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!! เมืองฉงช่ิง !! เมืองโบราณฉือช่ีโขว !! หงหยาต้ง !! ล่องเรือแม่น า้เหลยีงเหอ 

เมืองอู่หลง !! อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมรถในอุทยาน +รถแบตเตอร่ี ) 
เดนิระเบียงกระจก !! ถ า้ฝูหยงต้ง ( รวมกระเช้า ) 

อ าเภอต้าจู๋ !! หน้าผาแกะสลกัภูเขาเป่าติง่ซาน (รวมรถแบตเตอร่ี) 
ถนนคนเดินเจียฟ่างเปย !! พพิธิภัณฑ์ซานเสีย !! ชมหอประชุม 

!! พร้อมเมนูสุกีห้ม้อไฟฉงช่ิง !! 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – ฉงช่ิง – อู่หลง 

08.00 น.  คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 4  เคาน์เตอร์ E สายการบินไทย
สมายล์  ( WE) โดยมีเจ้าหน้าทีข่องห้างฯ  คอยให้การต้อนรับท่าน 

10.30 น.  เหิรฟ้า สู่ เมืองฉงช่ิง  โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที ่WE 684 
14.50 น. ถึงสนามบินนานาชาติเจียงเป่ย เมืองฉงช่ิง 1 ใน 4 เมืองเอกเทศ เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน มี

ประชากร 31,442,300 คนตั้งอยู่ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ
รัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋ง ในสมัยที่ญีปุ่่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมน้ันฉงช่ิงเป็นเมืองเอกทีขึ่น้กบัมณฑล
เสฉวน ต่อมาเมื่อวนัที ่14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงช่ิงเป็นเขตปกครอง
พเิศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงช่ิงขึน้ตรงกบัรัฐบาลกลาง จึงท าให้ฉงช่ิงเป็นมหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
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ประเทศจีนและเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน า้ และทางอากาศทีอ่ยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใต้ 
หลงัจากผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้วน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของ
เมืองฉงช่ิง อยู่ห่างจากเมืองฉงช่ิงประมาณ 190 กม. เป็นเมืองทีโ่อบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น า้อู่เจียงตัดผ่าน
เป็นแม่น า้สายหลกัในเมืองอู่หลง  เป็นเมืองทีม่ีอากาศดีและอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทีง่ดงาม ถนน
เป็นทางด่วนพเิศษตลอดเส้นทาง เป็นเมืองทีอ่ยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ท าให้เมืองนีม้ีป่าไม้
และพืน้ทีสี่เขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น า้อู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง (ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง)   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารน าท่านเข้า สู่  ทีพ่ัก DAWEI YING HOLIDAY WULONG  HOTEL ( 4 ดาว ) 

วนัทีส่อง  อุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์  (รวมรถในอุทยาน+รถแบตเตอร่ี ) – เดินระเบียงกระจก 

                            ถ า้ฝูหยงต้ง (รวมกระเช้า)  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านสู่ อุทยานหลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์ บนพืน้ทีย่าว 8 กม. กว้าง 10-200 เมตร แผ่นดินมี
การยุบตัวลง เน่ืองมาจากการกดัเซาะของน า้ ท าให้เกดิสะพานภูเขาธรรมชาติ 3 สะพาน มีช่ือเรียกว่า สาม
สะพานสวรรค ์ทีม่ีความสูง 280 เมตร หนา 167 เมตร และเกดิหลุมฟ้าลกึ 2 หลุม ทีม่ีหน้าผาแคนยอนใหญ่ 
สูงชัน 200-400 เมตร เกดิโตรกผาลกึ 1 แห่ง ถ า้ 4 แห่ง และเกดิธารน า้ใต้ดินอกีหลายสาย ท่านจะได้ชม
มหัศจรรย์แห่งภูผาทีน่่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก ชมหลุมที่ลอยอยู่บนอากาศ แต่เมื่อท่านได้มองจากด้านบน
น้ันจะเหมือนภูเขาทีม่ีรู มองไกลๆเหมือนดั่งมีแอ่งน า้ทีอ่ยู่กลางหุบเขา แต่เมื่อได้เดินไปใกล้ๆท่านจะได้เห็น
หลุมอวกาศขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ท่ามกลางภูเขาพอท่านเดินทางถึงเบือ้งล่างท่านจะได้พบ บ้านโบราณที่
งดงามมีแสงจากหลุมบ่อฟ้าด้านบนสาดส่องเข้ามาใจกลางบ้านท าให้ภาพทีเ่ห็นเสมือนแสงไฟจากฟ้าส่อง
ลงมาให้ผู้มาเยอืนได้เห็นภาพทีส่วยงามเหมือนจัดฉากไว้รอต้อนรับทุกท่านทีม่าชม ซ่ึงเป็นสถานทีถ่่ายท า
ภาพยนตร์เร่ือง “ศึกโค่นบลัลงัคว์งัทอง”ล่าสุดเป็นฉากหลงัของภาพยนตร์ฮอลวีู้ดเร่ือง Transformers 
4  (รวมรถในอุทยานและรถแบตเตอร่ี ) 
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จากน้ันเชิญท่านพสูิจน์ความกล้ากบัระเบียงกระจกอู่หลง เป็นสะพานทีม่ีพืน้ทีห่น้ากว้างทีก่ว้างทีสุ่ดในโลก 
จุดชมววิแห่งนีเ้ป็นหน้าผาสูง จากระดับน า้ทะเล 1200 เมตร ส่วนที่ยืน่ออกจากหน้าผา 11 เมตร ความยาว 
26 เมตร ความสูงแนวตั้งจากด้านล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบ โดยผู้เช่ียวชาญจาก
ในและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน ถือได้ว่าเป็นจุดชมววิสะพานแก้วทีต่ิดอนัดับแผ่นกระจกกว้างทีสุ่ดในโลก   

