BREATH OF ZHANG JIA JIE 4D3N BY FD

วันแรก กรุ งเทพฯ–สนามบินฉางซา–ถนนคนเดินหวงซิงลู่–จางเจียเจีย
04.30 น.
พร้ อมกันทีสนามบินดอนเมือง ชัน 3 ประตูหมายเลข 1 เคาน์ เตอร์ 1-2 สายการบิน AIR ASIA พบเจ้ า
หน้ าเพือดําเนินการขันตอนการเช็คอิน
07.30 น.
นําทุกท่านเหินฟ้ าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเทียวบินที FD540
12.10 น.
เดินทางถึง สนามบินฉางซา หวงหัว ประเทศจีน ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้ อย
แล้ ว นําท่านเข้ าสู่ เมืองฉางซา ตังอยูท่ างตอนใต้ ของแม่นาเซี
ํ ยง มีพืนทีประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อําเภอ ทังยังเป็ นเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มีวฒ
ั นธรรมและ
ประวัติศาสตร์ มากว่า 3,000 ปี ในปั จจุบนั ยังเป็ นศูนย์กลางด้ านการเมือง เศรษฐกิจอีกด้ วย
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งช้ อปปิ งหลักของเมืองฉางซา ให้ เวลาอิสระแก่ทา่ นสามารถเลือก
สินค้ าและของฝากต่างๆ ได้ ตามอัธยาศัย สินค้ าทีท่านสามารถเลือกซือในย่านนีมีตงแต่
ั สนิ ค้ าราคาประหยัด ไป
จนถึงสินค้ าแบรนด์ยอดนิยมต่างๆ
หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย ตังอยูท่ างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาค
กลางของจีน เป็ นประตูเชือมภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจีนจางเจียเจีย เป็ นหนึงในเมืองท่องเทียวที
สําคัญทีสุดของจีนซึงลือชือด้ วยทรัพยากรการท่องเทียวทีมีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเทียวสําคัญในเมือง
จางเจียเจียเป็ นพืนทีป่ าไม้ ถึง 98% ซึงนับเป็ นออกชิเจนบาร์ ธรรมชาติ เมืองจางเจียเจียจึงประดุจดังดินแดน
บริ สทุ ธิของโลกนอกจากนีแล้ ว ณ ทีแห่งนียังเป็ นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชน
เผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ ทีมีเอกลักษณ์ทาํ ให้ วฒ
ั นธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้ รับการอนุรักษ์ เป็ นอย่างดี ความ
หลากหลายทางภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แต่ละแห่งของจางเจียเจียได้ นํามาซึงความอุดม สมบูรณ์ด้วยพันธุ์
พืช และสัตว์นานาชนิด สภาพภูมิอากาศชุ่มชืน แค่ในบริ เวณสวนป่ าจางเจียเจีย ก็มีแหล่งนํามากถึง 800 แห่ง
นําตก นําพุ ธารนํา สระนํา และทะเลสาบจํานวนมาก มีภมู ิทศั น์ทีแตกต่างกันไป มีธารนําจินเปี ยนซี โดยมีความ
ยาวกว่า 10 กิโลเมตร
คํา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที
EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า
วันทีสอง ภาพเขียนสิบลี(รวมรถราง)-ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ(บัวหิมะ)-นังกระเช้ าขึนเขาเทียนจือซาน-สวนจอมพลเฮ่
อหลง-เขาอวตาร-สะพานใต้ หล้ าอันดับหนึง-ลิฟท์ แก้ วไป่ หลง-ร้ านผ้ าไหม
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันนําท่านขึนรถรางชม ภาพเขียนสิบลี ซึงความจริ งแล้ วนัน ไม่ใช่ภาพเขียนหรื อภาพวาดแต่อย่างใด แต่
เป็ นคําเปรี ยบเปรยถึงวิวทิวทัศน์ของภูเขาทีมองเห็นอยู่ไกลๆว่าสวยงามเหมือนภาพเขียน ซึงทุกท่านจะได้ นงั
รถรางไปตามเส้ นทางระหว่างช่องเขาแคบๆ ด้ านล่างของเทียนจือซาน ทีถูกบีบด้ วยภูเขาและแท่งหินขนาดน้ อย
ใหญ่ ก ว่า 200 แท่ง เรี ยงรายเป็ นแนวทิ วเขาทีประกอบด้ ว ยยอดเขารู ปร่ างแปลกตาเรี ยงรายกัน ทํ าให้ มี
ทัศนียภาพทีสวยงาม โดยมีลาํ ธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้ เกิดเป็ นภาพทีสวยงาม

