จุดเด่นของทัวร์

ั
ี่ งไฮ ้ ชมหอไข่มก
ี่ งไฮ ้ / หาดว่ายทาน
- เซย
ุ / สญล
ักษณ์ของเมืองเซย
- นง่ ั รถไฟแม่เหล็ก ความเร็วทีส่ ด
ุ ในโลก
- ห ังโจว ล่องเรือชมท ัศนียภาพอ ันงดงามและวิจต
ิ รตระการตาของ

-

กำหนดกำรเดินทำง

ี ู / ว ัดพระจีก
่ + โชว์ซง
่
้ ง (ว ัดจิง้ ฉือ ) / เมืองจาลองซง
ทะเลสาบซห
อูซ
๋ ิ / ว ัดพระใหญ่หลิงซาน + รถราง + ศาลาฝานกง
ซูโจว / ร ังนกซูโจว + TIME SQUARE + LED
เมืองโบราณโจวจวง + ล่องเรือเมืองเวนิสอ ันด ับหนึง่ ของจีน
ี่ งไฮ ้ / ว ัดหลงห ัว / ตลาดเฉิงหวงเมีย
เซย
่ ว / รถไฟแม่เหล็ก
ี่ งไฮ ้
กายกรรม ERA INTERSECTION TIME อ ันด ับ 1 ของเซย

ปี ใหม่ 2018

นแรก
งเทพฯ13
– เซี–่ย17
งไฮ้ –เมษำยน
ขึน้ หอไข่ ม2559
ยทำน 39,900 บำท
ุก – อุโมงค์ เลเซอร์ - หำดว่ำรำคำ
กวัำหนดกำรเดิ
นกรุทำง
08. 00 น.
10. 35 น.
15. 50 น.

พร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้ น 4 ประตูทำงเข้ ำหมำยเลข 2
เคำน์ เตอร์ D 8-12 สำยกำรบินไทยโดยเจ้าหน้าที่จากทางห้างฯ คอยบริ การต้อนรับท่าน
เดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 664 สู่ นครเซี่ ยงไฮ้ บริ การอาหารกลางวันบนเครื่ อง
ถึงสนำมบินผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็ นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดในจีนมี

ค่า
วันทีส่ อง
เช้ ำ

12.00 น.
บ่าย

ค่ำ

พื้นที่ 5,800 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง 12 เขต ประชากร 12 ล้านคน พื้นที่ในเมือง 150 ตาราง
กิโลเมตร ประชากรในเมือง 6 ล้านคนเศษ นาท่านนัง่ รถลอดอุโมงค์เลเซอร์ที่ประดับประดาด้วย
แสง สี จากเลเซอร์ เป็ นอุโมงค์ขา้ มสู่ ฝั่งผูต่ งและผูซ่ ี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสาหรับนักท่องเที่ยวโดย
เฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์ แห่ งแรกของจีนด้วยนาท่านขึ้นชมหอไข่ มุกเป็ นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในเอเชียและ
สู งเป็ นอันดับ 3 รองจาก แคนนาดาและรัสเซียหอไข่มุกสู ง 468 เมตร หนัก 120,000 ตันภายในหอไข่มุก
เป็ นเสาปล่องกลวงมีลิฟท์ความเร็ ว 7 เมตร/ 1 วินาที จากนั้นนาท่านชมหาดว่ายทาน ริ มฝั่งแม่น้ า หวงผู่
เจียงซึ่ง ชาว เซี่ยงไฮ้เรี ยกว่าหาดเซี่ ยงไฮ้อนั เป็ นจุดชมทัศนียภ์ าพที่โดดเด่นของนคร เซี่ ยงไฮ้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ที่พกั CHARMS HOTEL SHANGHAI / หรื อเทียบเท่า
มควรแก่เวลานาท่านสู่ ที่พกั โรงแรม NEW CENTURY PUXI หรื อ เทียบเท่ำ
เซี่ยงไฮ้ –หังโจว - วัดจีก้ ง - ล่ องเรื อทะเลสำบซีหู – หมู่บ้ำนใบชำ – โชว์เมืองจำลองซ่ ง
อำหำรเช้ ำในโรงแรม
หลังอาหารเดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่ “เมืองหังโจว”ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋ อเจียงซึ่ งมีความมัง่ คัง่
มากที่สุดแห่งหนึ่งเป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่งของประเทศจีนซึ่ ง
ในอดีตมีคาเปรี ยบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซู โจวว่า“บนฟ้ามีสวรรค์บนดินมีซู(โจว)
หัง(โจว)”เพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามสองฟากถนน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทาง สู่ “วัดพระจี้กงหรื อวัดจิ้งฉื อ”ตั้งอยูบ่ นภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซี หูเป็ นวัดเก่าแก่
สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจวถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่งเนื่องจากไฟไหม้และได้เปลี่ยนชื่อมา
เป็ นวัดจิง้ ฉื อในปั จจุบนั ภายในมีพระโพธิ์ สัตย์กวนอิมพันกรรู ปปั้ นพระจี้กงและมีหอระฆังที่บรรจุระฆัง
ทองแดงหนัก 40 ตัน ที่ชาวญี่ปุ่นมอบให้ในปี 1986 วัดจี้กงมีระฆังที่ได้รับยกย่องว่าเป็ นหนึ่งในสิ บของดี
แห่งซี หูระฆังเทพเก้ามังกรของวัดจะถูกเคาะวันละ108 ครั้ง จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบซี หู นาท่าน
ล่องเรื อชมทัศนียภำพอันงดงำมและวิจิตรตระกำรตำล ชมทิวทัศน์สวยงามบริ เวณทะเลสาบซีหู อาทิ ซาน
ถานอิ้นเยีย่ ะ–สามโคมทับแสงจันทร์ ในบึงน้ าลึกสะพานซึ่งเป็ นสะพานที่เกิดนวนิยายเรื่ องนางพญา งูขาว
แล้ว แวะชมหมู่บ้ำนใบชำหลงจิ่ง เพื่อชิม ชาหลงจิ่ง ชาที่มีชื่อเสี ยงอันดับ 1 แห่งใต้หล้าของเมือง หังโจว
ท่านสามารถเลือกซื้ อใบชาอย่างดีไว้เป็ นของฝาก
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่าน ”ชมโชว์เมืองจำลองซ่ ง” สัมผัสกับการแสดง แสง สี เสี ยง อลังการ ที่มาเล่าบอกเรื่ อง
ราวต่างๆที่เกี่ยวกับเมืองหังโจว นครแสนงามและตานานการกาเนิดทะเลสาบซี หู

