
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          
 ก ำหนดวนัเดินทำง                                 ช่วง ปีใหม่  2018      

วนัแรก    เช็คอนิท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – ฉำงซำ          

12.00 น  คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 2 บริเวณ
เคำน์เตอร์ E แถวที ่17 – 20  โดยสายการบินไทยสมายล ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของหา้งฯคอยตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

14.30 น. เหิรฟ้าสู่ สนำมบินฉำงซำ โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบิน WE 616   

 18.45 น.      ถึง “สนำมบินเมืองฉำงซำ”เมืองหลวงของมณฑลหูหนำนซ่ึงมีควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และวฒันธรรมแห่งหน่ึง 
ของจีนรวมทั้งเป็นศูนยก์ลางดา้นการเมืองเศรษฐกิจ และวฒันธรรมของมณฑลหูหนานดว้ยมีค ากล่าววา่ “หากมาจาง
เจียเจ้ียแลว้ไม่ไดม้าเมืองฉางซาก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน”  

ค ่ำ             รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร   พกัที ่ HUAXI  HOTEL  ( 4 ดำว )  

 

 



วนัทีส่อง   ฉำงซำ–จำงเจียเจีย้–ภูเขำเทยีนเหมินซำน–เทียนเหมินต้ง–โรงเรียนสอนเขียนภำพวำด–โชว์จิง้จอกขำว  
                         ร้ำนยำงพำรำ                 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ในโรงแรม   
หลงัอำหำรเช้ำ เมืองฉำงซำ ( ใช้เวลำ 4 ช่ัวโมง ) เดินทาง สู่ เมืองจำงเจียเจีย้  อุทยานมรดกโลกตั้งอยูท่างตะวนัตก  
เฉียงเหนือของมณฑลหูหนานตอนกลางค่อนมาทางใตข้องประเทศจีนเป็นพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษและมีทศันียภาพท่ี 
งดงามจางเจียเจ้ียมีเน้ือท่ีกวา่ 369 ตารางกิโลเมตรไดถู้กประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษว์นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ.1982 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี ่และภูเขาเทียนจ่ือ ความโดดเด่นของสถานท่ีแห่งน้ี คือ 
ยอดเขาและเสาหินทรายท่ีตั้งตระหง่านกวา่ 3,000 ยอด และสูงกวา่ 200 เมตร นอกจากน้ียงัมีช่องแคบ ล าธาร สระน ้ า 
และน ้าตกมากมาย รวมทั้งมีถ ้ากวา่ 40 ถ ้าซ่ึงท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีมีภูมิทศัน์ท่ีงดงามจนไดรั้บการประกาศใหเ้ป็น มรดก
โลกปี 1992 จากองคก์าร UNESCO 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ  ภัตตำคำร 
บ่าย น าท่านเดินทาง สู่ “เขาเทยีนเหมินซาน” ซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานจางเจ่ียเจีย้ 
                         (อยูใ่นเขตเมืองจางเจียเจ้ีย) น าท่านนัง่รถไป “นัง่กระเชา้” ข้ึนสู่จุดสุดยอดของเขาเทียน  
 เหมินซาน ซ่ึงมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใชเ้วลา 40 นาที ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ชมความ 
 งามของภูเขา ภูผา นบัร้อยลูก ยอดเขาท่ีสูงเสียดฟ้าและงามแปลกตา จากนั้นน าท่านชม “ระเบียงแกว้” ซ่ึงเป็น   
 สะพานกระจก มีระยะทางอยูท่ี่ 60 เมตร ลอ้มรอบผาสูงชนั ความกวา้งของสะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้
 3 ฟุต มีความหนา 2.5 น้ิว ถือเป็นการทา้ทายนกัท่องเท่ียวท่ีอยากมาสัมผสัทิวทศัน์อนังดงามมีกฎอยูว่า่ผูม้าเยอืน 
 ตอ้งสวมผา้หุม้รองเทา้ขณะเดินสันนิษฐานวา่จะช่วยลดความสกปรกและง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจก 
 แห่งน้ี ระยะทางอาจไม่ไกลแต่ความใสอาจท าใหเ้รากา้วขาไม่ออก จากนั้นน าท่านชมววิทศัน์ริมหนา้ผาท่ีมองเห็น 
 ยอดเขาสลบัซบัซอ้นมากมาย น าท่านนัง่รถชมเส้นทาง 99 โคง้ สู่ “เทียนเหมินตง้” หรือเรียกวา่ “ประตูสวรรค”์ เป็น 
                      1 ใน 4  ของภูเขำทีส่วยงำมของประเทศจีน ประตูสวรรค์นีม้ีควำมสูง 131.50 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ลกึ 60 เมตร 
  เมือท่านมาถึงถ ้าประตูสวรรคท์่านจะไดข้ึ้น ลง บนัไดเล่ือน 999 ขั้น สู่ภูเขาประตูสวรรคถ่์ายรูปชมความงามซ่ึงเคยมี 
 ชาวรัสเซียไดข้บัเคร่ืองบินเล็กลอดผา่นช่องภูเขาประตูสวรรคม์าแลว้ น าท่าน แวะชมโรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย  
  ของ “ซ่ือ จิน เซิง” (จวนิเซิงฮวาเยี้ยน) ผูท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงัของจีนซ่ึงใชท้รายในการวาดภาพ   
ค่ำ       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำร  
 หลงัอ ห รน  ท่ นชมโชวอ์ลงัก รหว นหยด (โชวจ้ิ์งจอกข ว)  THE LOVE 
           STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟังเพลงรักไพเรำะ 

          เพรำะ จบัใจนกัแสดงกว ่  500 ชีวติ โลดแล่นอยูบ่นเวทีกลางแจง้แบบอลงัการ 
          ตระการตามีฉากหลงัเป็นภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่าท่ึงอ้ึงกบัเทคนิคการ 

                        เปล่ียนร่างเป็นมนุษยข์องนางจ้ิงจอกขาวซาบซ้ึงตรึงดวงใจในความรักของ 
           จ้ิงจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่มตดัฟืนท่ีฝ่าฟันอุปสรรคต่์อสู้เพื่อความรักจน 
           ทา้ยท่ีสุดก็สมหวงัในชีวติคู่และจบแบบ HAPPYENDING ใหผู้ช้มกลบัไปนอนฝันดี 
 



 
              โปรดทราบ : โชวน้ี์แสดงท่ีโรงละครกลางแจง้หากมีการปิดการแสดงในวนันั้นไม่วา่จะดว้ยกรณีใดๆท าให้เขา้ชม 
              ไม่ไดผู้จ้ดัรับผดิชอบเพียงจดัโชวพ์ื้นเมืองชุดอ่ืนทดแทนใหเ้ท่านั้น หากบตัรไดถู้กใชไ้ปแลว้ จะไม่มีการคืนค่า 
              บริการใดๆ 
              จากนั้นน าท่านสู่ ท่ีพกั  TONG  DA  HOTEL (4 ดาว) 

วนัทีส่ำม     จำงเจียเจีย้ – ภำพเขียน 10 ลี ้(รวมรถรำงไฟฟ้ำ) – ล ำธำรแส้ม้ำทอง – (จินเปียนซี) – สะพำนแก้วแกรน 
      แคนยอน (สะพำนแก้วทีย่ำวทีสุ่ดในโลก) – ร้ำนใบชำ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
  หลงัอำหำร น ำท่ำนชม ภำพเขียนสิบลี ้ให้ท่ำนน่ังรถรำงชมทวิทศัน์ของแนวทวิเขำสลบัต้นสนมียอดเขำและ 
  หินยกัษ์ทีม่ีรูปร่ำงลกัษณะต่ำงๆมำกกว่ำ 200 ลูก และล ำธำรไหลตัดผ่ำนเสมือนท่ำนก ำลงัล่องลอยอยู่ในภำพวำด 
  ของธรรมชำติ  จำกน้ันน ำท่ำนชม “ล ำธำรจินเปียซี” หรือล ำธำรแส้ม้ำทอง” ซ่ึงเป็นธำรทีไ่หลวนไปตำมช่องเขำ 
  และชะง่อนผำสูงชันเข้ำไปทำงภูเขำวงกตด้วยระยะทำงยำว 7.5 ก.ม. ล ำธำรจินเปียมีน ำ้ในล ำธำรสีเขียวใสปรำศจำก 
  มลภำวะสองฝ่ังจะมีภูเขำหินรูปร่ำงสวยแปลกตำตั้งตระหง่ำนเรียงรำยเป็น จ ำนวนมำก เช่นผำแส้ม้ำทอง 
              ผำอรหันต์เมำเหล้ำ  ผำช่วยมำรดำลอดส่ีทวำร ทั้งยงัมีต้นไม้ใหญ่น้อยประดับประดำดูสวยงำมเหมือนเดินเที่ยวเล่น  
  อยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยำย   
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำนชม “จำงเจ่ียเจีย้แกรนด์แคนยอน” สะพำนแก้วข้ำมเขำทีย่ำวทีสุ่ด 

