กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 17-22 ต.ค. / 31 ต.ค. – 5 พ.ย. , /วันที่ 7-12, 14-19, 21-26 พ.ย.
วันที่ 12-17 ธ.ค. 60 / ปี ใหม่ 28 ธ.ค.- 2 ม.ค. 61 (6 วัน 5 คืน)
วันแรก
09.00 น.
11.40 น.
14.45 น.

สุ วรรณภูมิ – ไหโข่ ว – อิสระช้ อปปิ้ งห้ ำงหมิงจูสแควร์
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคำน์ เตอร์ … ชั้น 4 สายการบิน Hainan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อานวย
ความสะดวกตรวจเอกสารและที่นงั่ ก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว โดยเที่ยวบิน HU7940 พร้ อมรับบริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ องระหว่ ำงกำรเดินทำง
ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลา) ซึ่ งตั้งอยูท่ างเหนือของเกาะไหหลา (เกาะไหหลา
เป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยูท่ างใต้สุดของประเทศจีน) หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว ไกด์รอรับท่าน จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งห้ ำงหมิงจูสแควร์ Mingzhu Square บน

ค่ำ
วันที่สอง
เช้ ำ

กลำงวัน

ค่ำ
วันที่สำม
เช้ ำ

กลำงวัน

ค่ำ
วันที่สี่
เช้ ำ

ชั้น 8 มีหอ้ งอาหารหลากหลาย ด้านหน้ามี เคเอฟซี เปิ ดบริ การ 24 ชัว่ โมง ฝั่งตรงข้ามเป็ นที่ต้ งั ห้างสรรสิ นค้าเจียซิ น Jiaxin
Dept.Store ด้านหน้าโรงแรมเป็ นศูนย์การค้า Chao-liu Shopping Mall และศูนย์การค้าดีซี DC Digital Computer Town
แหล่งรวมเครื่ องไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ (คล้ายๆ กับห้างมาบุญครอง) ทางขวามือเป็ นห้างสรรพสิ นค้าหมิงซัน
Mingsheng Dept.Store และซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ Hainan First Dept.Store
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั OSCAR HOTEL หรื อ เทียบเท่ ำ
ศำลที่ระลึก 5 ขุนนำง – หำดหยก – สวนพฤกษศำสตร์ เขตร้ อนซิงหลง
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านชมศำลที่ระลึก 5 ขุนนำง ศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึง 5 ขุนนาง
ตงฉิ นในสมัยราชวงศ์ถงั และราชวงศ์ซ่งที่ถูกเนรเทศมาสู่ เกาะไหหลา คือ "หลี่เต๋ อยี่ว"์ "หลี่กงั " "หลี่กวง" "เจ้าติ่ง" และ" หูฉ
วน" แล้วนาชมศำลซู กง ซูกงหรื อซูตงโพเป็ นนักปราชญ์นกั กวีที่มีชื่อเสี ยงมากในสมัยราชวงศ์ซ่ง ถูกส่ งมาที่เกาะไหหลาใน
ปี ค.ศ. 1097 แม้ซูตงโพจะอยูท่ ี่เกาะไหหลาไม่นานแต่ท่านได้สร้างคุณูปการหลายอย่างให้แก่ ชาวไหหลา อาทิ ให้การศึกษา
แนะนาการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโป๋ อ่าว นาท่านนัง่ เรื อชมทิวทัศน์ที่งดงามของ “หำด
หยก” จุดตัดระหว่างแม่ นำ้ ว่ ำนเฉวียน แม่น้ าที่ยาวเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไหหลา และทะเลจีนใต้ ระหว่างล่องเรื อท่านจะได้
ผ่านชมอาคารโบ๋ อ่าว ที่ใช้ตอ้ นรับและเป็ นศูนย์จดั การประชุมผูน้ าเอเซี ย ในปี 2002 จากนั้นนาท่านชม สวนพฤกษศำสตร์
