
 

 

ก าหนดการเดนิทางวนัที ่ 18-23  เมษายน  2562 
 

วันแรก         (1)กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภูมิ   

23.30 น. ทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 
เคาน์เตอร์ ..  สายการบิน Shandong Airlines ( SC )โดยมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน  

 

วันที่สอง           (2)เมืองชิงเต่า–สะพานจ้านเฉียว–สะพานไม้จ้านมู้-ปาต้ากวน - สวนสาธารณะจงซานชมดอกซากรุะ 

02.50 น.  ออกเดินทางสู่เมืองชิงเต่าโดยเทีย่วบินที่ SC4080 
08.35น. ถึงนาํท่านเดินทางสู่เมืองชิงเต่า

(Qingdao) เป็นเมืองหน่ึงที่ไดรั้บการ
ยกยอ่งวา่มีอ่าวที่สวยงามที่สุดในโลก 
โดยเป็นเมืองใหญ่ที่มีชายหาด
สวยงาม ที่น่ียงัไดรั้บฉายาวา่ 



 

"สวติเซอร์แลนดข์องจีน" อีกทั้งยงัเตม็ไปดว้ย
สถาปัตยกรรมสไตลย์โุรปที่งดงามมากมายหลงัผา่นพธีิ
ตรวจคนเขา้เมืองจากนั้นนาํเที่ยว สะพานจา้นเฉยีว ซ่ึง
เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นใน ค.ศ.1891 สมยั
ราชวงศชิ์ง มีความ ยาว 440 เมตร กวา้ง 10 เมตร ส่วนปลาย
สุดของสะพานที่ยืน่ไปยงักลางนํ้ าจะมีศาลาทรงแปดเหล่ียม
สูง 2 ชั้น ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายการคา้ที่ติดบนขวดเบียร์ชิงเต่า 
นาํท่านเดินเล่นตามสะพานไมจ้า้นมูใ้หท้่านเดินชมววิ
ธรรมชาติทางทะเลของชิงเต่าถือเป็นแหล่งพกัผอ่นที่
น่าสนใจเป็นยิง่นกัและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนั้นนาํท่านสู่ ปาต้ากวน หรือ ถนนแปดสาย เป็นจุดชม
ววิอีกแห่งหน่ึงที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตลย์โุรป 
ไดอ้ยา่งหลากหลาย สาํหรับที่มาของช่ือถนนแปดสายนั้น 
มาจากบริเวณน้ีมีถนนแปดสายตดัผา่นกนั อีกทั้งดอกไมท้ี่
เบ่งบานตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองตลอด 4 ฤดูกาล และ
นอกจากน้ีปาตา้กวนยงัเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่
คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน  
แลว้นาํท่านชมเส่ียวอีซ๋าน จุดชมววิที่ท่านสามารถมองเห็น
ทิวทศัน์ของเมืองชิงเต่าในทุกๆมุมมองสวยงามแปลกตา ชมบา้นเรือนสไตลเ์ยอรมนัเสมือนหน่ึงวา่ท่าน
อยูใ่นประเทศเยอรมนัเลยทีเดียว 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นาํท่านชมดอกซากรุะที่ สวนสาธารณะจงซานท่ีมีประวตัิ
กวา่ 90 ปี เป็นแหล่งที่มีทศันียภาพสวยงาม 1 ใน 10 ของ
เมืองน้ีโดยมีซากุระประมาณ20,000 ตน้ที่นาํเขา้จากญี่ปุ่ น
ภายในสวนสาธารณะแห่งน้ีมีถนน สายหน่ึงที่มีระยะทางยาว
เกือบ 1 กิโลเมตรสองขา้งทางไดป้ลูกซากุระ ช่วงเดือน
เมษายนถึงตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 พกัเมืองชิงเต่า青岛金石国际大酒店 Jinshi International Hotel    ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 
 
 
 



 

 

วันที่สาม            (3)   สะพานชิงเต่า-ไฮ่วาน - เขาเหลาซาน  - ชิงเต่า –เมืองเยียนไถ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่ เขาเหลาซานผา่นสะพาน

