
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง                  20-24 พ.ย. 2017 / 27 พ.ย. -1 ธ.ค. 2017     

                                                 4 – 8 ธ.ค. 2017  /  18 -22 ธ.ค. 2017 / 25 – 29 ธ.ค. 2017   

วนัแรก  เชียงใหม่  - ไหโขว่  

18.00 น.  พร้อมคณะท่ีสนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน  CAPITAI AIRLINES (JD) เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย 
ใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกในการเช็คสมัภาระก่อนเดินทาง  

20.10 น.     เดินทางสู่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน โดยสายการบิน CAPITAI AIRLINES เท่ียวบินท่ี JD446  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)   



 

 

00.05 น. ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลาํ) ซ่ึงตั้งอยูท่างเหนือของเกาะไหหลาํ (เกาะไหหลาํ 

เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไตห้วนั ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของประเทศจีน) (เวลาเร็ว

กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เจา้หนา้ท่ีรอรับท่านท่ีหนา้ด่านตรวจคนเขา้เมืองเพ่ืออาํนวยความสะดวกใหท่้านในการผา่น

ด่านตรวจหนงัสือเดินทางคณะเจอมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

จากนั้นน าท่านเข้าพกัที ่ OSCAR HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  (ไหโขว่) 

วนัทีส่อง โรงถ่ายภาพยนตร์จ าลอง – หมู่บ้านโบราณเย่เทยีน – ร้านคริสตลั - ถนนคนเดิน JIA FANG LU - ซานย่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั 
นาํทาํท่านชมแลว้นาํท่านเดินทางสู่  Feng Xiaogang Movie Theme Town โรงถ่ายภาพยนตร์จ าลอง 1 ใน โครงการอคัร

สถานความบนัเทิงของ MISSION HILL HAIKOU เร่ิมเปิดใหเ้ท่ียวชมเม่ือเดือนมิถุนายนปี 2014  ท่ีผา่นมา  โรงภาพยนตร์

แห่งน้ีก่อตั้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผูก้าํกบัภาพยนตร์ช่ือดงัของจีน โดยจาํลองฉากต่างๆในภาพยนตร์ท่ีสร้าง

ช่ือใหแ้ก่เขา อาทิ  Back to 1942 Tangshan Earthquake   If You Are The One    

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้นนาํท่านเขา้เยีย่มชม หมู่บ้านโบราณเย่เทยีน (หมู่บ้านวฒันธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหล ี–แม้ว) ชมการจาํลองวถีิชีวติ

ความเป็นอยูข่องชนเผา่ท่ีมีจาํนวนประชากรอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมากท่ีสุดในเกาะไหหลาํ ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะ

พ้ืนเมืองต่างๆของชนกลุ่มนอ้ยเหล่าน้ี 

จากนั้นนาํท่านแวะชมร้านคริสตลั ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากคริสตลัท่ีมีช่ือเสียง เช่น แวน่ตา 

นาํท่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนคนเดิน JIA FANG LU ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝาก อิสระตามอธัยาศยั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม  GUOXI HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า (ซานย่า)  
** เมอืงซานย่า ถือวา่เป็นเมืองท่า ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของเกาะไหหลาํ นอกจากน้ียงัเคยเป็นสถานท่ีจดัประกวด 

Miss World มาแลว้ รวมทั้งทางการจีนไดก่้อสร้างสถานท่ีจดัประชุมผูน้าํเศรษฐกิจ CEO Forum อยา่งถาวรไวท่ี้น่ี ซ่ึงจะมี

การประชุมทุกปีอีกดว้ย เมืองซานยา่ มีหาดทรายขาวสะอาดงดงาม อาทิ หาดตา้ตงไห่ หาดยี ่หวัหยวน หาดยา่หลง และยงั

