
 
  
 
 
 

 
 
 

    
 

 
 
 
 

                  

วนัแรก               กรุงเทพฯ – ปักกิง่  

20.30 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2   เคาน์เตอร์  
D 12-17 สายการบินไทย  โดยเจ้าหน้าทีจ่ากทางห้างฯ คอยบริการต้อนรับท่าน 

23.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบินที ่TG 674 สู่ กรุงปักกิง่ บริการอาหารบนเคร่ือง 

วนัทีส่อง ปักกิง่ – จตุัรัสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักู้กง – หอฟ้าเทยีนถาน – กายกรรมปักกิง่ 

05.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติ ณ กรุงปักกิง่เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลงัผ่านพธีิการตรวจคน 

              เข้าเมืองแล้ว น าท่านเข้าสู่เมือง “ปักกิง่” เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ดินแดนหลงัม่านไม้ไผ่ ซ่ึงช่ือ 
  เดิมเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า “ปักกิง่” แต่ปัจจุบันเปลีย่นเป็น “ไป่จิง” 
เช้า                      อาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร   
  หลงัอาหารเช้า น าท่านชม “ จัตุรัสเทยีนอันเหมิน” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิง่ทีใ่หญ่ทสุีดในโลก สามารถจุคนได้

ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่เป็นสถานทีจั่ดงานพธีิ เฉลมิ
ฉลองเน่ืองในโอกาสพเิศษค่างๆบริเวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณ เจิง้หยางอนุสาวรีย์
วรีชนหอระลกึประธานเหมาเจ๋อตุง ศาลาประชาคมจากจุดนีท่้านจะได้มองเห็นจัตุรัส
ส าคัญแห่งนีค้ือ พลบัพลาเทียนอนัเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทย 

ว่า “ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ ” ด้านหน่ึง อกีด้านหน่ึง “ ความ
สามัคคีประชาชนทัว่โลกจงเจริญ ”ตรงกลางเป็นรูปท่านประธานเหมาเจ๋อตุง สถานที่ 



      แห่งนีเ้ปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ประเทศจีนกว่็าได้ 

  จากน้ันน าท่านผ่านประตูเข้า สู่ “ พระราชวงัต้องห้าม “กู้กง” เป็นพระราชวงัยิง่ใหญ่แห่งหน่ึงของโลกมีเนือ้ที่ 
  กว่า 72,000 ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ 450 ไร่ สร้างขึ้นเมื่อราว 580 ปีก่อน ที่น่ีเคยเป็นวงัหลวงอนัเป็นที่ 
  ประทบัของจักรพรรดิจีนในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 พระองค์ ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999  
  ห้อง มีพระต าหนักในพร้อมเคร่ืองใช้ในราชส านักซ่ึงหาชมได้ยาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่าน สู่ “หอฟ้าเทียนถาน” : แท่นบวงสรวงของจักรพรรดิในปักกิง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม ถูกสร้างในปี 
  ค.ศ. 1420 ใช้วลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่น่ีเคยถูกใช้เป็นสถานทีป่ระกอบพธีิบวงสรวง เทพแห่งฟ้าของ  
  จักรพรรดิในสมัยโบราณเพือ่คุ้มครองชาวจีนให้มีความสมบูรณ์ทางพชืพนัธ์ุธัญญาหาร อกีทั้งปักกิง่ใช้เป็น 
  สัญลกัษณ์แห่งการท่องเทีย่วของเมืองปักกิ่งอกีด้วย น าท่านชม “กายกรรมปักกิง่” เป็นการแสดงความสามารถ 

  ของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยดืหยุนของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะ 
  แตกต่างกนัไปโชว์ความสามารถหลายๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮไลเลยคือ การขับ 

  มอเตอร์ไซค์ หลายๆคันวนอยู่ในพืน้ทีจ่ ากดัและโชว์กายกรรมปักกิ่งน้ัน ยงัเป็นโชว์กายกรรมทีม่ีช่ือก้องโลกมาก 

ค ่า  อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหาร น าท่าน เข้าสู่ทีพ่ัก  GUANTONG JIANGHUI HOTEL / เทียบเท่า   

วนัทีส่าม ก าแพงเมอืงจนีด่านจวหียงกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกฬีารังนก (ด้านนอก) – ตลาดหงเฉียว   
07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม 
 หลงัอาหารเช้า น าท่านเดินทาง สู่ “ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน” สัมผสักบัความมโหฬารของก าแพงมรดก

โลก เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกทีส่ร้างด้วยแรงงานคนนับหมื่นมีความยาว 6,350 กม. ซ่ึงถูกสร้างขึน้คร้ัง
แรกเมื่อกว่า 2,200 ปีก่อน โดยจักรพรรดิจ๋ินซีฮ่อกงเต้ ผู้รวบรวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นในสมัยน้ันตัวก าแพงสูง
ราว 7 เมตร และกว้าง 6 เมตร ว่ากนัว่าหากใช้วสัดุก่อสร้างทีส่ร้างก าแพงแห่งนีม้าสร้างก าแพงทีม่ีความหนา  