สมควรแก่เวลานาท่านสู่ ที่พกั MEIZIQING HOTEL HANGZHOU หรื อ เทียบเท่ำ
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

12.00 น.
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วันทีส่ ี่
เช้า

หังโจว – อู๋ซิ – พระใหญ่ หลิงซำน- ฝำนกง (รวมรถ) - ซู โจว – รังนกซู โจว+TIMESQUARE
อำหำรเช้ ำในโรงแรม
ถนนนานกิ
ง - กายกรรมช สูERA
่ " เมืองอู๋ซี หรื อนามว่า "เซี่ยงไฮ้ น้ อย” เมืองโบราณที่สร้างขึ้น
หลังอาหารเช้
า เดินทางโดยรถโค้
เมื่อประมาณ 2,000 ปี ก่อน เดิมชื่อ“โหย่วซี ” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮนั่ ขุดใช้ดีบุก
จนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็ น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบ
นาท่านนมัสการ พระใหญ่ หลินซานต้ าฝอ ณ วัดหลิงซาน ซึ่งเป็ น
พระพุทธรู ปขนาดใหญ่ สู ง 88 เมตร เป็ นพระพุทธรู ปปางห้ามญาติ
ขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์ สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาท่านชม ศาลาฝานกง (รวมรถ)วัดหลิงซาน ตั้ง
อยูร่ ิ มทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยูเ่ ชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็ น
กลุ่มสถาปั ตยกรรมที่ยงิ่ ใหญ่อลังการ ด้านข้าง ๆของศาลาฯเป็ นพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ปางห้ามญาติทอง
สาริ ดที่เขาหลิงซาน จากนั้นนาท่านชมศู นย์ แสดงไข่ มุกน้ำจืด ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองอู๋ชิ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทางสู่ เมืองซู โจว เป็ นเมืองที่มีความสวยงามไม่นอ้ ยกว่าเมืองหังโจวด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่
ทีมีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับ
สมญานามว่า “เมืองแห่งสาวงาม” จากนั้นนาท่านชมสนามกีฬารังนกของซู โจวหรื อศูนย์เทคโนโลยีและ
ศิลปวัฒนธรรมซูโจวสนามรังนกที่ปักกิ่งและซู โจวเรี ยกได้วา่ เป็ นฝาแฝดกันเนื่ องจากออกแบบเดียวกัน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหาร นาท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็ นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่
ของซูโจว มีJIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็ นแหล่งรวบรวมอาหาร ผลไม้ เครื่ องดื่ม จากทุก
มุมโลก นอกจากนี้ท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็ น LED SCREEN จอยักษ์บน
เพดานแบบชั้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดสมควรแก่เวลานาท่านสู่ ที่พกั SU YUAN HOTEL หรื อ เทียบเท่ำ
ซู โจว – เมืองโบรำณโจวจวง + ล่องเรื อ – เซี่ยงไฮ้ – วัดหลงหัว - โชว์กำยกรรม ERA
อาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทาง สู่ เมืองโจวจวงซึ่ งตั้งอยูท่ างตอนใต้ของมณฑลเจียงซู ในเขตเมืองคุนซานอยู่
ห่างจากเมืองซู โจวประมาณ 30 กว่ากิโลเมตรเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆที่ได้รับฉายาว่ายอดหมู่บา้ นกลางน้ าแห่ง
เจียงหนานซึ่ งเดิมชื่อว่าเจินเฟิ งหลี่ จากนั้นนาท่านล่องเรื อชมหมู่บา้ นริ มน้ าโจวจวงเป็ นหมู่บา้ นโบราณ
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วันที่ห้ำ
เช้ า