เตม็ไปดว้ยอากาศอนับริสุทธ์ิ อาหารทะเลเลิศรสและทะเลบริสุทธ์ิ ** 

วนัทีส่าม   อ่าวย่าหลงวาน - สวนสาธารณะลู่หุยโถว – ผลติภัณฑ์น า้มนัตบัปลา – ซานย่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นนาํท่านชม อ่าวย่าหลงวาน เป็นชายหาดท่ีข้ึนช่ือและงดงามของเกาะไหหลาํ เป็นอ่าวพระจนัทร์ยิม้ หาดทรายสีเงิน

ยาว 7 กม. หินทรายขาวละเอียด ทะเลใสสะอาด เหมาะกบัดาํนํ้ าและปะการังใตน้ํ้ าอหลายสายพนัธ์ุก็เป็นชมปะการังท่ี

ชดัเจนสาํหรับความหลากหลายของกิจกรรมใตน้ํ้ ารวมถึงการดาํนํ้ า เรือดาํนํ้ ากลายเป็นจุดเด่นของท่ีน่ี ในฤดูหนาว 

อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมินํ้ า 20 องศาเซลเซียส จึงเรียกวา่ โอเรียนเตล็ฮาวาย 

** กรุณาเตรียมชุดว่ายน า้ของแต่ละท่านเพือ่เล่นน า้ อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย ** 



 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ลู่หุยโถว หรือ อนุสาวรีย์กวางเหลยีวหลงั เป็นจุดชมววิของเมืองซนัยา่ คุณจะเห็นทศันียภาพ 

ความเจริญของเมืองทั้งหมดจากบนภูเขาสูงแห่งน้ี ซ่ึงตอนคุณอยูด่า้นล่างจะไม่รู้เลยวา่ เมืองเลก็ๆ เช่นน้ีจะมีความใหญ่โต

ถึงเพียงน้ี ตึกสูงใหญ่แฝงตวัปะปนอยูก่บัขนุเขา แสงแดดยามอสัดงเลียไลไ้ปกบัเรือสินคา้ลาํเลก็ๆ ไปจนถึงลาํใหญ่ขนาด

มหึมาท่ีจอดเทียบท่าอยูใ่นอ่าวท่าเรือนํ้ าลึกอนัเงียบสงบ และแลว้สีสม้เขม้ก็ค่อยๆ ยอ้มทอ้งฟ้าสีครามก่อนรัตติกาลจะมา

เยอืน นาํเขา้สินคา้จากจีนแมย้ามอสัดงในแต่ละท่ีจะมีความสวยงามแตกต่างกนั แต่พระอาทิตยจ์มหายไปกบัผืนทะเลท่ีซนั

ยา่ก็ไม่ไดส้วยงามแพท่ี้ใดๆ เลย  จากนั้นนาํท่านเยีย่มชม น า้มนัตบัปลา  ทีข่ึน้ช่ือของซานย่า 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม  GUOXI HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า (ซานย่า)  

วนัทีส่ี่ ซานย่า – วดัหนานซาน – เทยีนหยาไหเจีย่ว – ร้านเยือ่ไผ่ – ซานย่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั 
นาํท่านเท่ียวชม วดัหนานซาน (รวมรถแบตเตอร่ี) โครงการสวนพทุธธรรมท่ียิง่ใหญ่บนเน้ือท่ี 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์

วฒันธรรมแห่งน้ีใชง้บประมาณในการสร้างกวา่ 6,000 ลา้นหยวน และถือวา่พ้ืนท่ีแห่งน้ีตรงตามลกัษณะฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุด 

คือ ดา้นหนา้ติดทะเล ดา้นหลงัคือภูเขา ดา้นซา้ยมีเสือขาว และดา้นขวามีมงักร นาํท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอมิ 3 หน้า เจา้

แม่กวนอิมยนืในทะเลสูง 108 เมตร ซ่ึงเป็นเจา้แม่กวนอิมยนืท่ีสูงท่ีสุดในโลก โดยมีความสูงมากกวา่ เทพีเสรีภาพ ของ