เขตร้ อนซิงหลง สวนแห่ งนี้ต้ งั อยูบ่ นเนื้ อที่ 32 เฮกเตอร์ ปลูกเฉพาะพันธุ์ไม้เมืองร้อนกว่า 1,200 ชนิด เพื่อการอนุรักษ์และ
การค้นคว้าวิจยั โดยจัดแปลงไว้เป็ นหมวดหมู่ สวยงามน่าชม นาท่านชมต้นจาปี ยักษ์ ต้นวานิ ลา ฯลฯ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ พกั ที่ SILVER LAKE HOT SPRING HOTEL หรื อเทียบเท่า
อิสระให้ท่านพักผ่อนแช่น้ าแร่ ร้อนคุณภาพเยี่ยม เสริ มสุ ขภาพ บารุ งผิวพรรณที่โรงแรมที่พกั (กรุ ณาเตรี ยมชุดว่ายน้ า)
ซำนย่ ำ – หมู่บ้ำนวัฒนธรรมชนกลุ่มน้ อย เผ่ ำหลี-แม้ ว – อ่ ำวย่ ำหยง – ชมอุทยำนดอกกุหลำบ (รวมรถกอล์ ฟ)
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั นาท่านเดินทางสู่ เมืองซานย่า เมืองท่องเที่ยวชายทะเล จุดใต้สุดแผ่นดินจีน นาท่านเข้าเยี่ยม
ชมหมู่บ้ำนวัฒนธรรมชนกลุ่มน้ อย เผ่ ำหลี –แม้ ว ชมการจาลองวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชนเผ่าที่มีจานวนประชากรอาศัยอยู่
เป็ นจานวนมากที่สุดในเกาะไหหลา ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะพื้นเมืองต่างๆ ของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ จากนั้นนาชม
อ่าวย่าหลง สมญา “ฮาวายตะวันออก” ย่าหลงเป็ นอ่าวรู ปวงเดือนที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงามยาวประมาณ 10 กม.
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชมสวนดอกกุหลำบแห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การถ่ายรู ปเพื่อเก็บความประทับใจ แล้วเข้าชมสิ นค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครี มทาหน้า น้ าหอมกลิ่น
กุหลาบ ขนมดอกกุหลาบ เป็ นต้น
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั GUO XI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วัดหนำนซำน – เจ้ ำแม่ กวนอิม – เทียนหยำไหเจีย่ ว
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านสู่ วัดหนำนซำน (ร่ วมรถแบตเตอร์ รี่) โครงการสวนพุทธธรรมที่ยงิ่ ใหญ่บน
เนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์วฒั นธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่ งนี้ตรง
ตามลักษณะฮวงจุย้ ที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังคือภูเขา ด้านซ้ายมีเสื อขาว และด้านขวามีมงั กร นาท่านนมัสกำร
เจ้ ำแม่ กวนอิม 3 หน้ ำ เจ้าแม่กวนอิมยืนในทะเลสู ง 108 เมตร ซึ่ งเป็ นเจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสู ง
มากกว่า เทพีเสรี ภาพ ของประเทศอเมริ กา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ีประดิษฐ์ออกมาเป็ น 3 หน้า 3 ทิศ มีความหมายคือ
สติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ ท่านจะได้ชมคาสอนและคากลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดย

กลำงวัน

ค่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

กลำงวัน

ค่ำ
วันที่หก
เช้ ำ
09.25 น.
10.35 น.