ชงิเตา่-ไฮว่าน เป็นสะพานทีย่าวทีส่ดุ

ในโลก ระยะทางกวา่ 26.4 ไมล ์ยาวกวา่
สะพานขา้มทะเลสปาพอตช์าร์ทเทรน 
คอรส์เวย ์ ในรัฐหลุยเซียน่าของอเมริกาโดย
สะพานแห่งน้ีถือเป็นจุดเช่ือมระหวา่ง
ท่าเรือชิงเต่าที่กาํลงัเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ทางภาคตะวนัออกของจีน กบัเมืองหวงัเต่า 
สะพานแห่งน้ี สร้างดว้ยงบประมาณ 5,500 ลา้นดอลลาร์ ใชร้ะยะเวลาการสร้างเพยีง 4 ปี เป็นสะพาน
ถนนหกเลน สร้างโดยใชว้ศิวกรจีนลว้นๆ ใชค้นงานจาํนวน 1 หม่ืนคน สร้างสะพานสายน้ี 
ตลอด 24 ชม. จากปลายสะพานดา้นหน่ึงไปอีกดา้นหน่ึง และประเมินวา่ จะสามารถรองรับรถยนตไ์ด้
เป็นจาํนวน 30,000 คนัต่อวนั และสามารถลดระยะทางการเดินทางระหวา่งเมืองชิงเต่าและเมืองหวงัเต่า 
เป็นระยะเวลา 20-30 นาทีสะพานแห่งน้ียงัสร้าง
ดว้ยเหล็กจาํนวน 450,000 ตนั ซ่ึงหากเทียบแลว้
สามารถใชส้ร้างหอไอเฟิลของฝร่ังเศสได้
กวา่ 65 หอ และใชค้อนกรีตเป็นจาํนวน 2.3 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตร เทียบเท่ากบัสระวา่ยนํ้ าขนาดกีฬา
โอลิมปิกเป็นจาํนวน 3,800 แห่งนอกจากน้ี สะพาน
แห่งน้ียงัแขง็แกร่งพอที่จะรองรับแรงสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหวขนาด 8 ริกเตอร์,พายไุตฝุ้่ น หรือการ
พุง่ชนของเรือที่มีนํ้ าหนกั 300,000 ตนัทั้งน้ี สาํหรับเมืองชิง
เต่า ถือเป็นเมืองที่มีการขยายตวัเติบโตรวดเร็วที่สุด ดว้ย
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจราว 16 % ต่อปี 
นาํท่านสู่ เขาเหลาซาน ภูเขาที่มีช่ือเสียงของซานตง อยูห่่าง
จากเมืองชิงเต่า 30 กิโลเมตร กินเน้ือที่ 300 กวา่ตาราง
กิโลเมตร ยอดเขาของเหลาซานมีความสูงจากระดบันํ้ าทะเล
ที่ 1,133 เมตร เป็นภูเขาที่อยูติ่ดกบัทะเล มีแร่นํ้ าพทุี่ใชท้าํ
เบียร์ช่ือดงัยีห่อ้ชิงเต่าที่ส่งขายทัว่โลก ในสมยัโบราณไดมี้
การบนัทึกถึงทิวทศัน์ของภูเขาเหลาซานไวถึ้ง 12 ววิ เช่น 
เขากบเขียว (ชิงวาฉือ) , แม่นํ้ าแปดสาย (ปาตา้เหอ) , นํ้ าตก
แอ่งมงักร (หลงถนัปู้ ) ฯลฯ อีกทั้งยงัเป็นเขาที่มีวดัอนัเป็น
แหล่งพาํนกัของนกัพรตในศาสนาลทัธิเต๋าที่เก่าแก่และ



 

