(ZGCSX01)

(ZGCSX01) ทัวร์ จีน Breath of Zhangjiajie 4D3N (FD)

1

(ZGCSX01)

วันแรก
15.30 น.
18.20 น.
22.20 น.
พักที่
วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน AIR
ASIA พบเจ้าหน้าเพื่อดําเนิ นการขั้นตอนการเช็คอิน
นําทุกท่านเหินฟ้ าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ FD540
เดิ นทางถึ ง สนามบินฉางซา หวงหัว ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
HUAFENGHUATIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ– แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้ว
ยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่านเดิ นทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ ย ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหูหนาน ใน
ภาคกลางของจีน เป็ นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจีนจางเจียเจี้ ย เป็ นหนึ่ ง
ในเมืองท่องเที่ ยวที่ สาํ คัญที่สุดของจีนซึ่ งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ มีเอกลักษณ์ของ
ตนเอง แหล่งท่องเที่ยวสําคัญในเมืองจางเจียเจี้ ยเป็ นพื้ นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่งนั บเป็ นออกชิเจน
บาร์ธรรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ ยจึงประดุจดัง่ ดินแดนบริสุทธิ์ของโลกนอกจากนี้ แล้ว ณ ที่แห่งนี้ ยัง
เป็ นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์
ที่มีเอกลักษณ์ทาํ ให้วฒ
ั นธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้รบั การอนุ รกั ษ์เป็ นอย่างดี ความหลากหลาย
ทางภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจียเจี้ ยได้นํามาซึ่งความอุดม สมบูรณ์ดว้ ย
พันธุพ์ ืช และสัตว์นานาชนิ ด สภาพภูมิอากาศชุ่มชื้ น แค่ในบริเวณสวนป่ าจางเจียเจี้ ย ก็มีแหล่ง
นํ้ า มากถึ ง 800 แห่ ง นํ้ าตก นํ้ า พุ ธารนํ้ า สระนํ้ า และทะเลสาบจํา นวนมาก มี ภูมิ ทัศ น์ ที่
แตกต่างกันไป มีธารนํ้าจินเปี ยนซี โดยมีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร
นําท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็ นถนนคนเดิ นที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็ นการลงทุนของ
รัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็ นสถานที่ชอ้ ปปิ้ งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ ย และเป็ นสถานที่สร้าง
รายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้ นที่ ให้มีงานทํากัน บรรยากาศที่นี่ออกแบบให้เป็ นบ้านเรือนโบราณ
สมัยราชวงศ์ชิง นํ าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรื อ จวินเซิงฮวาเยี้ ยน สถานที่ซึ่งจัด
แสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่มศิ ลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ด
ทราย ที่ใช้วสั ดุ ธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่ งเป็ นภาพทิ วทัศน์
จิตรกรรมที่รงั สรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รบั รางวัลและการยกย่องมากมาย จนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก
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เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู ปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี
จากนั้ นนํ าท่านเดิ นทางสู่ ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ ชมครีมเป่ าซู่ถัง หรือที่รจู ้ กั กันดี ในชื่อ “บัว
หิมะ” สรรพคุ ณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจํา
บ้าน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ ย เป็ นจุดที่ต้งั ของสะพานแก้วข้ามเขา
ที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี้ ย นําท่านพิสจูน์ความกล้า
กับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ ย เหนื อแคนยอน ที่มีความสูงเหนื อพื้ น 980 ฟุต และมีความยาว
กว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่ง
นี้ ทําหน้าที่เป็ นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอย่าง
บันจี๊จม้ั และซิบไลน์ให้ทา้ ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย

(หมายเหตุ : หากไม่สามารถเข้าไปเทีย่ วชมภายในสะพานแก้วได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศ และ
การรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยดึ ตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสําคัญ
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆทัง้ สิ้ นให้แก่
ท่าน และไม่จดั โปรแกรมอื่นมาทดแทนให้)

คํา่
พักที่

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
HUANGSHAJU HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

ร้า นหยก – ร้า นผ้า ไหม – เขาเที ย นเหมิ น ซาน - ถํ้า ประตู ส วรรค์(รวมกระเช้า ขื้ น)
ระเบียงแก้ว
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่านสู่ ร้านหยก เครื่ องประดับที่ นิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชื่อของคนจีนซึ่งมีมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจําพวก "แหวน"และ"กําไล"
ใส่ ก ํา ไลหยก ก็ จ ะช่ ว ยเสริ ม ให้เ ป็ นคนมี อํา นาจ ช่ ว ยให้มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ า และความ
เจริญรุ่งเรือง

เช้า

(ZGCSX01) ทัวร์ จีน Breath of Zhangjiajie 4D3N (FD)

3

(ZGCSX01)