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย                     เดินทางสู่  ถ า้ฝูหยงต้ง ทีไ่ด้รับการขนานนามว่า ถ า้ทีส่วยทีสุ่ดในแดนมังกร ตั้งอยู่ในเมืองอู่หลง ถ า้นีต้ั้งอยู่ 
  ทีป่ากแม่น า้อูหลงเจียง ถ า้นีค้้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม 1993 จากการส ารวจร่วมกนัของประเทศจีนและ 
  ออสเตรเลยี เป็นการประเมินผลอยู่ในระดับทีเ่ป็นถ า้มหัศจรรย์ของโลก ภายในถ า้มีแหล่งท่องเทีย่วงดงาม 
  และยิง่ใหญ่เสมือนวงัใต้ดินของราชามังกร มีอุโมงค์หลักภายในถ า้ยาว 2.7 กโิลเมตร มีพืน้ทีท่ั้งหมด 
  37,000 ตารางกโิลเมตร มีพืน้ทีห้่องโถงภายในถ า้กว่า 11,000 ตารางกโิลเมตรทีง่ดงามที่สุด ในถ า้มีหินงอก 
  หินย้อยที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาติ จุดชมววิทั้งหมดภายในถ า้แบ่งออกเป็น 30 กว่าฉากทีส่ าคัญ ภายในจะมี 
  น า้ตกยกัษ์ตระการตาทีจ่ะมีหินงอกออกมาลกัษณะคล้ายกับปะการังทีอ่ยู่ภายใต้ทะเล เบือ้งล่างเป็นแหล่ง 
  กลัปังหา ถ า้นี้เป็นหินปูนเหมือนดั่งมีจิตรกรมาแกะสลกัลวดลายของถ า้ทีว่จิิตร ( รวมกระเช้า )  
ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
  หลงัอาหาร   น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก  DAWEI  YING  HOLIDAY  WULONG  HOTEL (4ดาว) 

วนัทีส่าม  อู่หลง - ฉงช่ิง –หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว – หงหยาต้ง – ล่องเรือชมแม่น า้เหลียงเหอ ( สองแม่น า้ ) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบั ”เมืองฉงช่ิง”  ตั้งอยู่ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน มีพืน้ทีต่ิดกบัมณฑลหู
เป่ย, หูหนัน, กุ้ยโจว, ซ่ือชวนและส่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น า้ไหลพาดผ่านหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่
อนัดับ 8 ของจีน ( เดินทางประมาณ 2.30 ) จากน้ันน าท่านสู่ หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว ตั้งอยู่ติดริมฝ่ังแม่น า้
เจียหลงิ อดีตเป็นแหล่งผลติเคร่ืองลายคราม ทีม่ีช่ือเสียงตั้งแต่ราชวงศ์หมิง ปัจจุบันอาคารบ้านเรือนภายใน
หมู่บ้านยงัคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ได้อย่างดี พืน้ถนนปูด้วยหินในแบบโบราณ มีลกัษณะ
คล้ายตลาดเก่าย้อนยุค บรรยากาศแบบจีนโบราณ มีร้านค้าจ านวนมากตั้งเรียงรายอยู่ตามตึกรามบ้านช่อง 
ไม่ว่าจะเป็นร้านขายงานหัตถกรรม, ภาพวาด, ร้านขายของทีร่ะลกึ, ร้านน า้ชา, ร้านขายยาแผนโบราณหรือ
สมุนไพรจีน,ร้านขายเคร่ืองเทศ, ร้านขายอาหารพืน้เมือง ให้ท่านได้เดินสัมผสักลิน่อายย้อนยุคและเลอืก
ซ้ือของที่ระลกึหรือของฝาก  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ หงหยาต้ง เป็นหน่ึง LANDMARK เป็นสัญลักษณ์ของเมืองฉงช่ิงอาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บน