เทียง

คํา
พักที
วันทีสาม
เช้ า

จากนันนําท่านสู่ ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื องราวเกียวกับการแพทย์โบราณตังแต่อดีตถึง
ปั จจุบนั การส่งเสริ มการใช้ สมุนไพรจีนทีมีมานานนับพันปี พร้ อมรับฟั งการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผ้ เู ชียวชาญ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านนังกระเช้ าขึนสูเ่ ขาเทียนจือซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ" ซึงการนังกระเช้ าขึนสูย่ อดเขานันใช้
ระยะเวลาประมาณ 8 นาที ซึงกระเช้ าแต่ละตู้สามารถนังได้ 8 ท่าน โดยระหว่างทีนังกระเช้ านันท่านสามารถชม
ทิวทัศน์ทีอยูเ่ บืองล่าง ท่านจะได้ พบกับแท่งภูเขาหินรูปทรงประหลาดมากมายทีเขียวขจีปกคลุมไปด้ วยพืชนานา
ชนิด เมือกระเช้ าขึนถึงยอดเขาแล้ วท่านจะได้ ชมความงามของทิวทัศน์ทีสุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ ตืนตาตืน
ใจกับยอดเขาสูงชัน ลําห้ วยลึก และป่ าหินหินยักษ์ ในรูปลักษณะต่างๆมากมาย เขาเทียนจือซานแห่งนียังเป็ นที
ถ่ายทําภาพยนตร์ ชือดังหลายต่อหลายเรื องโดยภาพยนตร์ ของฮอลลีว้ ดู ชือดังทีคนไทยเรารู้จกั กันก็คือ คือ
ภาพยนตร์ เรื องอวตาร(AVATAR) นันเอง
จากนันนําท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่ อหลง ซึงเป็ นจุดหนึงทีผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้ องแวะมาถ่ายรู ปบริ เวณนี
นอกจากจะมีรูปปั นของจอมพลเฮ่อหลง ซึงเป็ นหนึงในสิบจอมพลรุ่ นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ทีรบชนะ
กองทัพญีปุ่ นผู้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตังเป็ นอนุสรณ์
ภายในสวนแห่งนี ทางด้ านทิศใต้ ของสวนแห่งนียังเป็ นจุดชมวิวซึงสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน
เช่น เขาพูก่ นั เขาจักรพรรดิ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้ าโปรยดอกไม้ ฯลฯ
จากนันนําท่านชม สะพานเทียนเสียตีอีเฉียว หรื อทีบางคนเรี ยกว่าสะพานหนึงในใต้ หล้ า บ้ างก็เรยกว่า
สะพานใต้ ฟ้าอันดับ1 มีทิวทัศน์ทสวยงาม
ี
ซึงถือเป็ ดจุดท่องเทียวสําคัญทีหนึงบนเขาเทีนจือซาน เคยเป็ นทีถ่าย
ทําภาพยนตร์ หลายเรื อง ซึงบนสะพานจะมีลกู กุญแจคล้ องอยูเ่ ต็มไปหมด เหมือนเป็ นความเชือของคนหนุม่ คน
สาวทีเอากุญแจไปคล้ องไว้ ทีสูงๆ จะได้ ไม่มีใครสามารถพรากคูร่ ักให้ จากกันได้ บางคนก็ทงสู
ิ ห่ บุ เหวเบืองล่าง ก็
ให้ ความหมายเดียวกันว่าเราจะไม่พรากจากกันตราบชัวนิรันดร์
หลังจากนันนําท่านลงจากเขาเทียนจือซาน โดยลิฟท์ แก้ วไป่ หลง ลิฟท์แก้ วแห่งแรกของเอเชียทีมีความสูง 326
เมตร ถูกสร้ างขึนตังแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ด้ วยงบประมาณกว่า 180 ล้ านหยวน หรื อราว 975 ล้ านบาท ซึงถูก
บันทึกลงใน Guinness World Records ว่าเป็ นลิฟต์ภายนอกอาคารทีมีความสูงทีสุด และเร็ วทีสุดในโลก
(หมายเหตุ : ขึน-ลงเขาด้ วยลิฟท์ และ กระเช้ า อย่ างละ 1 เทียวตามความเหมาะสม // โดยไกด์ ท้องถืน
จะแจ้ งให้ ทราบ ในกรณีทีกระเช้ าหรือลิฟท์ ปิดซ่ อมบํารุ งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ ในการเปลียนแปลง
โดยทีไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า)
จากนันทําท่านสู่ ร้ านผ้ าไหม ให้ ทา่ นได้ เลือกชม เลือกซือสินค้ าและผลิตภัณฑ์ ทีผลิตด้ วยผ้ าไหมจากโรงงาน
คุณภาพในท้ องถินตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่ านด้ วย เมนูปิงย่ างสไตล์ เกาหลี
EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า
ร้ านหยก-ร้ านยางพารา-ถําประตูสวรรค์ (รวมกระเช้ าขืน)-ระเบียงแก้ ว-เมืองฉางซา
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

