IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE 4D3N BY FD
สัมผัสกับแกรนด์แคนยอนเมืองจีน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขาทียาวทีสุดในโลก
นังกระเช้าชมวิวสูเ่ ทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาทีสวยงามทีสุดในประเทศจีน
ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ชมศิลปะภาพวาดทรายชือดัง
ช้อปปิ งจุใจ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ และ ถนนคนเดินซีป้ ูเจีย

พิเศษ !!! อิมอร่อยกับ บุฟเฟ่ ต์ปิงย่างสไตล์เกาหลี

ราคาเริมต้นเพียง 9,999 บาท พักระดับ 4 ดาว

เดินทางเดือน มิถุนายน – ธันวาคม 2560
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA

วันแรก
04.30 น.
07.30 น.
12.10 น.

เทียง

คํา
พักที

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจีย
พร้อมกันทีสนามบินดอนเมือง ชัน 3 ประตูหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน AIR
ASIA พบเจ้าหน้าเพือดําเนิ นการขันตอนการเช็คอิน
นําทุกท่านเหินฟ้ าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเทียวบินที FD540
เดินทางถึ ง สนามบินฉางซา หวงหัว ประเทศจีน ผ่ านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นํ าท่ านเข้าสู่ เมื องฉางซา ตังอยู่ทางตอนใต้ของแม่นําเซี ยง มี พืน ที
ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อําเภอ ทังยัง
เป็ นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มีวฒ
ั นธรรมและประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปั จจุบัน
ยังเป็ นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่ านเดิ นทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิ งลู่ แหล่งช้อปปิ ง
หลักของเมืองฉางซา ให้เวลาอิสระแก่ท่านสามารถเลือก
สิ นค้าและของฝากต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย สิ นค้าที ท่ าน
สามารถเลือกซือในย่านนี มีตงแต่
ั สินค้าราคาประหยัด ไป
จนถึงสินค้าแบรนด์ยอดนิ ยมต่างๆ
หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย ตังอยูท่ างภาคตะวันตกเฉียงเหนื อของมณฑลหู
หนาน ในภาคกลางของจีน เป็ นประตูเชือมภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจีนจางเจีย
เจีย เป็ นหนึ งในเมื องท่ องเที ยวที สําคัญที สุ ดของจีนซึ งลื อชือด้วยทรัพยากรการท่ องเที ยวที มี
เอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่ องเที ยวสําคัญในเมื องจางเจียเจียเป็ นพืนที ป่ าไม้ถึง 98% ซึ ง
นับเป็ นออกชิเจนบาร์ธรรมชาติ เมืองจางเจียเจียจึงประดุจดังดินแดนบริสุทธิของโลกนอกจากนี
แล้ว ณ ที แห่งนี ยงั เป็ นแหล่งชุ มชนของ 33 ชนเผ่ า เช่น ชนเผ่ าถู่เจีย ชนเผ่ าไป๋ และชนเผ่ า
เหมียว สภาพภูมิศาสตร์ทีมีเอกลักษณ์ทําให้วฒ
ั นธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้รบั การอนุ รกั ษ์เป็ น
อย่างดี ความหลากหลายทางภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจียเจียได้นํามาซึง
ความอุดม สมบูรณ์ดว้ ยพันธุพ์ ืช และสัตว์นานาชนิ ด สภาพภูมิอากาศชุ่มชืน แค่ในบริเวณสวน
ป่ าจางเจียเจีย ก็มีแหล่งนํามากถึง 800 แห่ง นําตก นําพุ ธารนํา สระนํา และทะเลสาบจํานวน
มาก มีภมู ิทศั น์ทีแตกต่างกันไป มีธารนําจินเปี ยนซี โดยมีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีสอง
เช้า