ภูเขา ขนานไปกบัแม่น า้เจียหลงิ โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า ร้านอาหารพืน้เมือง 
ร้านน า้ชา โรงละคร ซ่ึงล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุค
ส าหรับนักท่องเทีย่วทีม่า 
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ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารน าท่าน ล่องเรือชมแม่น า้เหลยีงเหอ (2 แม่น า้) หรือในความหมาย คือ การล่องเรือทศันียภาพ

และความงดงามของแม่น า้แยงซีเกยีง และแม่น า้เจียหลงิในยามค ่าคืน โดยเฉพาะแม่น า้แยงซีเกยีง ซ่ึงมี
ช่ือเสียงระดับโลก มีความยาวประมาณ 6,300 กโิลเมตร ซ่ึงต้นแม่น า้อยู่ที่ทเิบตและมณฑลชิงไห่ ทางทศิ
ตะวนัตก และไหลผ่าน ฉงช่ิงไปออกทะเลจีนตะวนัออก แม่น า้แยงซีเกียงซ่ึงเป็นแม่น า้ทีย่าวทีสุ่ดในเอเชีย 
หรือ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากแม่น า้ไนล์ในทวีปแอฟริกา และแม่น า้อะเมซอนในทวปีอเมริกาใต้ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเข้า สู่ ทีพ่กั  LAFEE  PLAZE  HOTEL CHONGQING ( 4 ดาว ) หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี่                ฉงช่ิง – ต้าจู๋ -  - หน้าผาแกะสลกัภูเขาเป่าติ่งซาน ( รวมรถแบตเตอร่ี ) –  ถนนคนเดินเจียฟางเปย 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋ (ใช้เวลา 2 ช.ม.) 
ห่างจากเมืองฉงช่ิงประมาณ100 กม. เมืองต้าจู๋ คือ 
แหล่งมรดกโลกทีเ่ด่นในความงดงามของงานแกะสลกั 
ทั้งทางพุทธศาสนาขงจ๊ือ เต๋า และชีวติผู้คนบนผาแคบๆ 
ทีเ่ร่ิมแกะสลกัเร่ือยมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 จนถึง 
คริสต์ศตวรรษที ่13  น าท่านชม ผาหินแกะสลกัต้าจู๋ 
(มรดกโลก) (รวมรถแบตเตอร่ี) ได้รับการจัดเข้าเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1999 
งานหินแกะสลกัของต้าจู๋เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ล้วนแล้วแต่น าเสนอเร่ืองราวทางพุทธศาสนา
นิกายมหายาน หลกัธรรมลทัธิเต๋า และปรัชญาค าสอนของขงจ๊ือทีช่าวจีนเคารพนับถือ และเป็นอกีกลุ่มงาน
หินแกะสลกัทางพระพุทธศาสนาทีม่ีช่ือเสียง 1 ใน 4 แห่งของจีน คือ ถ า้ผาโม่เกาคู ทีเ่มืองตุนหวง มณฑล
กานซู ถ า้พระพุทธหลงเหมินทีล่ัว่หยาง และถ า้ผาหยุนกัง ทีต้่าถง มณฑลซานซี ซ่ึง 3 แห่งน้ันเป็นศิลปะถ า้
สมัยเร่ิมต้นของจีน ส่วนต้าจู๋เป็นงานศิลปะถ า้ยุคหลงั (คริสต์ศตวรรษที ่9-13) ทีม่ีความอ่อนช้อยงดงาม  

