา่นเดินทางตามทางไม้ทีได้รับการปรับปรุงพฒันาให้นกัท่องเทียวได้เดินเทียวชมอย่างสะดวกสบาย อีก

ทงัเป็นการปอ้งกนัธรรมชาติทีแสนบริสทุธิให้อยู่ได้ยาวนาน แวะเวียนถ่ายรูปจดุตา่งๆไปตลอดทางประมาณ 

 กิโลเมตรจนถึง ทะเลสาบไข่มุก (Pearl Lake) (เจินจูไห่) เป็นทะเลสาบทีอยู่ในหุบเขา มีความสูงถึง 

4,000 เมตร **ระหว่างทางเทียวชมท่านต้องระวงัเรืองความสูงต้อง

ไม่วิงเด็ดขาด พยายามหายใจเข้าปอดใหม้ากทีสดุ 

จากนนั เดินทางกลับเส้นทางเดิมเพือ / รับประทานอาหารกลางวัน แบบ

ปิคนิค 

บา่ย นําท่านเดินตามทางตอ่ไปยงัทิศทางตอนเหนือด้านในอทุยาน ชมวิว

เขาหิมะโตว๊จีทีสูงแหลมทะลุฟ้าขึนไปเกือบ 6,000 เมตร ยอด

เขาหยางเหม่ยหยง เป็นยอดเขาทีปกคลุมไปด้วยหิมะขาวบริสุทธิ ตังแต่ตีนเขาจนถึงยอด ดูงดงาม 

ยงิใหญ่และดนูา่เกรงขามในเวลาเดียวกัน โดยชาวทิเบตเชือว่า เป็นตวัแทนแห่งองค์มญัชศุรีพระโพธิสตัว์ ผู้

มากล้นไปด้วยปัญญา ชม ยอดเขาเซียนหน่ายลี ตาม

ความเชือของชาวทิเบตเชือว่าเซียนหน่ายลี เป็นตวัแทน

ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เจ้าแม่กวนอิม อันเป็น

พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา โจเซฟ ร็อค ได้บรรยาย

ความงดงามยิงใหญ่ของยอดเขาเซียนหน่ายลีเอาไว้ว่า 

“ยอดเขาแห่งองค์พระอวโลกิเตศวร เปรียบดังบัลลังก์

ของเทพเจ้าบนสวรรค์” ด้วยภาพของยอดเขาสูงชนั ทีมี

ยอดด้านบนตดัตรงดคูล้ายบลัลงัก์  

เย็น  ได้เวลาสมควรนําท่านขึนรถอุทยานออกมาสู่ด้านนอก 

รถโคชรอรับทา่นเดนิทางกลบัเข้าเมืองรือว่า 

รับประทานอาหารคํา พักผ่อน นําท่านเข้าสู่ทีพัก YA 

DING YI RAMADA 4* เมืองรือว่า  *ห้องพกัอุ่นมากไม่

ต้องใช้ฮีตเตอร์ 

 

รือว่า-หน้าอทุยานหยา่ตงิ ระยะทาง  ก.ม. (เดินทางประมาณ  นาที) 

หน้าอทุยานหยา่ตงิ-นงัรถอทุยานสู่วดัชงกู ่ ระยะทาง  ก.ม. (เดินทางประมาณ  นาที) 

วดัชงกู-่เดินชมวิว+ทะเลสาบไขม่กุ ระยะทาง  ก.ม. (เดินเท้า ประมาณ -  ช.ม. ยงัไม่รวมเวลา

เดินเล่นถ่ายรูปไปเรือยๆ ทงัวนั 

 

 

วันทสีาม        รือว่า-อุทยานย่าตงิ-เขาหิมะโตว๊จี-หยางเหม่ยหยง-ทะเลสาบไข่มุก          (B/L/D) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนัเดินทางเข้าชมอทุยานยา่ตงิ(ประมาณ  นาที)  

09.30 น. เดินทางถึงทางเข้าอุทยานฯ นําท่านเดินไปยังทีทําการ

อุทยาน(ประมาณ นาที) เพือเปลียนเป็นรถโคชของ

อุทยานนําท่านลัดเลาะภูเขาและแม่นําน้อยใหญ่เข้าสู่

ด้านในอทุยานฯ ใช้เวลานงัรถประมาณ  นาที 

ถึงอุทยานด้านในแล้วจะเป็นวิวทิวทศัน์สุดอลงัการของ

สวรรค์บนดินทีมีทงัภูเขาหิมะต่างๆโอบล้อม ในขณะทีมี

ลําธารเล็กๆ เลียวลดไปตามทางมองเห็นป่าไม้นานา

ชนิดหลากหลายสีสนักระจายอยูท่วัไป 

จากนนั นําทา่นเดินเท้าตอ่ไปอีกประมาณ  เมตร เพือ ต่อรถ

กอล์ฟเข้าสู่ด้านในบริเวณทุ่ งหญ้าลู่ โหลง (Loulong 

Pasture) ซึงเป็นทุ่งหญ้ากว้างนับเป็นอีกหนึงวิวไฮไลท์

ของอุทยานหย่าติงเลยก็ว่าได้ เพราะทังภาพของภูเขา ลําธารและทุ่งหญ้าอยู่ร่วมกันในแบบทีลงตัวเป็น