เทียง

คํา
พักที

ร้านหยก-แกรนด์แคนยอน-สะพานแก้วยาวทีสุดโลก-ถนนคนเดินซีป้ ูเจีย-ร้านยางพารา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่านสู่ ร้านหยก เครืองประดับที นิ ยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชือของคนจีนซึ งมีมา
ตังแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชือเกียวกับการใส่เครืองประดับจําพวก "แหวน"และ"กําไล"
ใส่ กํา ไลหยก ก็ จ ะช่ ว ยเสริ ม ให้เ ป็ นคนมี อํา นาจ ช่ ว ยให้มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ า และความ
เจริญรุ่งเรือง อีกทังยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึนได้ทงร่
ั างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริม
พลังให้ร่างกายแข็งแรง
จากนันนําท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจีย เป็ นจุดทีตังของสะพานแก้วข้ามเขา
ทียาวทีสุดในโลก ซึงเป็ นสถานทีท่องเทียวแห่งใหม่
ล่ า สุ ด ในจางเจี ย เจี ย นํ า ท่ า นพิ ส จูน์ ค วามกล้า กับ
สะพานแก้วจางเจียเจีย เหนื อแคนยอน ทีมีความ
สูง เหนื อ พื น 980 ฟุ ต และมี ค วามยาวกว่า 400
เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชือดัง
จากอิ สราเอล ซึ งสะพานแก้วแห่ง นี ทํา หน้า ที เป็ น
ทางเชือมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี จุดกลาง
สะพานยังมีกิจกรรมอย่างบันจีจัม และซิบไลน์ ให้ทา้ ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย (หมาย
เหตุ : หากสะพานแก้วยังไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย หรือไม่สามารถเข้าไปเทียวชม
ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการใดๆทังสินให้ท่าน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า**)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนํ าท่านสู่ ถนนคนเดินซีป้ ูเจีย เป็ นถนนคนเดินทีพึงสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็ นการ
ลงทุ นของรัฐบาลท้องถิ นที นี ให้เป็ นสถานที ช้อปปิ งของนั กท่องเที ยวที มาจางเจียเจีย และเป็ น
สถานที สร้า งรายได้ใ ห้แ ก่ ช าวบ้า นในพื น ที ให้มี ง านทํา กัน บรรยากาศที นี ออกแบบให้เ ป็ น
บ้านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์ชิง หลังจากนันนําท่านชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก ยางพารา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู ปิ งย่างสไตล์เกาหลี
TIANZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีสาม
เช้า

ร้านบัวหิมะ-ถําประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขืน)-ระเบียงแก้ว-ภาพวาดทราย-เมืองฉางซา
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพือสุขภาพ ผ่อนคลายความเมือยล้า กับยานวดขนาด
พิเศษสูตรเดียวไม่ซาใคร
ํ
พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือทีรูจ้ กั กันดีในชือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ น
เลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจําบ้าน
จากนันนําท่านนังกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี จดั ว่าเป็ นกระเช้าทีมีความยาว
ทีสุดในโลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใช้เวลานังประมาณ 40 นาที 1 กระเช้านังได้
ประมาณ 8 ท่าน และกระเช้าแห่งนี จัดได้ว่าเป็ นกระเช้าที มี ความทันสมัยมากที สุ ดแห่งหนึ ง
ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูก สลับซับซ้อนกันดูสวยงามแปลกตา
จากนั นนํ าท่ านท้า ทายความสูง สุ ด หวาดเสี ยวกับ ระเบี ยงแก้ว ซึ งเป็ นสะพานกระจก ซึ งมี
ระยะทางอยู่ที 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบ
หน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ ว ถือเป็ นการท้าทายนักท่องเทียวทีอยากมาสัมผัส
ทิ ว ทัศ น์ อันงดงามบนเขาเที ยนเหมิ น ซาน ซึ งทุ กท่ านจะต้องสวมผ้าหุ ม้ รองเท้า ขณะเดิ น บน
ระเบียงแก้ว เพือรักษาความสะอาดและความใสของกระจก จากนันนําท่านเดินทางผ่านเส้นทาง
ที 99 โค้งสู่ถาเที
ํ ยนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถําประตูสวรรค์ ประวัติของโพรงถําแห่งนี เริมบันทึก
ไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ทีสูงนับพันเมตรเกิด
ถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถําขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยกั ษ์ ด้วยเหตุนีทาํ ให้ภูเขาลูกนี ถูกเรียก
เป็ น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตังแต่นันมา ประตูนีมีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง
57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมือท่านมาถึงถําประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึนขันบันได 999 ขัน สู่
ภูเขาประตูสวรรค์ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยรถอุทยาน (**หมายเหตุ : อาจจะมี
เปลียนแปลงเป็ นนังรถอุทยาน + ขึนบันไดเลือน + ลงกระเช้า เพือความสะดวกแก่ลูกค้าที
จะไม่ตอ้ งรอคิวนาน หรือหากบันไดเลือนประกาศปิ ด การเทียวต้องเป็ นขึน+ลงกระเช้า
ทังนีทางบริษัทจะเปลียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง //และในส่วนการ
นังรถของอุทยานขึนไปบนถําประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึนไปทีถําประตู
สวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดั โปรแกรมอืนมาทดแทนให้ ทังนี ขึนอยูก่ ับ
สภาวะอากาศ และการรัก ษาความปลอดภัย ของนั ก ท่ อ งเที ยว ขอสงวนสิ ท ธิ ยึด ตาม
ประกาศจากทางอุทยานเป็ นสําคัญ โดยทีไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** )
จากนั นนํ า ท่ า นชม จิ ต รกรรมภาพวาดทราย หรื อ จวิ น เซิ ง ฮวาเยีย น สถานที ซึ งจัดแสดง
ภาพวาดของ หลีจวินเซิง ซึงเป็ นผูท้ ีริเริมศิลปะแบบใหม่ทีเรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย

คํา
พักที

ทีใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิงไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรม
ทีรังสรรค์ขนึ มา ล้วนได้รบั รางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็ นทีเลืองลือไปทัวโลก
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย
DOLTON GRAND SOURCE HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีสี
เช้า

สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พกั ผ่อนเพลิดเพลินชม
วิวกับธรรมชาติอนั สวยงามตลอดสองข้างทาง
12.55 น. นําทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เทียวบินที FD541
15.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
**************************************
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ
ออกตัวเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
คณะยืนยันการเดินทางที 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
02 – 05 มิถุนายน 2560
08 – 11 มิถุนายน 2560
15 – 18 มิถุนายน 2560
22 – 25 มิถุนายน 2560
29 มิ.ย. – 02 ก.ค.2560
07 – 10 กรกฎาคม 2560
08 – 11 กรกฎาคม 2560
20 – 23 กรกฎาคม 2560
10 – 13 สิงหาคม 2560
17 – 20 สิงหาคม 2560
24 – 27 สิงหาคม 2560
31 ส.ค. – 03 ก.ย.2560
08 – 11 กันยายน 2560
14 – 17 กันยายน 2560
21 – 24 กันยายน 2560
22 – 25 กันยายน 2560
12 – 15 ตุลาคม 2560
19 – 22 ตุลาคม 2560
26 – 29 ตุลาคม 2560
28 – 31 ตุลาคม 2560
02 – 05 พฤศจิกายน 2560
04 – 07 พฤศจิกายน 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
14,777
14,777
11,777
14,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
11,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777

เด็กอายุไม่เกิน18ปี

พักเดียว
เพิม

12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
17,777
17,777
14,777
17,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
14,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
15,777

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
3,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

ราคา
ไม่รวม
ตัว
8,900
8,900
7,900
8,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

กําหนดการเดินทาง
09 – 12 พฤศจิกายน 2560
16 – 19 พฤศจิกายน 2560
18 – 21 พฤศจิกายน 2560
23 – 26 พฤศจิกายน 2560
30 พ.ย. – 03 ธ.ค.2560
01 – 04 ธันวาคม 2560
07 – 10 ธันวาคม 2560
09 – 12 ธันวาคม 2560
14 – 17 ธันวาคม 2560
16 – 19 ธันวาคม 2560
21 – 24 ธันวาคม 2560
23 – 26 ธันวาคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
12,777
12,777
12,777
12,777
12,777
13,777
14,777
14,777
12,777
12,777
12,777
12,777

เด็กอายุไม่เกิน18ปี

พักเดียว
เพิม

15,777
15,777
15,777
15,777
15,777
16,777
17,777
17,777
15,777
15,777
15,777
15,777

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000

ราคา
ไม่รวม
ตัว
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
8,900
8,900
7,900
7,900
7,900
7,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีนเพือโปรโมทสินค้าพืนเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึงจําเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซือหรือไม่ซือขึนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทังสิน และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / ร้าน
 โรงแรมทีพักทีอาจะมีการสลับปรับเปลียนขึนอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก

 ณ สถานทีท่องเที ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจําหน่ ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซือได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซือ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทงสิ
ั น แต่เป็ นการบอกกล่าว
ล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเทียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน !!
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดียวเข้าประเทศจีน **ในกรณี ทีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ ดินทาง
จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเดียว ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1.
2.

3.

นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. วันเวลา
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทําการของทาง
บริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นั กท่องเทียวหรือ
เอเจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัท
อย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นัก ท่ องเที ยวหรื อเอเจนซี ต้องการขอรับ เงิ นค่าบริ ก ารคื น นั ก ท่ องเที ยวหรื อเอเจนซี (ผู ม้ ี ชือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ งเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ า
เทียวให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบิ นเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. วันเวลา
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ทีมีนักท่องเที ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที ไม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสํา หรับ ประเทศที มี วี ซ่ า แต่ห ากทาง
นักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทาง
บริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่รับผิ ดชอบค่า เสี ยหายจากความผิ ด พลาดในการสะกดชื อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอ
เจนซีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที เพิ มขึ น ของ
นักท่องเทียวทีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที ทางบริ ษัท เสนอราคา
ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่า ตัวเครื องบิ น ค่า ภาษี เชือ เพลิ ง ค่าประกันภัย สายการบิ น การ
เปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนํ า ติ ด ตัว ขึ น เครื องบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุ กชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านัน ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื องจากรัฐบาล
ท้องถินต้องการรักษาสิงแวดล้อมและลดการทิงขยะ จึงไม่มีบริการทีโรงแรม
4. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรีสํารองขึนไปบนเครืองบินดังนี
แบตเตอรีสํารองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึนเครืองบินได้ในจํานวนและปริมาณทีจํากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึน
เครืองได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน
เครืองได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรีสํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึนเครืองในทุกกรณี
5. ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่ องเทียวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านัน!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สําเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุตากว่
ํ า 18 ปี

การทําวีซ่ากรุ๊ปท่องเทียวนันใช้แค่เพียงสําเนาพาสสปอต์ทชัี ดเจนเท่านัน !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