ที่มีความเก่าแก่และมีประวัติกว่า 900 ปี หมู่บา้ นนี้จะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวชนบท
และยังสามารถคงเอกลักษณ์ความเป็ นธรรมชาติและยังหลงเหลือสิ่ งก่อสร้างและบ้านเรื อนแบบโบราณ
ในสมัยราชวงศ์หยวน,หมิง,ชิ ง นอกจากนี้ยงั มีคลองไหลผ่านตามบ้านเรื อนซึ่ งเป็ นเส้นทางการสัญจรไป
มา โดยใช้เรื อเป็ นหลักของหมู่บา้ นและยังมีสะพานหิ นโบราณ 14 แห่งที่เชื่อมทางในหมู่บา้ นรวมทั้ง
สะพานแฝดที่มีชื่อเสี ยงของโจวจวงจึงทาให้หมู่บา้ นนี้ยงั ได้รับสมญษนามว่าเมืองเวนิชของประเทศจีน
สมควรแก่เวลาเดินทำงกลับสู่ เซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางนาท่านช้อปปิ้ ง ศู นย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญ
ประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีน ที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นาท่ านกลับ สู่ เซี่ยงไฮ้
นาท่านชม"วัดหลงหัว"วัดคู่บา้ นคู่เมืองของเซี่ ยงไฮ้ เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่
สุ ดตั้งอยูท่ างตอนใต้ของมหานครเซี่ ยงไฮ้ สมัยสามก๊กเมื่อปี 242
ซุนกวนต้องการสร้างวัดแห่งนี้ข้ ึนเพื่ออุทิศให้กบั มารดาผูล้ ่วงลับจึงเกิด
ขึ้นเป็ นวัดครั้งแรกโดยตอนนั้นใช้ชื่อวัดว่า “วัดเซียนซื่อ” แต่ต่อมาจึง
เปลี่ยนเป็ นหลงหัวภายในวัดมีวหิ ารเจ็ดหลังตั้งอยูบ่ นพื้นที่กว้างขวางที่สุด
ในบรรดาวัดของนครเซี่ ยงไฮ้วหิ ารแต่ละหลังมีรูปปั้ นพระพุทธรู ปและเทพผูพ้ ิทกั ษ์ประดิษฐานอยูใ่ ห้คน
ได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิในวิหารใหญ่มีพระศรี ศากยมุณีวหิ ารพระเมตไตรยหรื อวิหารเจ้าแม่กวนอิม
ที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกรรายล้อมด้วยพระพุทธรู ปสรทอง500องค์ จากนั้นนาท่านสู่ ร้านนวดฝ่ าเท้า
อำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอำหำร นาท่านชม “ กำยกรรม ERA ” Era intersection of
Time ซึ่ งผสมผสานระหว่างกายกรรมจีนและความทันสมัยได้ดว้ ย
กันอย่างลงตัว เป็ นศิลปะการแสดงใหม่ล่าสุ ด ที่ทุ่มทุนสร้างกว่า
ร้อยล้านหยวนปั จจุบนั นี้ถือว่าเป็ นโชว์ที่สุดของมหานครเซี่ยงไฮ้
ชมความงดงามอ่อนช้อยผสมผสาน ความตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดงประกอบเสี ยงสี ไฮเทค ผาดโผน
เร้าใจชมการแสดงชุดวงล้อมิเลเนี่ยมมอเตอร์ ไซด์ไต่ลูกโลก(8คัน)ไม้กระดกเด็กแนวปุ้มปุ้ยโอ่งมังกรฯลฯ
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั HOLIDAY IN EXPRESS JINQIAO HOTEL SHANGHAI หรื อ เทียบเท่ำ
เซี่ยงไฮ้ – ตลำดเฉิงหวงเมี่ยว – นั่งรถไฟแม่ เหล็ก – กรุ งเทพฯ
อาหารเช้ าในโรงแรม
หลังอาหาร เชิญท่านชมอัญมณี ล้ าค่า หยกเป็ นเครื่ องประดับทีน่ ิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่ อ ว่าใส่
แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง“ตลาด เฉินหวังเมี่ยว ตลาดร้ อยปี ”ซึ่งเป็ น ตลาดเก่าของคน