อย่างมากเหมือนได้อยูใ่นอทุยานสวรรค์อย่างทีกล่าวเอาไว้ ท่านจะได้เห็นภูเขาหิมะทีมีสีทองของต้นสนโอบ

ล้อม ในขณะทีทุ่งหญ้าด้านลา่งมีสีส้ม แดง แสดของไม้พุ่มกระจายอยู่ทวัไปสลบัซบัซ้อนสวยงามประดจุดงั

ภาพวาดทีจิตรกรได้บรรจงระบายสีต่างๆลงผืนผ้าใบ ให้อิสระท่าน

เดินเล่นถ่ายรูปอย่างจใุจ 

จากนนั ให้เวลาท่านเดินไปชม ทะเลสาบห้าสี ซึงเป็นทะเลสาบบนความสงู 

,  เมตรจากนําทะเล มีนําใส่ราวกบักระจก มีท้องนําลึกตึนสลับ

กนัไปทําให้เกิดเป็นสีสนัตา่งๆได้ถึงห้าสี ดืมดําความงามและถ่ายรูป

วิวมมุตา่งๆอย่างจใุจแล้ว ท่านทีมีกําลงัพอสามารถไปยงั ทะเลสาบ

นม (หนิวหน่ายไห่) ทีน้อยคนนกัจะได้ชมทงันีต้องเดินทางเข้าไปสู่ด้านใน ในอดีตต้องนงัม้าและพกัเต้น

แรมทางในอุทยานจึงจะสามารถมีเวลาเทียวชมได้ ปัจจุบนัทางการจีนพฒันาการท่องเทียวในอทุยานหย่า

ติงให้ดีขนึจึงทําให้นกัเดินทางและนกัท่องเทียวอย่างท่านสามารถเทียวชมได้อย่างสะดวกสบายขึน (รวม

ระยะทงัสินไป  กิโลเมตรและกลบัอีก  กิโลเมตร) 

 

 

  

 

 

 

**ทา่นทีไมต้่องการนงัม้า และไมต้่องการเดินมาก สามารถนงัเล่นและถ่ายรูปทีบริเวณทุง่หญ้าลูโ่หลงได้  

หมายเหตุ : ท่านสามารถเลือกใช้บริการ นังม้าเข้าสู่ใจกลางอุทยาน (ไม่รวมในทัวร์) เพือเทียวชมทะเลสาบ

ต่างๆได้ ค่าบริการม้าประมาณ  หยวน โดยม้าจะส่งท่านทีระยะ -  กิโลเมตรเท่านนั  แล้ว

ท่านต้องเดินเท้าตอ่ไปให้ถึงทะเลสาบ นอกจากนีม้าจะไม่รอรับท่านกลบั ท่านต้องเดินกลบัไปยัง

จดุขนึรถกอล์ฟเองแปลว่าต้องเดนิไปอีกประมาณ กิโลเมตร และเดนิกลบัอีก  กิโลเมตร 
 

วันทสี ี       รือว่า-อุทยานย่าตงิ-ทะเลสาบห้าสี-ทะเลสาบนม                (B/L/D) 
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เย็น ได้เวลาสมควร นังรถกอล์ฟออกจากอุทยาน และเปลียนนังรถไฟฟ้าอุทยานฯ สู่ด้านหน้าอทุยานหย่า

ติง รถโคชรอรับท่านเดินทางกลับสู่เมืองรือว่ารับประทานเย็น พักผ่อน  YA DING YI RAMADA 4* 

เมืองรือวา่ 

วดัชงกู-่นงัรถกอล์ฟ เข้าสูทุ่ง่หญ้าโล่วโหลง  ระยะทางประมาณ  ก.ม. (เดินทางประมาณ  นาที) 

จากทุ่งหญ้าโล่วโหลง-ทะเลสาบนม ระยะทางไปประมาณ  ก.ม.  

(หากเดนิเท้าจะใช้เวลาไป-กลบัประมาณ - ชวัโมง) 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนนั เดนิทางกลบัสูเ่มืองจงเตียนในเส้นทางเดมิ 

เทียง  แวะรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ระหวา่งทาง 

บา่ย ตลอดสองข้างทางทา่นจะได้เห็นแนวป่าสนทีเริมผลดักนัเปลียนสีไล่เฉดจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองอ่อน ที

จะกลายเป็นสีนําตาลในไมช้่านี โดยบางชว่งของการเดินทางท่านจะสามารถเห็นไม้พุ่มทีมีกิงก้านสีแดงส้ม

อยู่ในจดุตา่งๆทวัไป 

เย็น  เดินทางถึงเมืองจงเตียน นําทา่นเทียวชมเมืองเก่า 

รับประทานอาหารเย็น เข้าทีพกัโรงแรม TIAN RUI YANG GUANG HOTEL * หรือเทียบเทา่  

 