ประเทศอเมริกา ท่ีเจา้แม่กวนอิมองคน้ี์ประดิษฐอ์อกมาเป็น 3 หนา้ 3 ทิศ มี ความหมายคือสติปัญญา ความเมตตา และ

สนัติภาพ นอกจากน้ีท่านจะไดช้มคาํสอนและคาํกลอนท่ีเขียนเก่ียวกบัพทุธศาสนา โดยแกะสลกัตามผนงัและกอ้นหิน

มากมาย นาํท่านนัง่รถพว่งเลก็เท่ียวชมทิวทศัน์ท่ีร่มร่ืนสวยงาม  พร้อมทาํบุญไหวพ้ระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วม

บริจาค เพ่ือเขา้สกัการะเจา้แม่กวนอิม 1,000 กร ท่ีทาํดว้ยทองคาํแท ้หยก เพชร พลอย ท่ีดูแลว้งดงามยิง่นกัและมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิมาก 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร  อาหารเจในวดัหนานซาน 
นาํท่านสู่ เทยีนหยาไหเจีย่ว แดนไกลสุดหล้าทีเ่ส้นขอบฟ้าจรดกบัชายทะเล จุดแผน่ดินใตสุ้ดของแผน่ดินจีน ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณ์ของเกาะไหหลาํจนมีคาํกล่าววา่ถา้ท่านไม่มาเทียนหยาไหเจ่ียว ท่านยงัมาไม่ถึงเกาะไหหลาํ ใหท่้านไดน้ัง่รถราง

สมัผสักบัความงามของหาดทราย ทอ้งทะเล และสายลม ท่านจะไดรั้บกล่ินไอของอากาศบริสุทธ์ิของภูเขาเขียว นํ้ าทะเลใส 

และหาดทรายท่ีขาวสะอาด จากนั้นนาํท่านแวะชมการผลิตผา้ใยไผไ่หม ซ่ึงนาํมาเป็นเคร่ืงนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย 

จากนั้นนาํท่านแวะร้านเยือ่ไผ่ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากเยือ่ไผ ่

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม  GUOXI HOTEL 4 ดาว หรือเทยีบเท่า (ซานย่า)  

วนัทีห้่า  หาดต้าตงไห่   - ไหโขว่ (รถไฟความเร็วสูง)  - ร้านของฝากไหหนาน - เชียงราย – เชียงใหม่   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั 



 

 

จากนั้นชม หาดต้าตงไห่  ซ่ึงอยูใ่กล้ๆ  สวนสาธารณะกวางเลียวหลงั และตวัเมืองซานยา่ โดยสถานท่ีราชการ รัฐบาลเมือง

ซานยา่ และหน่วยงานท่ีสาํคญัก็อยูใ่นเขตน้ี เช่นกนั จุดเด่นของหาดน้ีอยูต่รงท่ีมีหาดทรายท่ียาว เน้ือทรายละเอียด และ

ทะเลสีฟ้า หาดน้ีดูจะเป็นหาดท่ีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเล่นนํ้ าทะเลมากท่ีสุด บรรยากาศไม่แตกต่างจากเมืองพทัยาบา้น

เรา จะมีความแตกต่างก็ตรงสภาพทะเลยงัสวยสดงดงามกวา่ หาดแห่งน้ีมีร้านอาหารไทยท่ีมีช่ือวา่ พทัยา ตั้งอยู ่ซ่ึงปัจจุบนั

ก็ยงัมีกุ๊กคนไทยทาํงานอยูแ่ละไดรั้บการยนืยนัจากคนไทยท่ีทาํงานในเมืองซานยา่วา่รสชาติอร่อย เผด็ และถูกปากคนไทย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟซานยา่ นาํท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง 

สู่เมืองซานไหโขว ่ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 90 นาที  

 (ห้ามน าของมคีมขึน้รถไฟความเร็วสูง ) 