 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้ก าแพงทีม่ีความยาวครบรอบโลก 1 รอบ                   

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

 

 บ่าย น าท่านผ่านชม “ถ่ายรูปหน้าสนามกฬีาโอลมิปิครังนก” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวสิเวอร์แลนด์ Heizog&de 

Meuron เดินตามรอยสนามกฬีาช่ือดังของโลก “โคลอสเซ่ียม” ในสนามจุได้ 91,000 ทีน่ั่งใช้จัดพธีิเปิด-ปิด การ
แข่งขันโอลมิปิค2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกบั “รังนก” ทีม่ีโครงตาข่ายเหลก็เหมือนกิง่ไม้ เพดานและผนัง
อาคารทีท่ าด้วยวสัดุโปร่งใส อฒัจันทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกบัพระราชวังต้องห้ามของจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่าน ช้อปป้ิง “ตลาดหงเฉียว 
 

 จากน้ันน าท่าน สู่ “ตลาดหงเฉียว” ทีน่ี่เป็นศูนย์กระจายสินค้าทีเ่กีย่วกบัมุกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภาคเหนือของประเทศ
จีน แตกต่างกบัตลาดรัสเซีย ทั้งสองทีม่ีความคล้ายกนัในด้านของก๊อป พวก กระเป๋า รองเท้า  ประวตัิของตลาด
หงเฉียวน้ัน ได้พฒันามาจากคนเร่ขายของข้างถนนซ่ึงในตอนน้ันขายสินค้าทัว่ๆไป มีคนรู้จักมากขึน้เมื่อ 30 ปี ที่
ผ่านมา จึงได้รับการพฒันาเป็นตลาดขนาดใหญ่ทีม่ีรูปแบบการจัดการตลาดอย่างดี เพือ่ค้าขายไข่มุกและ
ผลติภัณฑ์จากมุก จนเป็นที่รู้จักกนัดีทั้งในและต่างประเทศ 

 ค ่า อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
 หลงัอาหาร น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั GUANTONG JIANGHUI HOTEL / เทียบเท่า   

วนัทีส่ี่            ปักกิง่ – เซ่ียงไฮ้ ( โดยรถไฟความเร็วสูง ) – หาดไว่ทาน – อโุมงค์เลเซอร์ – ขึน้หอไข่มุก – ถนนนานกงิ 
07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านสู่ “ สถานีรถไฟปักกิง่ ” เพือ่โดยสาร 
 “รถไฟความเร็วสูง ” มุ่งหน้า สู่ “ เซ่ียงไฮ้ ” 
( ใช้เวลาเดินทาง 5 ช่ัวโมง ) เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทีม่ี 
ความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตรและวิง่ผ่าน ปักกิ่ง เทียนสิน  
เหอเป่ย ซานตง อนัฮุย เจียงซู และเซ่ียงไฮ้ ทั้งหมด 7 เมืองใหญ่ 
 

หมายเหตุ **กระเป๋าเดนิทางและสัมภาระทุกช้ิน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้จดัการและดูแลเอง** 
**เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว** 



 
12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ บริเวณ “หาดไว่ทาน” ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร

เป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ด้ช่ือว่าพพิธิภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติถือเป็นสัญญลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของนคร 
 เซ่ียงไฮ้อกีทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารทีส่ าคัญแห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮ้อกีทั้งถือเป็นแหล่ง 
 รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอดรวมทั้งการผสมผสาน 

ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นทีต่ั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ 
ส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้น น าท่าน “น่ังรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์” เป็นเส้นทางรถไฟใต้แม่น า้
หวงผู่ทีเ่ช่ือมโยงระหว่างทางฝ่ังของเดอะบันด์ และเขตผู่ตง มีความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเต้น
ของการท่องเทีย่วในขบวนรถไฟแห่งนี้เร่ิมต้นกันด้วย โบกีร้ถไฟทีส่ามารถมองเห็นรอบด้านได้แบบ 360 องศา 
เมื่อขบวนของรถไฟเร่ิมวิง่ไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ กจ็ะเร่ิมปรากฏ สร้างความน่าตื่นเต้นยิง่ขึน้ด้วยเสียงต่าง 
ๆ แสงไฟจะเปลีย่นไปเร่ือย ๆ ปรากฏเป็นภาพที่งดงาม ซ่ึงจะใช้เวลาทั้งหมดเพยีงแค่ 3-5 นาท ีเท่าน้ัน ในการผ่าน
อุโมงค์แห่งนี ้น าท่าน “ขึน้หอไข่มุก” ซ่ึงตั้งอยู่ฝ่ังผู่ตงริมแม่น า้หวงผู่ เขตลู่เจียจุ่ยแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ.1993 มี
ความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ทีสู่งทีสุ่ดในเอเชียและสูงอนัดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหลก็
กลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหลก็กลมทีอ่ยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมววิทีก่ว้างขวาง สามารถชมววิ
ทวิทัศน์ของเซ่ียงไฮ้ได้ทุกด้าน ซ่ึงปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลกัษณ์ ของเมืองเซ่ียงไฮ้ น าท่านช้อปป้ิงย่าน 
“ถนนนานกิง” ถนนแห่งนีเ้ปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทยหรือย่านออร์ชาร์ต ของสิงค์โปร ถนนนีม้ีความ
ยาวประมาณ 5 ก.ม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนีเ้ป็นย่านทีค่ึกคักและทันสมัยทีสุ่ดในเซ่ียงไฮ้   