นําท่านสู่ ร้ านหยก เครื องประดับทีนิยมกันอย่างแพร่หลาย ตามความเชือของคนจีนซึงมีมาตังแต่สมัยโบราณ
โดยเฉพาะความเชือเกียวกับการใส่เครื องประดับจําพวก "แหวน"และ"กําไล" ใส่กําไลหยก ก็จะช่วยเสริ มให้ เป็ น
คนมีอํานาจ ช่วยให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า และความเจริ ญรุ่งเรื อง อีกทังยังช่วยสร้ างสมดุลให้ เกิดขึนได้ ทงั
ร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริ มพลังให้ ร่างกายแข็งแรง หลังจากนันนําท่านชมสินค้ าและผลิตภัณฑ์
จาก ยางพารา
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านนังกระเช้ าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้ าแห่งนีจัดว่าเป็ นกระเช้ าทีมีความยาวทีสุดในโลก
ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร โดยใช้ เวลานังประมาณ 40 นาที 1 กระเช้ านังได้ ประมาณ 8 ท่าน และกระเช้ า
แห่งนีจัดได้ วา่ เป็ นกระเช้ าทีมีความทันสมัยมากทีสุดแห่งหนึง ระหว่างทางท่านจะได้ ชมความงามของภูเขานับ
ร้ อยลูก สลับซับซ้ อนกันดูสวยงามแปลกตา
จากนันนําท่านท้ าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ ว ซึงเป็ นสะพานกระจก ซึงมีระยะทางอยูท่ ี 60
เมตร ล้ อมรอบไปด้ วยหน้ าผาสูงชัน ความกว้ างของระเบียงแก้ ววัดจากขอบหน้ าผาได้ ประมาณ 3 ฟุต มีความ
หนา 2.5 นิว ถือเป็ นการท้ าทายนักท่องเทียวทีอยากมาสัมผัสทิวทัศน์อนั งดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึงทุก
ท่านจะต้ องสวมผ้ าหุ้มรองเท้ าขณะเดินบนระเบียงแก้ ว เพือรักษาความสะอาดและความใสของกระจก จากนัน
นําท่านเดินทางผ่านเส้ นทางที 99 โค้ งสูถ่ ําเทียนเหมินต้ ง หรื อเรี ยกว่า ถําประตูสวรรค์ ประวัติของโพรงถําแห่ง
นีเริ มบันทึกไว้ วา่ ราวปี ค.ศ. 263 จู่ๆหน้ าผาของ ภูเขาซ่งเหลียง(Songliang Shan) ทีสูงนับพันเมตรเกิดถล่มลง
มา ก่อให้ เกิดโพรงถําขนาดมหึมาคล้ ายช่องประตูยกั ษ์ ด้ วยเหตุนทํี าให้ ภเู ขาลูกนีถูกเรี ยกเป็ น เทียนเหมิน หรื อ
ประตูสวรรค์ นับตังแต่นนมา
ั ประตูนมีี ความสูง 131.5 เมตร ความกว้ าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมือท่าน
มาถึงถําประตูสวรรค์ทา่ นจะได้ ขนขั
ึ นบันได 999 ขัน สูภ่ เู ขาประตูสวรรค์ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้ วย
รถอุทยาน (**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลียนแปลงเป็ นนังรถอุทยาน + ขึนบันไดเลือน + ลงกระเช้ า เพือ
ความสะดวกแก่ ลูกค้ าทีจะไม่ ต้องรอคิวนาน หรือหากบันไดเลือนประกาศปิ ด การเทียวต้ องเป็ นขึน+
ลงกระเช้ า ทังนีทางบริษัทจะเปลียนแปลงตามความเหมาะสมอย่ างใดอย่ างหนึง //และในส่ วนการนัง
รถของอุทยานขึนไปบนถําประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึนไปทีถําประตูสวรรค์ ได้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่ คืนเงิน และไม่ จดั โปรแกรมอืนมาทดแทนให้ ทังนี ขึนอยู่กับสภาวะอากาศ และการ
รักษาความปลอดภัยของนักท่ องเทียว ขอสงวนสิทธิยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสําคัญ โดยที
ไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า** )
คํา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย เมนูสุกีเห็ด
พักที
HUAFENGHUATLAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน
วันทีสี สนามบินฉางซา-กรุ งเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนเพลิดเพลินชมวิวกับธรรมชาติ
อันสวยงามตลอดสองข้ างทาง
12.55 น.
นําทุกท่านเหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เทียวบินที FD541