ศกัด์ิสิทธ์ิที่สุด ตั้งอยูห่ลายวดัดว้ยกนั เช่น ตาํหนักไท่ชิงกง ดัง่มีคาํโบราณกล่าวไวว้า่ " เขาเหลาซานแห่ง
น้ีเป็นแหล่งที่อยูข่องมวลหมู่เหล่าเทวดา " 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเยยีนไถ ซ่ึงตั้งอยูด่า้น
ตะวนัออกเฉียงเหนือของแหลมซานตงที่ติดกบัทะเล
หวงไห่ มีพื้นที่ติดทะเลยาวถึง 909 ก.ม. ในอดีตเคยเป็น
แหล่งประมงที่ใหญ่ที่สุด มีทศันียภาพ สวยงาม และ
เป็นเมืองท่าที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบนัมีเขตเศรษฐกิจ
พเิศษที่เปิดใหค้นต่างชาติจากทัว่ทุกสารทิศเขา้มาลงทุน
ทาํกิจการคา้ อีกทั้งยงัเป็นแหล่งโรงงานที่มีช่ือเสียงหลายแห่ง เช่น โรงงานผลิตรองเทา้ที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ โรงงานผลิตบร่ันดีหรือเหลา้องุ่นที่ควา้รางวลัชนะเลิศมาแลว้ ฯลฯ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัเมืองเยยีนไถ烟台万达文华酒店 Wanda Vista Yantaiระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี         (4)   เมืองเหวยฝาง–เผิงไหล–เผิงไหลเก๋อ–วิหารแปดเซียน -  เมืองเยียนไถ - ภูเขาเยยีนไถ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เผิงไหล ซ่ึงเป็นสถานที่ที่ไดรั้บสมญานาม
วา่ "ดินแดนแห่งสวรรคบ์นดิน" ตามตาํนานเล่ากนัวา่ "เผงิ
ไหล" เคยเป็นที่อยูข่องแปดเซียนขา้มทะเล  นาํท่านชมเผิง
ไหลเก๋อวดัลทัธิเต๋า สร้างราว 1,500 ปี (ค.ศ. 1061) ในสมยั
ราชวงศซ์อ้ง ภายในเผงิไหลเก๋อมีวหิารอยูห่ลายแห่ง เช่น 
วิหารเจ้าแม่ทับทิม วิหารแปดเซียน วหิารพระพทุธเจา้ 
รวมถึงป้อมปราการที่สร้างไวป้้องกนัขา้ศึกรุกรานทางทะเลเราจะพาไปชมภาพที่มาของตาํนาน “แปด
เซียนขา้มสมุทร ซ่ึงอยูภ่ายในหอแปดเซียน สร้างขึ้นในสมยัเป่ยซ่ง ต่อมาในสมยัราชวงศห์มิง และ
ราชวงศชิ์งไดข้ยายบูรณะใหม่ ลกัษณะเป็นแปดเหล่ียม ภายในนอกจากแปดเซียนแลว้ยงัมีเทพเจา้อ่ืนๆ
ใหท้่านไดส้กัการะ พร้อมชมววิทิวทศัน์ที่สวยงามท่อง เมืองน ้า-สุ่ยเฉิง 水城 ภายในเขตหอเผิงไหล ท่ี

สร้างมาตั้งแต่สมยัตน้ราชวงศห์มิงชมหอนิทรรศการเรือโบราณ古船馆 
 
 
 
 
 

 

  



 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเยยีนไถนาํท่าน
เดินทางสู่ภูเขาเยียนไถ เป็นจุดชมววิ และท่าเรือ ตั้งอยูท่ี่
ตอนเหนือสุดของเมืองเยยีนไถ ลอ้มรอบดว้ยทะเลสามดา้น
เป็นธรรมชาติชายฝ่ังมีประวติัศาสตร์มานานกวา่ 600 ปีเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองเยยีนไถ และเป็นจุดชมววิ AAAA ของ
ระดบัชาติ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
พกัเมืองเยยีนไถ烟台万达文华酒店 Wanda Vista Yantaiระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า (5  )เมืองเยียนไถ–เมืองเวยไห่–สวนสาธารณะ เวยไห่–เมืองชิงเต่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองเวยไห่ ซ่ึงตั้งอยูท่างดา้นตะวนัออกของ
แหลมซานตง เป็นจุดยทุธศาสตร์ที่สาํคญัทางเหนือในสมยั
ของฉินซีฮ่องเต ้และเม่ือปี ค.ศ.1398 ในสมยัราชวงศห์มิง ยงั
เคยเป็นที่ตั้งของค่ายทหารเรือ ชม สวนธรรมชาติเวยไห่ ให้
ท่านชมววิชายทะเลและถ่ายรูปกบัรูปป้ันต่างๆและถือเป็นจุด
ชมววิที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงก็วา่ไดจ้ากนั้นนาํท่านเที่ยวชม
สวนสาธารณะเวยไห่เป็นหน่ึงในสวนสาธารณะริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวนสาธารณะเร่ิมตน้จาก
ถนนSifangทางเหนือและถนนPingduทางทิศใตห้นัหนา้สู่อ่าวเหว่ยไห่ดว้ยความยาวรวม3218.6 เมตรและ
ความกวา้งเฉล่ีย144.3 เมตรลอ้มรอบดว้ยถนนสายสีเขียวสองเสน้ซ่ึงมีพื้นที่ทั้งหมด465,000 ตารางเมตร 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนาํท่านชมและช้ิอปป้ิงทีห่า้งสรรพสินคา้ เป็นแหล่ง
ขายสินคา้สุดเขตของจีนทางดา้นตะวนัออกเพือ่ใหท้่านได้
เลือกชม เลือกซ้ือ เส้ือผา้เกาหลี สินคา้พื้นเมือง และของที่
ระลึกจากชาวเกาะหลิว เป็นของฝาก ของที่ระลึกตาม
อธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่เมอืงชิงเต่า 