แกะสลักตามผนังและก้อนหิ นมากมาย นาท่านนัง่ รถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่ นสวยงาม พร้อมทาบุญไหว้พระเสริ ม
เมตตาบารมี ท่านสามารถร่ วมบริ จาค เพื่อเข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร ที่ทาด้วยทองคาแท้ หยก เพชร พลอย ที่ดูแล้ว
งดงามยิง่ นักและมีความศักดิ์สิทธิ์ มาก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านสู่ “เทียนหยำไหเจีย่ ว” แดนไกลสุ ดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุด
เกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลา จนมีคากล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่
ถึงเกาะไหหลา ให้ท่านได้นงั่ รถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของ
อากาศบริ สุทธิ์ ของภูเขาเขียว น้ าทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั GUO XI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
อนุสำวรีย์กวำงเหลียวหลัง – อ่ำวต้ ำตง – อุทยำนอ่ ำวย่ ำหลง
บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั นาท่านเที่ยวชมอนุสำวรีย์กวำงเหลียวหลัง เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้งทิวทัศน์และ
เรื่ องความรักอมตะอีกแห่งหนึ่งของซานย่า ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงใต้ที่ผาสู งริ มทะเล เป็ นรู ปปั้นชายหนุ่มเผ่าหลีและกวาง
เรื่ องราวความรักอมตะของชายหนุ่มมีอยูว่ า่ มีพรานหนุ่มชาวเผ่าหลีคนหนึ่ งวิ่งตามกวางตัวหนึ่ง กวางวิ่งมาถึงหน้าผาริ ม
ทะเลยืนนิ่ ง และค่อยๆ เหลียวหลังกลับมาดูพรานหนุ่ม พร้อมทั้งกลายเป็ นสาวสวยชาวหลีคนหนึ่ ง และทั้งสองก็เป็ นคู่รักกัน
ตลอดชัว่ นิรันดร บริ เวณนั้นมีโซ่เหล็กเป็ นราวสองข้างบันได แต่ละห่วงโซ่ มีหนุ่มสาวนากุญแจมาสอดลูกกุญแจคล้องกัน
และล็อคไว้บนโซ่ พร้อมทั้งเอาลูกกุญแจโยนลงที่หน้าผา ซึ่ งเป็ นกุญแจสาบานรักนิรันดร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านชมอ่าว DA DONG HAI BAY เป็ นชายหาดที่ มีชื่อเสี ยง ได้รับ
สมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยมสาหรับการดาน้ า, กีฬาชายหาด, การว่ายน้ าและการอาบแดด และมี
จัตุรัสช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วย ร้านค้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็ นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยูท่ าง
ตะวันออกเฉี ยงใต้ของเมืองซานย่า เป็ นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม จากนั้นนาท่านสู่ อุทยานอ่ ำวย่ ำหลง เป็ น
ชายหาดที่ข้ ึนชื่อและงดงามของเกาะไหหลา เป็ นอ่าวพระจันทร์ยมิ้ หาดทรายสี เงินยาว 7 กม. หิ นทรายขาวละเอียด ทะเลใส
สะอาด เหมาะกับดาน้ าและปะการังใต้น้ าหลายสายพันธุ์ เป็ นการชมปะการังที่ชดั เจน สาหรับความหลากหลายของกิจกรรม
ใต้น้ า รวมถึงการดาน้ า เรื อดาน้ ากลายเป็ นจุดเด่นของที่นี่ ในฤดูหนาวอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิน้ า 20 องศา
เซลเซี ยส จึงเรี ยกว่า "โอเรี ยนเต็ลฮาวาย"
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั OSCAR HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
ไหโข่ ว – สุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหาร (แบบกล่ องเช้ ำ) จากนั้นนาท่านสู่ สนามบิน
เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Hainan Airlines เที่ยวบินที่ HU7939
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
****************************************

อัตรำค่ำบริกำร
เกำะไหหลำ ซำนย่ ำ (6 วัน 5 คืน) สำยกำรบินไห่ หนำนแอร์ ไลน์ ส (HU)

วันเดินทำงเดือน

รำคำผู้ใหญ่ ท่ำนละ
(พักห้ องคู่)

เด็กต่ำกว่ ำ 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กต่ำกว่ ำ 12 ปี
(ไม่ มเี ตียง)

พักเดี่ยว
(เพิม่ )

กันยำยน – ธันวำคม 2560

32,900.-

32,900.-

30,900.-

4,500.-

ปี ใหม่ 28 ธ.ค.-2 ม.ค.60

36,900.-

36,900.-

34,900.-

5,500.-

บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ออกเดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ ำนขึน้ ไป มีหัวหน้ ำทัวร์
หมายเหตุ เข้าร้านช้อป บัวหิ มะ, ร้านใบชา, ใยไผ่, ผ้าไหม
อัตรำนีร้ วม

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง / ค่ารถนาเที่ยวปรับอากาศ / ค่าโรงแรมที่พกั (2 ท่านต่อ 1 ห้อง)
ค่าวีซ่า / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ / ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ ำวไม่ รวม