ในโลก สถำนทีท่่องเที่ยวแห่งใหม่ในจำงเจ่ียเจีย้เดินทำงชม SKY  WALK 
 แห่งใหม่ล่ำสุดด้วยควำมยำว 430 เมตร กว้ำง 6 เมตร สูงถึง 300 เมตรวดัใจ 
กนัด้วยทำงเดินกระจกคริสตัลกบัทวิทัศน์ทีส่วยงำมเกนิกว่ำค ำบรรยำยใดๆ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
  พกัที ่ WULING  YUAN  HOTEL  (4 ดำว)    

วนัทีส่ี่        เขำเทียนจ่ือซำน (ลฟิท์แก้วไป่หลง) – สะพำนเทยีนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว – ถนนซีปู้เจีย – โชว์หนังตะลุง – ร้ำนหยก  

เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ทีโ่รงแรม   
   หลงัอำหำรเช้ำ น าท่านข้ึนเขาเทียนจ่ือซาน (ราชนัแห่งขุนเขา)ซ่ึงอยูใ่นเขตอุทยานเหยยีนเจียเจ้ียมีเน้ือท่ี 65 ตาราง 
                            กิโลเมตร สูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1,200 เมตร ข้ึนสู่เขาโดยลิฟทแ์กว้ทาง VIP เพื่อใหท้่านไดส้ัมผสับรรยา 
                            กาศหลากหลายรูปแบบซ่ึงท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัมวลหมู่ยอดเขาชะง่อนผาอนัสูงชนั โดยเขาสูงสุดวดัได ้
  1,250 เมตร ยอดเขาแต่ละยอดจะมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามจินตนาการของแต่ละบุคคล นบัเป็นยอดเขาท่ีมีความ 
                           โดดเด่นเป็นพิเศษกวา่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ จนมีค ากล่าวไวว้า่ “ หากจะเท่ียวทศันียภาพของยอดเขาท่ีอุทยาน 
                           จางเจ่ียเจ้ีย เท่านั้น “น าท่านเท่ียวชมทิวทศัน์อนัสวยงามของ “สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง” ซ่ึงมียอดเขาและหิน 
  แปลกนบัไม่ถว้นท่ีปกคลุมไปดว้ยเมฆหมอกและพฤกษานานาพนัธ์ุ ทศันียภาพท่ีน่ีจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามแต่ 
 



  ดินฟ้าอากาศท่ีแปรปรวน และจะเปล่ียนแปลงไปตามส่ีฤดูกาลอีกดว้ย กล่าว คือ ในบางเวลาจะปกคลุมดว้ยเมฆ 
  หมอกหนาทึบ แต่ในบางขณะจะเห็นทอ้งฟ้าแจ่มใสปราศจากฟ้าฝน ท าใหน้กัทศันาจรเกิดความรู้สึกวา่ตวัเอง 
  ก าลงัเดินเขา้สู่ดินแดนแห่งจินตนาการ “ชมเทียนเส้ียต้ีอ้ีเฉียว” (สะพานใตฟ้้าอนัดบัหน่ึง) ซ่ึงเป็นส่ิงมหศัจรรย ์
  อนัเกิดจากธรรมชาติรังสรรคข้ึ์นไดอ้ยา่งลงตวัโดยเป็นสะพานขา้มเช่ือมระหวา่งเขา 2 ลูก ดัง่สะพานทางชา้งเผอืก 
  ในนวนิยายช่ือดงั “คนเล้ียงววักบันางฟ้าทอผา้” ซ่ึงคอยเช่ือมใหคู้่รักต่างภพไดมี้โอกาสมาเจอกนัช่วงเดือน 7 ของ   
  ทุกปี และท่ีน่ีภาพยนตร์ช่ือดงั “อวตาร” ไดน้ ามาเป็นฉากในการถ่ายท าไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านลงจากเขาดว้ย  
  ลิฟทแ์กว้ไป่หลงทาง VIP แห่งแรกของเอเชีย สูง 326 เมตร ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัทิวทศัน์อนัสวยงามแสน  
  ประทบัใจมิรู้ลืม 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่าย  น าท่านสู่ ถนนซีปู้เจีย เป็นถนนโบราณ มีร้านขายของท่ีระลึก และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมายใหท้่านได ้เลือกสรรและ 
  ยงัมีการแสดงโชวห์นงัตะลุง ซ่ึงจะแสดงเก่ียวกบัต านาน 3 ก๊ก และวฒันธรรมของชาวพื้นเมืองใหช้มอีกดว้ย 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัท่ี  WU  LING  YUAN  HOTEL (4 ดาว)             