 เมืองชิงเต่า“เกาะเขียว” เมืองที่มีชายฝ่ังทะเลดา้น
ตะวนัออก และดา้นใตข้นาบไปกบัทะเลเหลือง ชิงเต่ามี
เน้ือที่ 10,654 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในส่วนเมือง
ประมาณ 1.5 ลา้นคน เป็นเมืองสาํคญัในการผลิตเบียร์ 
“ชิงเต่า” ที่มีช่ือเสียงที่สุดในประเทศจีนและส่งขายออก



 

นอกประเทศดว้ย ชิงเต่าเคยเป็นเขตเช่าของเยอรมนัในปี ค.ศ. 1989-1914 เยอรมนัไดว้างผงัเมืองและ
ส่ิงก่อสร้างต่างๆไวอ้ยา่งเหมาะสมงดงามดูเป็นเมืองฝร่ังสไตลบ์าวาเรียน 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 พกัเมืองชิงเต่า青岛金石国际大酒店 Jinshi International Hotel    ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่หก         (6)   โรงงานผลิตเบียร์ชิงเต่า - จัตุรัสหวู่ซ่ือ–ศูนย์เรือใบโอลมิปิกชิงเต่า–ถนนแกะสลกัตงไห่ 
                             -ถนนจงซัน - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ชมโรงงานผลิตเบียร์ชิงเต่า เป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่มีช่ือเสียงที่ 
สุดของจีน ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ขวด และกระป๋อง 
เพือ่จาํหน่ายสู่ตลาดโลก (เสาร์-อาทิตยห์ยดุทาํการ) อีกทั้ง
ยงัใหท้่านไดล้ิ้มรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีช่ือเสียง ชม จตุัรัสอู่ซ่ือ
กวา่งฉาง เป็นจตุรัสที่มีความกวา้งใหญ่ตั้งอยูริ่มทะเล ใน
บริเวณจตุรัสจะมีสญัลกัษณ์ของเมืองชิงเต่าเป็นลกัษณะคลา้ย
เปลวเพลิงสีแดง ลอ้มรอบดว้ยตึกใหญ่โตตั้งอยูใ่จกลางเมืองชิงเต่า 
นาํท่านชมจัตุรัสหวู่ซ่ือ   แลนดม์าร์คสาํคญัเมืองชิงเต่า 
สญัลกัษณ์การเคล่ือนไหวต่อสูเ้รียกร้องอิสรภาพจาก
จกัรวรรดิเยอรมนัที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเม่ือ 4 พฤภาคม ปี ค.ศ.
1919 หนา้อ่าว Fushan มีอนุสาวรียรู์ปทรงสายลม 5 สายสี
แดงพดัผา่นวนเวียนกนัเรียกวา่ “อู่เยว่เ์ฟิง” หรือ สายลม
เดือนพฤษภา ถือเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหรือจุดถ่ายรูปที่
คุณพลาดไม่ได ้ ใกลก้นัยงัเป็นที่ตั้งของ ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า เป็นอู่ต่อเรือเป๋ยไห่ ต่อมาปรับเป็น
สถานที่จดัการแข่งขนัเรือใบงานกีฬาโอลิมปิกสมยัที่ 29 ปี 
2008 และพาราลิมปิกสมยัที่ 13 หลงัจากเป็นสถานที่จดังาน
กีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกปี 2008 แลว้เมืองชิงเต่าก็ไดรั้บ
การยกยอ่งวา่เป็น "เมืองแห่งเรือใบ"ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบเม่ือ
เทียบกบัเมืองริมฝ่ังทะเลอ่ืนๆ 
รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร 
นาํท่านชม ถนนแกะสลักตงไห่ เป็นถนนที่เลียบทะเลซ่ึงมีความยาว 
12.8 ก.ม ชมผลงานปฎิมากรรมเกาะสลกัที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและ
ร่มร่ืนดว้ยสวนหยอ่มที่ตกแต่งไวอ้ยา่งสวยงามยิง่ 
นาํท่านชอ้ปป้ิงที่ถนนจงซัน–เน่ืองจากเป็นถนนที่อยูใ่จกลางเมืองชิง
เต่า จึงไดช่ื้อวา่ จงซนัสาํหรับถนนจงซนันั้นนบัว่าเป็นยา่นการคา้อนั
เก่าแก่ มีตั้งแต่แผงลอยถึงร้านคา้ใหญ่แข่งกนัเปิดทาํการคา้อยา่งคึกคกั 