 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัจากนนัเดินทางไปยงัสนามบนิเมืองจงเตียน   

09.50 น. เดนิทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่คุนหมิง เทยีวบินท ีMU5811 

10.55 น. ถึงคุนหมิง  รับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบนิคนุหมิง จากนนัทําการเช็คอินตวัเครืองบินอีกครัง 

15.20 น. เหินฟ้าสูส่นามบินสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสารการบนิไทย เทียวบนิที TG613 

16.30 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการ (บาท) กรุป๊ 16 ท่านขึนไป   

  

กาํหนดเดินทาง พกั  ท่านต่อห้อง พกัเดียวจา่ยเพิม 

26-31ตุลาคม 2562  

2-7 พฤศจกิายน 2562 

57,500 10,000 

  

อตัรานีรวม 

- ค่าเครอืงบนิระหว่างประเทศและในประเทศ กรุงเทพฯ-คุนหมงิ-จงเตยีน-คุนหมงิ-กรุงเทพฯ ชนัประหยดั 

- ค่าเขา้ชมสถานทตีามทรีะบุในโปรแกรม   

- ค่ายานพาหนะรบัส่งและระหว่างนําเทยีวตามรายการทรีะบุ 

- ค่าทพีกัตามทรีะบุในโปรแกรม (สองท่านต่อหอ้ง) 

- อาหารมอืหลกัตลอดการเดนิทางตามทรีะบุในโปรแกรม 

วันทห้ีา     เมืองรือว่า- เมืองจงเตียน-เมืองเก่าจงเตยีน     (B/L/D) 

วันทหีก     จงเตียน – คุณหมิง – กรุงเทพ        (B/L/-) 
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- ค่าธรรมเนียมการยนืขอวซี่าเดนิทางเขา้ประเทศจนี 4 วนัทําการ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 1,000,000 บาท และค่าประกนัอุบตัเิหตุในจนี ทงันีขนึอยูก่บัขอ้จาํกดัทมีี

การตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ  

- นําดมืตลอดการเดนิทาง 1 ขวด/ท่าน/วนั (ไม่รวมนําดมืในหอ้งพกั) 

- มคัคุเทศกท์อ้งถนิพดูภาษาไทย  

 

อตัรานีไมร่วม 

- ค่ากระเป๋าเดนิทางในกรณทีนํีาหนกัเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด 20 กก./ท่าน ส่วนเกนิกโิลกรมัละ 500 บาท 

- ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครอืงดมื, ค่าอาหารทสีงัเพมิเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี 

- ค่าอาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

- ค่าทาํใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

- ค่าภาษมีลูค่าเพมิ 7% (กรณตี้องการใบกํากบัภาษ)ี และค่าภาษบีรกิารหกั ณ ทจีา่ย 3% 

- ทปิคนขบัรถ , ทปิไกดท์อ้งถนิ ท่านละ  หยวน/ท่าน (ตลอดทรปิ) 

- ทปิหวัหน้าทวัร ์(ทงันีจํานวนขนึกบัความพงึพอใจของท่าน) 

 

การจองทีนังและการชาํระเงิน 

ทางบรษิทัฯ เกบ็เงนิค่ามดัจําเป็นจาํนวนเงนิ 28,000.- บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน ส่วนทเีหลอืชําระก่อนการเดนิทาง

อยา่งน้อย 15 วนั มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจาํทงัหมด  พรอ้มกบัแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษ 

หรอืส่งสําเนาพาสปอรต์มาทางแฟ็กซห์รอือเีมล 

*** ในกรณีทีท่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั อตัราดงักล่าวเป็นอตัราสทุธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของ

ทางธนาคาร *** 

 
การยกเลิก 
1. สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้นืวซ่ีาให ้เมอืผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ   
    เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจําทงัหมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขนึไป คนืเงนิทงัหมด 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขนึไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 28,000 บาท 
4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1-6 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ยทงัหมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการนัตคี่ามดัจาํทพีกั

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทวัรท์งัหมดเนืองจากค่าตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนิ
นนัๆ 

หมายเหตุ  
1. บรษิทัฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ ีเมอืเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอนืๆ ทอียูน่อกเหนือ    
การควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย    
การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทยีวจะสนิสุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบค่าบรกิารท ี 
ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ ไมว่่ากรณใีดๆ ทงัสนิ 
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4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื    
เอกสาร เดนิทางไมถู่กต้อง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณอีนืๆ 
5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครงัหนึง หลงัจากไดส้าํรองทนีงับนเครอืง และโรง    
แรมทพีกัในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีคดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษิทัฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวั
เครอืงบนิ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทจีะจดับรกิารทวัรอ์นื
ทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัค่าบรกิารนันๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสนิแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผู้มอํีานาจของบรษิทัฯ กํากบัเท่านัน 
9. หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก    
ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทงัสนิ แต่ทงันี ทางบรษิทัฯจะจดัหา รายการเทยีวสถานทอีนืๆ มาให ้โดยขอสงวน
สทิธกิารจดัหานี โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 
 