วนัที่ห้ำ      จำงเจียเจีย้– ร้ำนผ้ำไหม - ฉำงซำ – เกำะส้ม  ( รวมค่ำ แบตเตอร่ี ) - กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ทีโ่รงแรม   
  หลงัอาหารน าท่าน น าท่านเดินทาง สู่ ฉางซา ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้พกัผ่อนชมววิ 

ธรรมชาติอนัสวยงาม 
เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ  ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่าน เดินทางสู่   เกำะส้ม  สวนสำธำรณะกลำงแม่น ำ้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ใจกลำง 
 นครฉำงซำมีควำมยำวกว่ำ  5  กโิลเมตร ชมหินแกะสลกัรูปหน้ำของท่ำนประธำน 
 เหมำเจ๋อตุง สมัยเม่ืออำยุ 35 ปี เม่ือสมัยก่อนท่ำนประธำนเหมำเจ๋อตุงเคยมำใช้สถำนที ่
 แห่งนีใ้นกำรพกัผ่อนและอ่ำนหนังสือ และให้ท่ำนอสิระได้เกบ็ภำพประทบัใจ  

     (รวมค่ำ รถแบตเตอร่ี)  สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ถนนคนเดิน “หวงซิงลู่” เพ่ือเลือกซ้ือสินค้ำ  
 หลำกหลำยชนิดส ำหรับเป็นของขวญัที่ระลกึ  

       สมควรแก่เวลาน าท่ำนเดินทำง สู่ สนำมบิน 

19.40  น.   เหิรฟ้ากลบั สู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยสมายล ์เท่ียวบินท่ี  WE 617  
22.35  น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

************ ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ************ 

 
    หมำยเหตุ   ชอ้ปป้ิง 4 ร้ำน  ตำมนโยบำยของรัฐบำลจนี ร่วมกบักำรท่องเทีย่วแห่งเมืองจนี ทุกเมือง ก ำหนดให้มกีำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำ 
                                 พื้นเมืองให้ นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จกั ในนำมของร้ำนรัฐบำล ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร์ จงึ 
     เรียนให้กบันักท่องเทีย่วทุกท่ำนทรำบว่ำ “ร้ำนรัฐบำลทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 
     45 นำท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลกั ไม่มกีำรบังคบัใด ๆ ทั้งส้ิน 



      

    
   อตัรำค่ำบริกำร       ช่วงปีใหม่  2018     จ ำนวนผู้เดินทำง   15 ท่ำนขึน้ไป 

   ผู้ใหญ่ท่ำนละ              28,900         บำท (พกัห้องละ 2 ท่ำน) 

   พกัเดี่ยวเพิม่ค่ำห้องท่ำนละ         4,000                 บำท 

    เอกสารประกอบการย่ืนขอวซ่ีาจีน   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
อัตรานีร้วม 
   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันทัศนาจร ( Economy class )          ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ 
   ค่าที่พกัโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการ ( พกั 2 ท่านต่อห้อง )                               ค่าธรรมเนียมสนามบิน  ค่าบริการ และค่าวซ่ีา 
    ค่าพาหนะบริการน าเที่ยว และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่รายการระบุ     
   ค่าสัมภาระเดนิทาง น า้หนักไม่เกนิท่านละ 20  กก.               
    ค่าประกนัอุบัตเิหตุการเดนิทาง วงเงนิประกนัไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ( ตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ ) 



อัตราน้ีไม่รวม 

   ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารส าหรับผู้ถือหนังสือส าคัญต่างด้าว      
   ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
    ค่าพาหนะ รายการท่องเที่ยว และ อาหาร พเิศษที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

   ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7%   (กรณีต้องการใบก ากบัภาษี)    และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3  % 

      ในส่วนของหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
 
การช าระเงิน ส าหรับการส ารองโปรแกรมท่องเที่ยว 
การยกเลิกทวัร์  
    กรณยีกเลิกก่อนวนัเดินทาง 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   5,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ี
สถานฑูตนั้น ๆ เรียกเกบ็ 
 
หมายเหตุ 

 บริษทั ๆ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทั ๆ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย การถูกท าร้ายความล่าชา้ หรือ จาก
อุบติัเหตุต่าง ๆ  

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวส้ินสุดลง ทางบริษทั ๆ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทั ๆ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มอออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทั  ๆ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั องคก์าร
ท่องเท่ียว, สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งน้ีจะ 
  ยดึถือผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบิน  ค่าภาษีน ้ามนั  ค่าประกนัวนิาศภยั ในปัจจุบนั หากราคาดงักล่าวปรับ 
        สูงข้ึน  บริษทั ๆ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามความเป็นจริง   ท่ีทางสายการบินนั้น ๆ ไดเ้รียกเก็บ   