 

สินคา้ที่สามารถหาซ้ือไดจ้ากที่น้ี อาทิ อาหารทะเล สินคา้หตัถกรรมช้ินเล็กๆ เส้ือผา้แบรนดด์งัหรือ
แมก้ระทัง่เบียร์ขึ้นช่ืออยา่งเบียร์ชิงเต่า  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.00 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่SC4079 
01.50 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิาร        

อตัราคา่บรกิาร 

เสนอจ านวน 30 ทา่น 

ผูใ้หญ ่(พกั 2 ทา่น/

หอ้ง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ผูใ้หญท่า่นละ 33,500 บาท   4,800 บาท 

 
อัตรานี้รวม ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั                     ค่านํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

ค่าท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
  ค่าวีซ่าท่องเท่ียวกรุ๊ป (มีวีซ่าแลว้ หกัคืนท่านละ 1000 บาท)  บตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

อาหารครบทุกม้ือตามรายการ                                  
               ค่าประกนัอุบติัเหตุทกุท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 

อัตรานี้ไม่รวม    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้. 
   ค่านํ้ าหนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีนกัท่องเที่ยว ( ถา้มี ) 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน 

 
 
  

อตัราค่าวซ่ีาด่วน เม่ือส่งหนังสือเดินทางล่าชา้ 

     ยืน่วีซ่าด่วน 2-3 วนั จ่ายเพ่ิมท่านละ 1,100 บาท 
 



 

เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  

1.  หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) เล่มจริง มีอายุเหลือใชไ้ม่ต า่กว่า 6 เดือน    
2.    รปูถ่ายสี   ฉากหลงัตอ้งสีขาว   ขนาด  2 น้ิว ท่านละ 2 รปู (ไม่รบัรปูถ่ายขา้ราชการ) 
3.    กรณีเป็นเด็กเดินทาง   ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากพ่อแม่ และสมุดเงินฝากของพ่อแม่  
 ส าหรบัส าเนาทะเบียนบา้น + ส าเนาบตัรประชาชน ของพ่อแม่  +   
           ส าเนาหนา้พาสปอรต์พ่อแม ่+    ใบเกิดเด็ก  หรือ  สติูบตัร (อายุต า่กวา่ 18 ปี) 
 
***  รปุถา่ย  ตอ้งใสเ่สือ้สเีขม้ไปถา่ยรปู    
***  ถา่ยรปูตอ้งเห็นห ู เปิดหนา้ผาก   
***  หา้มใสเ่ครือ่งประดบั    หา้มใสส่รอ้ย และตา่งห ู 
 
 
 
 
 

 



 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้าํประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียวสายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือ
การควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯอาทิการนดัหยดุงานการจลาจลเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบินภยัธรรมชาติฯลฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ี
เกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่นการเจ็บป่วยการถูกทาํร้ายการสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆฯลฯ 
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมืองอนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