15.20 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ
ออกตัวเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
คณะยืนยันการเดินทางที 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
06 – 09 กรกฎาคม 2560
14 – 17 กรกฎาคม 2560
11 – 14 สิงหาคม 2560
07 – 10 กันยายน 2560
15 – 18 กันยายน 2560
13 – 16 ตุลาคม 2560
22 – 25 ตุลาคม 2560
27 – 30 ตุลาคม 2560
03 – 06 พฤศจิกายน 2560
10 – 13 พฤศจิกายน 2560
17 – 20 พฤศจิกายน 2560
24 – 27 พฤศจิกายน 2560
02 – 05 ธันวาคม 2560
03 – 06 ธันวาคม 2560
08 – 11 ธันวาคม 2560
10 – 13 ธันวาคม 2560
15 – 18 ธันวาคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
12,888
12,888
15,888
13,888
13,888
13,888
16,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
16,888
16,888
16,888
16,888
13,888

เด็กอายุไม่เกิน
18ปี

พักเดียว
เพิม

ราคา
ไม่รวมตัว

12,888
12,888
15,888
13,888
13,888
13,888
16,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
16,888
16,888
16,888
16,888
13,888

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

7,900
7,900
8,900
7,900
7,900
8,900
8,900
8,900
7,900
7,900
7,900
7,900
8,900
8,900
8,900
8,900
7,900

22 – 25 ธันวาคม 2560
28 – 30 ธันวาคม 2560

13,888
13,888

13,888
13,888

3,000
3,000

7,900
7,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรั ฐบาลจีนร่ วมกับการท่ องเทียวแห่ งเมืองจีนเพือ
โปรโมทสินค้ าพืนเมือง ในนามของร้ านรั ฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้ าไหม, ไข่ มุก, ใบ
ชา, ใยไผ่ ไหม, หยก ซึงจําเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคา
ทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรี ยนชีแจงลูกค้ าทุกท่ านว่ า ร้ านรั ฐบาลทุกร้ าน
จําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซือหรื อไม่ ซอขึ
ื นอยู่กับความพอใจของลูกค้ า
เป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทังสิน และถ้ าหากลูกค้ าไม่ มีความประสงค์ จะเข้ า
ร้ านรั ฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที
เกิดขึนจากท่ านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / ท่ าน / ร้ าน
 โรงแรมทีพักทีอาจะมีการสลับปรับเปลียนขึนอยู่กับความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้ าเป็ นหลัก
 ณ สถานทีท่องเที ยวต่างๆ จะมี ช่างภาพมาถ่ ายรู ปแล้ วมาจํ าหน่ายในวันสุดท้ าย ลูกทัวร์ ท่านใดสนใจ
สามารถซือได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ ทงสิ
ั น แต่เป็ นการบอกกล่าว
ล่วงหน้ า
อัตราค่ าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่านหรื อ 3 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซา่ กรุ๊ป (วีซา่ หน้ าด่าน) เข้ าประเทศจีน
อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
 ค่ าวีซ่ากรุ๊ ปท่ องเทียวเข้ าประเทศจีน ท่ านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
และต้ องเดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านัน !!!!

