
 
  
 
 
 

 
 
 
 

    
 

 
 

                  

วนัแรก               กรุงเทพฯ – ปักกิง่  
20.30 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2   เคาน์เตอร์  D 12-17 

สายการบินไทย  โดยเจ้าหน้าทีจ่ากทางห้างฯ คอยบริการต้อนรับท่าน 
23.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 674 สู่ กรุงปักกิง่ บริการอาหารบนเคร่ือง 

วนัทีส่อง ปักกิง่ – จตุัรัสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัโบราณกู้กง – กายกรรมปักกิง่ 
05.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติ ณ กรุงปักกิง่เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเข้าสู่เมือง “ปักกิง่” เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ดินแดนหลังม่านไม้ไผ่ ซ่ึงช่ือเดิมเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า “ปักกิง่” แต่ปัจจุบันเปลีย่นเป็น “ไป่จิง” 
เช้า                      อาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร   
  หลงัอาหารน าท่าน “ชมจัตุรัสเทยีนเหมิน” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิง่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้าน

คน เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่เป็นสถานทีจั่ดงานพธีิเฉลมิฉลองเน่ืองในโอกาสพเิศษ
ต่างๆบริเวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณ เจิง้หยางอนุสาวรีย์วรีชนหอระลกึประธานเหมาเจ๋อตุง ศาลา
ประชาคมจากจุดนีท่้านจะได้มองเห็นจัตุรัสส าคัญของจัตุรัสแห่งนีค้ือ พลบัพลาเทยีนอันเหมิน ผนัง
สองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยว่า “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” ด้านหน่ึง อกี

ด้านหน่ึง ” ความสามัคคีประชาชนทัว่โลกจงเจริญ”  ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุง  สถานทีแ่ห่งนี้
เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ประเทศจีนกว่็าได้  จากน้ันน าท่านผ่านประตูเข้าสู่ “พระราชวังต้องห้าม “กู้กง”   เป็น
พระราชวงัทีย่ิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลกมีเนือ้ทีก่ว่า 72,000 ตารางเมตร หรือประมาณ  450 ไร่ สร้างขึน้เมื่อราว 



580 ปีก่อน ที่น่ีเคยเป็นวังหลวงอนัเป็นทีป่ระทบัของจักรพรรดิ์จีนในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงรวม 24 พระองค์ 
ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง มีพระต าหนักใน พร้อมเคร่ืองใช้ในราชส านักซ่ึงหาชมได้ยาก  

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย                    น าท่าน “ชมกายกรรมปักกิง่” เป็นการแสดงความสามารถในการ 
 โชว์หวาดเสียวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลาย 
 ชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไปโชว์ความสามรถหลายๆ ด้าน 

 เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮไลท์ คือ การขับ 

 มอเตอร์ไซด์หลายๆ คันวนอยู่ในพืน้ทีจ่ ากดั 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหาร น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั GUAN TONG JIAN HUI  HOTEL / เทียบเท่า   
 

วนัทีส่าม พระราชวงัอวเีหอหยวน – เมอืงโบราณกเูป่ย  ( โดยรถ ) 

07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านเข้าชม “พระราชวงัฤดูร้อนอวเีหอหยวน”  
อุทยานทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศจีน สร้างขึน้เมื่อประมาณ 800 
ปีก่อน เดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน 

ต่อมาปี ค.ศ.1893พระนางฉือซีไทเฮา ได้น างบประมาณของ 
กองทพัเรือมาบูรณะซ่อมแซมเป็นลกัษณะที่เห็นในปัจจุบันชม  
ทะเลสาบคุนหมิงทีขุ่ดขึน้ด้วยแรงงานคนล้วน ชมทีป่ระทับของ 
พระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและ 
เรือหินอ่อน จากน้ันน าท่านฟังบรรยาย ยาบัวหิมะมีสรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้  
น า้ร้อนลวก เป็นทีพ่สูิจน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิไฟไหม้แล้วมีแผล 

ไฟไหม้ร่างกายสามารถใช้ยานีท้าลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทาง สู่ “เมืองโบราณกูเป่ย” ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ช่ัวโมง  น าท่านเทีย่วชม เมืองโบราณกู่เป่ย  
 กู๋เป่ยสุ่ยเจิน้ (Gu Bei Shui Zhen) เมืองเก่าโบราณแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีนิ่ยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ 
 อยู่บริเวณเดียวกบัก าแพงเมืองจีนด่านซือม่าไถ ภายในกู๋เป่ยสุ่ยเจืน้ นอกจากทวิทัศน์ทีส่วยงาม น าท่านล่องเรือ