เที่ยง

จากนั้ นทําท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้ อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ ผลิ ตด้วยผ้า
ไหมจากโรงงานคุณภาพในท้องถิ่นตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย
นํ าท่านนั ง่ กระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี้ จัดว่าเป็ นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดใน
โลก ระยะทางประมาณ 7.5 กิ โ ลเมตร โดยใช้เวลานั ่ง ประมาณ 40 นาที 1 กระเช้านั ่ง ได้
ประมาณ 8 ท่าน และกระเช้าแห่งนี้ จัดได้ว่าเป็ นกระเช้าที่ มีความทันสมัยมากที่ สุด แห่งหนึ่ ง
ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูก สลับซับซ้อนกันดูสวยงามแปลกตา
จากนั้ น นํ าท่ านท้าทายความสูง สุ ดหวาดเสี ย วกับ ระเบี ย งแก้ว ซึ่ งเป็ นสะพานกระจก ซึ่ ง มี
ระยะทางอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบี ยงแก้ววัดจากขอบ
หน้าผาได้ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ ว ถือเป็ นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัส
ทิ วทัศน์ อันงดงามบนเขาเที ย นเหมิ นซาน ซึ่ งทุ ก ท่า นจะต้องสวมผ้าหุ ม้ รองเท้า ขณะเดิ น บน
ระเบียงแก้ว เพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านเส้นทาง
ที่ 99 โค้งสู่ถ้าํ เทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถํ้าประตูสวรรค์ ประวัติของโพรงถํ้าแห่งนี้ เริ่มบันทึก
ไว้ว่า ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหน้าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ที่สูงนั บพันเมตรเกิด
ถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถํ้าขนาดมหึมาคล้ายช่องประตูยกั ษ์ ด้วยเหตุนี้ทําให้ภเู ขาลูกนี้ ถูกเรียก
เป็ น เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์ นับตั้งแต่น้ันมา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง
57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึ งถํ้าประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่
ภูเขาประตูสวรรค์ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยรถอุทยาน
(**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็ นนั ่งรถอุทยาน + ขึ้ นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความ
สะดวกแก่ลูกค้าที่จะไม่ตอ้ งรอคิวนาน หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิ ด การเที่ยวต้องเป็ นขึ้ น+ลง
กระเช้า ทั้งนี้ ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั ่ง
รถของอุทยานขึ้ นไปบนถํ้าประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้ นไปที่ถ้ าํ ประตูสวรรค์ได้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดั โปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว ขอสงวนสิทธิ์ยดึ ตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสําคัญ โดยที่
ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า** )

คํา่
พักที่

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนูอาหารกวางตุง้
MELLOW CRYSTAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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เที่ยง

ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่ านสู่ ร้านผลิ ตภัณ ฑ์ย างพารา ให้ท่ านได้เลื อ กชมสิ น ค้า และผลิ ตภัณฑ์เครื่ องนอนเพื่ อ
สุขภาพชนิ ดต่างๆ
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของแม่น้ํ าเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500
ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อําเภอ ทั้งยังเป็ นเมืองหลัก ของ
มณฑลหูหนาน มีวฒ
ั นธรรมและประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปี ในปั จจุบนั ยังเป็ นศูนย์กลาง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้เห็ด
นํ าท่านเดิ นทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้อปปิ้ งหลักของเมืองฉางซา ให้เวลาอิ สระแก่
ท่านสามารถเดิ นชมหรือเลือกซื้ อสินค้าต่างๆได้ตามอัธยาศัย สินค้าที่ท่านสามารถเลือกซื้ อใน
ย่านนี้ มีต้งั แต่สินค้าราคาประหยัด ไปจนถึงสินค้าแบรนด์ยอดนิ ยมต่างๆ

คํา่

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พกั ผ่อนเพลิดเพลินชม
วิวกับธรรมชาติอนั สวยงามตลอดสองข้างทาง
23.25 น. นําทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD541
01.40(+1) เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
**************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสม
และคํานึ งถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
14 – 17 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
26 – 29 กรกฎาคม 2561
27 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 13 สิงหาคม 2561
11 – 14 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
01 – 04 กันยายน 2561
09 – 12 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
16 – 19 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
23 – 26 กันยายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
11,777
11,777
12,777
15,777
15,777
15,777
15,777
11,777
9,777
10,777
11,777
10,777
11,777
10,777

เด็กอายุไม่เกิน18ปี

พักเดี่ยว
เพิ่ม

14,777
14,777
16,777
18,777
18,777
18,777
18,777
14,777
12,777
13,777
14,777
13,777
14,777
13,777

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

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว
7,900
7,900
7,900
8,900
8,900
8,900
8,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

(ZGCSX01) ทัวร์ จีน Breath of Zhangjiajie 4D3N (FD)

6

(ZGCSX01)

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่ มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจําเป็ นต้องระบุไว้ใน
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษั ทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / ร้าน
 ณ สถานที่ท่องเที่ ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ ายรูปแล้วมาจําหน่ ายในวันสุ ดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ใดๆทั้งสิ้ น
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ ดินทาง
จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
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เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 8,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นั ่ง
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ งกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวัน หยุ ดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทําการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิ ก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงิ นเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ า
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ตอ้ งการันตี มดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท

ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสําหรับ
ประเทศที่ ไ ม่มี วีซ่ า และอย่างน้ อ ย 10 วัน ก่อ นการเดิ น ทางสํา หรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดี ที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่รับ ผิ ดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ด พลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัต ราค่า บริ การนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ ท างบริ ษัท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่ าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่า ประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
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8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนํ า ติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณฑ์ไ ม่เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสี ฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
4. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สาํ รองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สาํ รองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จาํ กัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนํ าขึ้ น
เครื่องได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สําเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุตากว่
ํ ่ า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา
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ถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
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