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดียวเข้ าประเทศจีน **ในกรณี ทีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ ปผู้เดินทาง
จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทําวีซา่ เดียว ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน ท่านละ 160 หยวน/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่ าบริการ
1. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องชําระเงินค่าบริ การส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน
กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีไม่ชําระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรื อ
เอเจนซี(ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัท
อย่างใดอย่างหนึงเพือแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี (ผู้มีชือใน
เอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริ ษัทอย่างใด
อย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารทีต้ องการให้ นําเงินเข้ า
ให้ ครบถ้ วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การทีชําระ
แล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การทีชําระ
แล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การทีชําระแล้ วทังหมด

ทังนี ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การทีชําระแล้ วเนืองในการเตรี ยมการจัดการนํา
เทียวให้ แก่นกั ท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครื องบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้ องการันตีมดั จําหรื อซือขาดแบบมีเงือนไข หรื อเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อ
ค่าบริ การทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท
ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน
เวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นสํี าหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์ นเป็
ี นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามทีระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรื อทังหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่ว่า
บางส่วนหรื อทังหมดให้ แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที ไม่มี วี ซ่า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่อ นการเดิ นทางสํา หรั บ ประเทศที มี วีซ่า แต่ห ากทาง
นักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริ การเพิมจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าทีทาง
บริ ษัทกําหนดเพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํา
นําหน้ าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรื อเอ
เจนซีมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให้ สอดคล้ อง
กับ สถานการณ์ ภูมิอ ากาศ และเวลา ณ วัน ทีเดิ น ทางจริ ง ของประเทศที เดิ น ทาง ทังนี บริ ษั ท จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ที เพิ มขึ นของ
นักท่องเทียวทีมิได้ เกิดจากความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การ
ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลียนแปลง
หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริ ษัทเสนอราคา
ดังนัน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลียนเงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน ค่าภาษี เชื อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทกํากับเท่านัน
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ า ติด ตัวขึนเครื องบิน ต้ อ งมีข นาดบรรจุภัณ ฑ์ ไ ม่เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ด
สนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่าน
ละ 1 ใบเท่านัน ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และ
ฝากเจ้ าหน้ าทีโหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ า
ใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าทีโหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านัน
3. กรุณาเตรี ยมของใช่สว่ นตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนืองจากรัฐบาล
ท้ องถินต้ องการรักษาสิงแวดล้ อมและลดการทิงขยะ จึงไม่มีบริ การทีโรงแรม
4. IATA ได้ กาํ หนดมาตรการเกียวกับการนําแบตเตอรีสํารองขึนไปบนเครืองบินดังนี
แบตเตอรี สํารองสามารถนําใส่กระเป๋ าติดตัวถือขึนเครื องบินได้ ในจํานวนและปริ มาณทีจํากัด ได้ แก่
4.1 แบตเตอรี สํารองทีมีความจุไฟฟ้ าน้ อยกว่า 20,000 mAh หรื อน้ อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึนเครื อง
ได้ ไม่มีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี สํารองทีมีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนําขึนเครื องได้
ไม่เกินคนละ 2 ก้ อน
4.3 แบตเตอรี สํารองทีมีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรื อ 160 Wh ห้ ามนําขึนเครื องในทุกกรณี
5. ห้ ามนําแบตเตอรี สํารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้ เครื องในทุกกรณี

เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่ องเทียวประเทศจีนแบบกรุ๊ ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านัน!!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผู้เดินทางอายุตากว่
ํ า 18 ปี
การทําวีซ่ากรุ๊ ปท่ องเทียวนันใช้ แค่ เพียงสําเนาพาสสปอต์ ทชัี ดเจนเท่ านัน !!
ลูกค้ าไม่ ต้องส่ งเล่ มพาสสปอต์ ตัวจริงมา