12.30 น.
บ่าย

17.20 น.
21.15 น.

อัตรำค่ ำบริกำร

เซี่ ยงไฮ้ถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปี ที่ยงั ความงดงามและช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง เสื้ อผ้า หรื อจะลองชิม
เสี่ ยวหลงเปา
อำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทางสู่ สนามบินผู่ตงโดยนาท่านนัง่ รถไฟเหล็กความเร็ วสู ง
(รถไฟแม่ เหล็กบูเร็ตเทรน) การคมนาคมใหม่ล่าสุ ดของนครเซี่ ยงไฮ้ซ่ ึ ง
สามารถทาความเร็ วได้ถึง 430 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง(ใช้เวลา 7 นาที )
เพลิดเพลินกับจอมอนิ เตอร์ และสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟ
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 665 กลับกรุ งเทพฯ
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกๆ ท่ าน…….


ปี ใหม่ 2018 จำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึน้ ไป
ผู้ใหญ่ ท่านละ
29,900
บาท ( พักห้ องละ 2 ท่ าน )
พักห้ องเดี่ยวเพิม่ ท่ านละ
4,500
บาท


-

 เอกสำรประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำจีน 
สำหรับพำสปอร์ ตไทย
พาสปอร์ ตอายุใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันเดินทาง)
รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รู ป (รู ปสี ) ฉากหลังสี ขาว

อัตรำนีร้ วม






ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ( Economy class )  ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการ ( พัก 2 ท่านต่อห้อง )  ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าบริ การ และค่าวีซ่า
ค่าพาหนะบริ การนาเที่ยว และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่รายการระบุ
ค่าสัมภาระเดินทาง น้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินประกันไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ( ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ )

อัตรำนีไ้ ม่ รวม





ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารสาหรับผูถ้ ือหนังสื อสาคัญต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าพาหนะ รายการท่องเที่ยว และ อาหาร พิเศษที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3 %

กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถท่ำนละ 100 หยวน / คน ตลอดกำรเดินทำง
ส่ วนของหัวหน้ ำทัวร์ ทดี ูแลคณะจำกเมืองไทยตำมแต่ ท่ำนจะเห็นสมควร
กำรชำระเงิน สำหรับกำรสำรองโปรแกรมท่ องเที่ยว
ทำงห้ ำงฯขอรับเงินมัดจำท่ ำนละ 10,000 บำท ณ วันจอง และชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด ก่ อนเดินทำงอย่ ำงน้ อย 14 วัน )

กำรยกเลิกทัวร์


กรณียกเลิกก่ อนวันเดินทาง ภายใน 30 วันทาการ ทางห้างฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจาทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
กรณียกเลิกก่อนวันเดินทำง ภำยใน 14 วันทำกำร ทางห้างฯขอหักเงิน 50% ของราคาทัวร์



กรณียกเลิกกำรเดินทำงกะทันหัน (อย่ ำงน้ อย 6 วันทำกำร ) ทางห้างฯของสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด



ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวิซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมต
ั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระเงินค่ามัดจาที่นงั่ สายการบิน 5,000 บาท
และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตนั้น ๆ เรี ยกเก็บ

หมำยเหตุ
 บริ ษท
ั ๆ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ๆ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย
ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษท
ั ๆ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น



บริ ษทั ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามอออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ๆ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั องค์การท่องเที่ยว, สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งนี้จะ



ยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษีน้ ามัน ค่าประกันวินาศภัย ในปัจจุบนั หากราคาดังกล่าวปรับ
สู งขึ้น บริ ษทั ๆ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตามความเป็ นจริ ง ที่ทางสายการบินนั้น ๆ ได้เรี ยกเก็บ