จากนั้นนาํท่านแวะร้านขายของฝากไหหนาน  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทาง นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเม่ยหลาน เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
18.05 น    เหิรฟ้าสู่เชียงราย โดยสารการบิน CAPITAI AIRLINES  โดยเท่ียวบินท่ี JD435 

19.50 น                เดินทางถึงสนามบินเชียงราย  

  จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัเชียงใหม่ โดยรถบสั  เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ  

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD” 

*** รายการนีล้งร้าน 4 ร้าน ร้านเยือ่ไผ่ ร้านน า้มนัตบัปลา ร้านคริสตลั ร้านของฝากไหหนาน *** 

 (หากไม่เข้าร้านและแต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาท ีจะมคีดิเพิม่ท่านละ 300-400  หยวน มคัคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเกบ็  

ไม่เกีย่วกบับริษัทฯ ทวัร์) 

 

 

 

*** สายการบิน CAPITAI AIRLINES (JD) จ ากดักระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกนิ  

20 กก. และถือขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 7 กก. (อนุญาตให้ถือขึน้เคร่ืองเพิม่ได้อกี 1 ช้ิน คอื โน๊ตบุ๊ค,กระเป๋าถือ,

กระเป๋าเอกสาร) *** 

การยืน่ขอวซ่ีาเข้าประเทศจนีวซ่ีากรุ๊ป **เป็นวซ่ีากรุ๊ป ต้องไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีาจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใช้

กบัการเดนิทาง คร้ังอืน่ๆได้ และกรณียกเลกิเดนิทาง ไม่สามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาได้ทุกกรณี และลูกค้าทีม่วีซ่ีาจนีอยู่แล้วไม่สามารถท าคนื ค่าวซ่ีา

ได้ และทางบริษัทไม่มกีารลดราคาทวัร์ในส่วนของลูกค้าทีม่วีซ่ีาแล้ว ทุกกรณี** ดงันั้น กรณีลูกค้ามวีซ่ีาแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

อตัรานีร้วม 

อตัราค่าบริการ / 15 ท่านขึน้ไป / บาท   พ.ย. – ธ.ค. 2560 

ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน ราคาท่านละ 13,900 บาท 

พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ ท่านละ   3,900 บาท 



 

 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินชั้นทศันาจร CAPITAI AIRLINES (JD) เชียงใหม่ –ไหหล า– เชียงราย  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่ารถรับสนามบินเชียงราย – เชียงใหม่ 
 ค่าโรงแรมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าบริการนาํเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ และมคัคุเทศกผ์ูเ้ช่ียวชาญ อาํนวยความสะดวกตลอดรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ราคาน้ีสาํหรับลูกคา้ท่ีถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น (ส าหรับลูกค้าทีถ่ือพาสปอร์ตต่างชาต ิมค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิ) 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าทปิไกด์ พนักงานคนขับรถ คนละ 120 หยวน (ตลอดทริป) 
 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมบัตร 2% กรณีช าระด้วยบัตรเครดติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ในกรณีออกใบก ากบัภาษ ี
 การสาํรองท่ีนัง่และการชาํระเงิน 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่สินนํ้ าใจ 
 สาํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนการเดินทาง พร้อมยืน่หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซ่ีา 
 ชาํระเงินทั้งหมด หรือชาํระเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมด 10 วนั ก่อนการเดินทาง 

 

การยกเลกิ  

1. สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  10 % ของเงินมดัจาํ 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ หรือคดิตามจริง 

5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 

6.ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีน ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ

ทั้งส้ิน ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะทาํการเล่ือนการเดินทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจาํตัว๋ท่านละ 10,000 บาท  และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

7. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทน 



 

 

ในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ

ค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้น  ๆ

 

หมายเหตุ  

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ

หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้าํระไวแ้ลว้

ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

5. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนส่ง 

หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้น  ๆ

7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่

มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้  

8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน / 

คน / วนั 

 

 