หมำยเหตุ

ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดยริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่าน้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น วันละ 10 หยวน/ท่าน/วัน
ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน/ท่าน/วัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / ท่าน / วัน
ค่าบริ การไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ /
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน / ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทาน
อาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
/ บริ ษทั ได้ทาประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เอกสำรที่ใช้ ในกำรยื่นวีซ่ำ
1. หนังสื อเดินทางมีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง + รู ปถ่ายสี ขนาด 1.8x2 นิ้ว จานวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรื อโกดัก พื้น
หลังสี ขาว ไม่ยมิ้ หน้าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่ เครื่ องประดับ ไม่ใส่ เสื้ อสี ขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์ *รู ป
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน*
2. สาเนาทะเบียนบ้าน เขียน เบอร์โทรศัพท์ลงในสาเนาทะเบียน หรื อจะกรอกแบบฟอร์ ม เอกสารในการยื่นวีซ่า จีน
เอกสำรเด็กตั้งแต่ ทำรกจนถึงอำยุ 18 ปี ที่จะต้ องใช้ ยื่นวีซ่ำจีน

1. พาสพอร์ตเล่มจริ ง มีอายุใช้งาน 6 เดือน + รู ปถ่ายสี ขนาด 1.8x2 นิ้ว จานวน 2 ใบ ใช้กระดาษฟูจิหรื อโกดัก พื้นหลังสี ขาว ไม่ยมิ้ หน้า
ตรง เห็นใบหู ไม่ใส่ เครื่ องประดับ ไม่ใส่ เสื้ อสี ขาว และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์ *รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน*
2. สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด ) (เด็กอายุ 7 - 18 ปี ) สู ติบตั รเล่มจริ ง (เด็กทารก - 6 ปี )
3. หนังสื อรับรองของเขต ให้รับรองลูก
3.1 กรณี พ่อเด็กเดินทางไปกับลูก แม่เด็กไม่ได้ไปด้วย คุณแม่เด็กต้องไปที่เขตทาหนังสื อรับรอง
3.2 กรณี แม่เด็กเดินทางไปกับลูก พ่อเด็กไม่ได้ไปด้วย คุณพ่อเด็กต้องไปที่เขตทาหนังสื อรับรอง
3.3 กรณี พ่อและแม่เด็กไม่ได้เดินทางไปกับลูก คุณพ่อและคุณแม่ตอ้ งไปที่เขตทาหนังสื อรับรอง
4. สาเนาทะเบียนบ้าน + สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน + สาเนาบัตรประชาชน (ของพ่อและแม่เด็ก )
6. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
7. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อและสกุล (ถ้ามี)
8. สาเนาบัตรนักเรี ยน
เงื่อนไขกำรบริกำรและกำรสำรองที่นั่ง
1. แจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษและหมายเลข NO.PASSPORT (ตามหนังสื อเดินทาง) หรื อแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมายังบริ ษทั ฯพร้อมชาระเงิน
มัดจาท่านละ 10,000 บาท
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระทั้งหมดอย่างช้า 10 – 15 วันก่อนเดินทาง
3. เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธไม่ให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. การยกเลิก 5.1 กรณียกเลิกกำรเดินทำง (ไม่ คืนเงินค่ ำมัดจำใดๆ ทั้งสิ้น)
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสี ยหาย ท่านละ 10,000 บาท
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าเสี ยหาย 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หมำยเหตุ

กรณีที่มีการยกเลิกช่ วงเทศกาล บางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ นทุกกรณี
เว้นแต่ทางบริ ษทั จะได้รับเงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริ ษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถ
คืนเงินค่าเสี ยหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้ โดยไม่คิดค่าเสี ยหายที่ระบุไว้ขา้ งต้น และทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม กรณี เกิดเหตุจาเป็ นหรื อสุ ดวิสยั โดยไม่ตอ้ งมีการแจ้ง
ล่วงหน้าให้ทราบ

บริษทั ฯ มีประกันอุบัตเิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำงทุกที่นั่ง ทีน่ ั่งละ 1,000,000 บำท