ชมตามล าน า้ ยงัมีโรงเรียนสมัยโบราณ และหากเดินขึน้เขาไปด้านบนกเ็จอกบัโบสถ์คริสต์เก่า นอกจากนีภ้ายใน
บริเวณของกู๋เป่ยสุ่ยเจิน้ยังมีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลกึ ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหาร น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั GU BEI MIN SU HOTEL / เทยีบเท่า 
 
 



 

วนัทีส่ี่  ก าแพงเมอืงจนีด่านซือม่าไถ (กระเช้าขึน้ลง) – รถกลบัปักกิง่ – สนามกฬีารังนกด้านนอก (ผ่านชม) 
07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชม “ก าแพงเมืองจีนด่านซือม่าไถ  โดยกระเช้า Cable Car”  ตั้งอยู่ทีอ่ าเภอมี่หยุน ซ่ึงเป็นอ าเภอทาง
เหนือสุดของปักกิง่ ก าแพงเมืองจีนด่านนีเ้ป็นด่านทีม่ีช่ือเสียงมาก ได้ช่ือว่าเป็นสุดยอดแห่งก าแพงเมืองจีน 
เน่ืองจากเป็นก าแพงเมืองจีนทีย่งัคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพยีงแห่งเดียวของจีน อกีทั้งยงัตั้งอยู่บนภูมิ
ประเทศที่เป็นผาสูงชัน ท าให้ทวิทัศน์สวยงามมาก ก าแพงเมืองจีนด่านซือม่าไถสร้างตามสันเขาทีสู่งชัน มีป้อม
ปราการตั้งตระหง่านอยู่สองฝ่ังของไหล่เขา และมีรูปแบบทีแ่ตกต่างกนั แต่ละป้อมมีระยะห่างเพยีงประมาณ 140 
เมตร สวยงามอลงัการ ประกอบกบัขุนเขาทีสู่งตระหง่านท าให้ก าแพงด่านซือม่าไถเป็นก าแพงที่งดงามยิง่นัก  

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านกลบั ปักกิ่ง “โดยรถ ใช้เวลา 2-3 ช่ัวโมง”  
 จากน้ันน าท่าน “ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนาม 
 กฬีาโอลมิปิครังนก” สนามกฬีาโอลมิปิครังนก 
 ออกแบบโดย สถาปนิกชาวสวสิเซอร์แลนด์  
 Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกฬีา 
 ช่ือดังของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายามให้เอือ้ 
 อ านวยต่อส่ิงแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ทีน่ั่ง 
  ใช้จัดพธีิเปิด-ปิดการแข่งขันโอลมิปิก2008 มี ลกัษณะภายนอกคล้ายกบั “รังนก” สมควรแก่เวลาน าท่าน  

  “ชม ร้านหยกจีน” ของล า้ค่าของปักกิง่ ชาวจีนมีความเช่ือว่าหยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม 
  สติปัญญา และความยุติธรรม ลทัธิขงจ๊ือยังให้ความหมายของหยกใน แง่ของสัญลกัษณ์แห่ง 

   ปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ เช่ือกันว่าหากใครได้
ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร ่ารวยและมีโชค รวมถึงท าให้อายุยนือกีด้วย ให้ท่านเลอืก
ชมหยกทีไ่ด้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเคร่ืองประดับน าโชคในรูปแบบต่างๆ อาทเิช่น ก าไลหยก แหวนหยก หรือ 
เผ่าเย้า เพือ่ซ้ือเป็นของขวัญของฝาก 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหาร น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  GUAN TONG JIAN HUI HOTEL / เทียบเท่า 

วนัทีห้่า   วดัลามะ – ถนนเฉียนเหมนิ – ถนนหวงัฝูจิง่ 

07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชม “วดัลามะยงเหอกง” สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นต าหนักทีป่ระทบัของจักรพรรดิ 
 ยงเจิน้ หรือองค์ชายส่ีผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาเมื่อองค์ชายส่ีได้สืบราช

บัลลงัค์แล้วได้ยก สถานทีแ่ห่งนีใ้ห้เป็นวดัลามะ วดัแห่งนีเ้ป็นทีป่ระดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ยนื หรือ  พระ



ศรีอารยเมตไตร  ซ่ึงสูงถึง 26 เมตร แกะสลกัด้วยต้นจันทน์หอมทั้งต้น ใช้เวลาในการแกะสลกัถึง 10 ปี ซึง
ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ  