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เดินทางกลบัสู่ เมืองฉงช่ิง ตั้งอยู่ภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน มีพืน้ทีต่ิดกบัมณฑลหูเป่ย, หูหนัน,กุ้ยโจว 
  ซ่ือชวนและส่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น า้ไหลพาดผ่านหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน  
  ( เดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) น าท่านสู่ ถนนคนเดินเจ่ียฟางเป่ย ให้ท่านได้เลอืกซ้ือสินค้าย่านเจ่ียฟางเป่ย 
  หรือเป็นทีต่ั้งของอนุสาวรีย์ปลดแอก ซ่ึงสร้างขึน้หลังเพือ่ร าลกึถึงชัยชนะในการท าสงคราม แต่ปัจจุบัน 
  การเป็นย่านการค้าทีส่ าคัญ ของเมืองฉงช่ิง คล้ายสยามแสควร์ของบ้านเรา ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า 
  มากมาย กว่า 3,000 ร้านค้าในย่านนี้ 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านเข้า สู่ ทีพ่ัก LAFEE  PLAZE  HOTEL CHONGQING  ( 4 ดาว ) หรือเทยีบเท่า  
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วนัที่ห้า                พพิธิภัณฑ์ซานเสีย – ศาลาประชาคม – ฉงช่ิง – กรุงเทพฯ 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลงัอาหาร น าท่านชมพพิธิภัณฑ์ซานเสีย ให้ท่านเข้าใจ 
  ถึงประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของเขาสามโตรก 
   บริเวณแม่น า้แยงซีเกยีง รวมถึงการสร้างเขื่อนทีม่ีขนาด 
  ใหญ่ทีสุ่ดในโลก อย่างเข่ือนซานเสียตา้ป้า  จากน้ัน 
  น าท่านชม ศาลาประชาคม ( ด้านนอก ) ชมและเกบ็ภาพ 
  บรรยากาศ ซ่ึงจอมพลเฮ่อหลง เป็นผู้ริเร่ิมโครงการ เพือ่ 
  ใช้เป็นทีป่ระชุมสภาผู้แทน และโรงละครของประชาชน จุคนได้กว่า 4,000 คน จ าลองแบบมาจากหอเทยีน 
  ถานทีเ่มืองปักกิง่ 
กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ( สุกีฉ้งช่ิง ) 
  หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเจียงเป่ย เมืองฉงช่ิง 
16.05 น.  ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยสมายล์  เทีย่วบินที ่WE 685 
18.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ    
     @@@@@@@@@@      
    

 
วนัเดนิทาง    26-30  มถุินายน ,  12- 16 , 26-30 กรกฎาคม ,  10 -14 , 24-28  สิงหาคม 

 
 

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

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 28,900.-  บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 26,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 24,900.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 4,000.-   บาท 
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  เอกสารประกอบการยืน่ขอวซ่ีาจีน   
 

 ส าหรับพาสปอร์ตไทย 
1.    หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลอืใช้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 นิว้ ท่านละ 2 รูป (ไม่รับรูปถ่ายข้าราชการ) ฉากหลงัสีขาว  ภาพสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าวซ่ีาและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ก าหนดไว้ในรายการ 
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน)    
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ  
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ 
 น า้หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กโิลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเกบ็ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น เคร่ืองดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเกบ็) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าทิปส าหรับพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่พกั ใบละ 5 หยวน/คร้ัง 
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            (ตั๋วเคร่ืองบินไป- กลบัช้ันประหยดัเป็นหมู่คณะระบุวนัเดินทางไป – กลบัตามโปรแกรมทัวร์)  
การช าระเงิน  
ส ำหรับกำรส ำรองโปรแกรมท่องเที่ยว 

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

กำรยกเลิกทวัร์  
    กรณยีกเลิกก่อนวนัเดินทาง ภายใน 30 วนัท าการ     ทางหา้งฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 
    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 และค่าวีซ่า
ตามท่ีสถานฑูตนั้น ๆ เรียกเกบ็ 
 
หมายเหตุ 

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

 หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวส้ินสุดลง ทางบริษทั ๆ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการ
ท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทั ๆ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มอออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทั  ๆ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บั องคก์ารท่องเท่ียว, สภาวะทางการเมือง, สภาพอากาศ โดยทั้งน้ีจะยดึถือผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบิน  ค่าภาษีน ้ามนั  ค่าประกนัวนิาศภยั ในปัจจุบนั หากราคาดงักล่าวปรับสูงข้ึน บริษทัฯ 
        สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาความเป็นจริงท่ีทางสายการบินนั้น ๆ ไดเ้รียกเก็บ  