ค ่า  อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหาร น าท่าน สู่ ทีพ่กั  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL/ เทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า              เซ่ียงไฮ้ – สวนสนุกดสีนีย์แลนด์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเซีย (ไม่รวมอาหารกลางวนัและอาหารค า่)   

07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม  
 หลงัอาหาร น าท่านเดินทาง สู่ Shanghi Disneyland น าท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งจินตนาการเซ่ียงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ 

แห่งนีเ้ป็นสวนสนุกแห่งท ี6 ของดีสนีย์แลนด์ทัว่โลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดีสนีย์แลนด์ในออร์
แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดีสนีย์แลนด์แห่งที ่3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กบัแม่น า้
หวงผู่และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดีสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า 

 *** อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศัย***   

  สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ทีพ่กั  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL/เทยีบเท่า 
 
 
 



 

วนัทีห่ก      พพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีซ่ียงไฮ้ -  กรุงเทพฯ 

07.00 น. อาหารเช้าของโรงแรม 
หลงัอาหารน าท่านชม  “ พพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเซ่ียงไฮ้ “ เป็นทีต่ั้งของอาคารขนาดใหญ่ท า 
จากกระจกซ่ึงมีรูปทรงล า้สมัย ใกล้กบัสวนสาธารณะ  
Century พพิธิภัณฑ์ซ่ึงน าเสนอความสมจริงแห่งนี้มี 
ลานแสดงนิทรรศการสิบกว่าแห่งและโรงภาพยนตร์ 
ส่ีแห่งซ่ึงฉายภาพยนตร์หลายพนัเร่ืองต่อปี คอลเลก็ชัน 

ของพพิธิภัณฑ์ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ซ่ึงมีตั้งแต่ 

ประวตัิศาสตร์ธรรมชาติ ไปจนถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ นิทรรศการอันมีพลงัและเหมาะกบัเด็กๆ ได้รับความ
นิยมมากในหมู่นักท่องเทีย่วทีม่าเป็นครอบครัว 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย เดินทาง สู่ สนามบินผู่ตง 

17.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG 665  กลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพทุก ๆ ท่าน 
 

 
 

 

วนัเดนิทาง    25-30  มถุินายน , 9- 14 ,  23-28  กรกฎาคม , 10 -15 ,  24-29  สิงหาคม 

 
 

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

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 39,500.-  บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 37,000.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 33,500.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 5,000.-  บาท 



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

   ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารส าหรับผู้ถือหนังสือส าคัญต่างด้าว      
   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
    ค่าพาหนะ รายการท่องเที่ยว และ อาหาร พเิศษที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

       ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%   (กรณีต้องการใบก ากบัภาษ)ี    และค่าภาษบีริการหัก ณ ที่จ่าย 3  % 

    ค่าทปิไกด์,ทปิคนขบัรถ, วนัละ 10 หยวน/วนั/คน 
    ค่าทปิเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวน/ห้อง 

   ในส่วนของหัวหน้าทวัร์ทีดู่แลจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
 

  เอกสารประกอบการยืน่ขอวซ่ีาจีน   

   ส าหรับพาสปอร์ตไทย 
- พาสปอร์ตอายุใช้งานได้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือนขึน้ไป (นับจากวนัเดินทาง) 
- รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป (รูปสี) ฉากหลงัสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



          
การช าระเงิน  
ส ำหรับกำรส ำรองโปรแกรมท่องเที่ยว 

ทางห้างฯขอรับเงินมัดจ าท่านละ   10,000  บาท ณ วนัจองและช าระส่วนทีเ่หลอืทั้งหมด ก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 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 15 วนัท าการ       ทางหา้งฯขอหกัเงิน   50% ของราคาทวัร์ 

    กรณียกเลกิการเดินทางกะทนัหัน   (อย่างน้อย 7  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  

           
 