 จากน้ันน าท่านเทีย่วชม “ถนนโบราณเฉียนเหมิน”  
 Qianmen Street  สถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ล่าสุด 
 ของปักกิง่ เปิดให้เทีย่วชมเมื่อวนัที ่7 สิงหาคม  
 พ.ศ.2551 เพือ่รับนักท่องเที่ยวจากทัว่โลกที่เข้า 
 ร่วมพธีิแข่งขันกฬีาโอลมิปิก 2008 หลงัจากรัฐบาล 
 ปักกิง่ได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้าย

ก่อนการเปลี่ยนแปลง การปกครอง โดยจ าลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝ่ังถนน มีทั้ง
ภัตตาคาร ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าพืน้เมืองและสินค้าของทีร่ะลกึในรูปแบบของปักกิง่ 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะ”ชมร้านไข่มุก” ให้ท่านได้ชมและเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์ทีท่ ามาจากไข่มุก อาท ิ 
 เช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุกและเคร่ืองประดับทีใ่ช้ข่มุก ในการตกแต่งให้สวยงาม เป็นต้น  
 จากน้ัน น าท่าน สู่ “ถนนหวงัฝูจ่ิง” ซ่ึงเป็นศูนย์กลางส าหรับการช้อปป้ิงทีค่ึกคักมากทีสุ่ดของเมืองหลวงปักกิง่

รวมทั้งห้างสรรพสินค้าช่ือดังต่างๆและร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลาง ความบันเทิงมากมาย ทีจ่ะสร้างสีสันให้กบั
ผู้ทีม่าจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ 

 อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย 
ค ่า อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหาร น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  GUAN TONG JIAN HUI HOTEL / เทียบเท่า  

วนัทีห่ก   หอฟ้าเทยีนถาน – ตลาดหงเฉียว – กรุงเทพฯ 

07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม  
 หลงัอาหาร น าท่าน สู่ “หอฟ้าเทยีนถาน” แท่นบวงสรวงของจักรพรรดิในปักกิง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 

 ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1420 ใช้วลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่น่ีเคยถูกใช้เป็นสถานทีป่ระกอบพธีิบวงสรวง เทพแห่งฟ้า 
 ของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพือ่คุ้มครองชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพชืพนัธ์ุธัญญาหาร อกีทั้งปักกิ่งใช้ 

                           เป็นสัญลกัษณ์แห่งการท่องเทีย่วของเมืองปักกิง่อกีด้วยน าท่านเลอืกซ้ือ “ผลติภัณฑ์ยางพารา”  
 ทีท่ าด้วยเทคโนโลยกีารผลติทีท่ันสมัยของประเทศจีนสินค้ามากมาย เช่นหมอนยางพาราทีไ่ด้ 
 รับความนิยมอยู่ในขณะนี ้และยงัได้ฟังบรรยายข้ันตอนกระบวนการเป็นความรู้อกีด้วย 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านสู่ “ตลาดหงเฉียว” ที่น่ีเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ 
 เกีย่วกบัมุกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคเหนือของประเทศจีน  
 แตกต่างกบัตลาดรัสเซีย ทั้งสองทีม่ีความคล้ายกนัใน 
 ด้านของก๊อป พวก กระเป๋า รองเท้า  ประวตัิของตลาด 



 หงเฉียวน้ัน ได้พฒันามาจากคนเร่ขายของข้างถนนซ่ึง 
 ในตอนน้ันขายสินค้าทัว่ๆไป มีคนรู้จักมากขึน้เมื่อ 30 ปี 
 ทีผ่่านมา จึงได้รับการพฒันาเป็นตลาดขนาดใหญ่ทีม่ีรูป 
 แบบการจัดการตลาดอย่างดี เพือ่ค้าขายไข่มุกและผลติ 
 ภัณฑ์จากมุก จนเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในและต่างประเทศ   
15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG 615  กลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. น าท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพทุก ๆ ท่าน 
 

 
 

วนัเดนิทาง   26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม ,  10-15  , 26-31 กรกฎาคม ,  10 -15 ,  24-29  สิงหาคม 

 

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

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

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 30,500.-  บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 28,000.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 26,000.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 5,500.-  บาท 



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

   ค่าทิปไกด,์ทิปคนขบัรถ, 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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           (ตั๋วเคร่ืองบินไป- กลบัช้ันประหยดัเป็นหมู่คณะระบุวนัเดินทางไป – กลบัตามโปรแกรมทวัร์)  
 
 



 
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 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  

           
 


