วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุยหลิน
10.00 น.
พรอมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเตอร U สายการบิน CHINA SOUTHERN
AIRLINES พบเจาหนาเพื่อดําเนินการขั้นตอนการเช็คอิน
13.10 น.
นําทุกทานเหินฟาสู เมืองกุยหลิน ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ CZ6100
(บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหวางการเดินทาง)
**เครื่องบินจะแวะพักที่เมืองหนานหนิง เพื่อนําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง หลังจากนั้นกลับขึ้นเครื่องเพื่อ
เดินทางตอสูเมืองกุยหลิน**
18.10 น.
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกุยหลินเหลี่ยงเจียง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
หลังจากรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานเดินทางเขาสูเ มืองกุยหลิน ตั้งอยูในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใตของ
ประเทศจีน มีภูมิประเทศทีเ่ ต็มไปดวยภูเขาหินปูนรูปรางแปลกตามากมายกวา 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาที่อยูระหวางสอง
ฝากฝงแมนา้ํ หลีเจียงที่สวยงาม จนไดชื่อวาเปนไฮไลทของการทองเที่ยวในเสนทางกุยหลิน ทั้งทิวเขา ถ้ํา แมน้ํา ชื่อกุยหลิน
แปลวาปาตนอบเชย เพราะแถบนี้มีตนอบเชยอยูม าก และจะสงกลิ่นหอมในชวงฤดูใบไมรวง จนชาวจีนยกยองใหเปน "เมือง
สวรรคบนพิภพ"
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่
GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา
วันที่สอง
เชา

เที่ยง

กุยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเชา) – รานผาไหม – สวนฉวนซาน – ถ้ําทะลุ
รานบัวหิมะ – ชมโชว DREAM LIKE LIJIANG SHOW
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู ภูเขาเหยาซาน นําทานนั่งกระเชาขึ้นสูยอดเขาเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองกุยหลิน เขาเหยาซาน
เปนภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองกุยหลิน เปนสถานที่ทองเที่ยวมาตั้งแตสมัยราชวงศโจวและถัง รวมถึงยังเปนที่ตั้งของศาลเจาเหยา
ฮองเต จึงไดตั้งชื่อวาภูเขาเหยาซาน บริเวณโดยรอบจะมีตนนกแขกเตาออกดอกในฤดูใบไมรวงและหิมะขาวโพลนในฤดูหนาว
ทําใหเกิดทัศนียภาพสวยงามยิ่งนัก จากนั้นทําทานสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ ที่ผลิตดวย
ผาไหมจากโรงงานคุณภาพในทองถิ่นตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นําทานชม สวนฉวนซาน ซึ่งเปนสวนจีนโบราณที่ตั้งอยูในเมืองกุยหลินฝงตะวันออกของแมนา้ํ หลีเจียง สวนแหงนี้เปนแหลง
ทองเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแหงหนึ่งของเมืองกุยหลิน ภายในประกอบดวยภูเขาขนาดเล็ก ถ้ําหินปูนธรรมชาติทมี่ ีหินงอกหินยอย
มากมาย และทานไดชมตนไมหิน และดอกไมหินที่หาดูยาก รวมทั้งหินที่มีขนงอกออกมาสรางความแปลกตาใหแกผูพบเห็น
นอกจากนี้ภายในถ้ํา ทานจะไดพบกับหินซอนขนาดใหญที่ถกู บันทึกในกินเนสบุค ที่ไดชื่อวาเปนที่สุดในโลกและเปนหนึ่งเดียว
ในบรรดาถ้าํ นับพันในเมืองกุยหลิน นําทานชม ถ้ําทะลุ ซึง่ ตั้งอยูบ ริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหิน

ค่ํา

พักที่
วันที่สาม
เชา

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

วันที่สี่

ยอย ซึง่ มีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทําใหถา้ํ นี้ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญเปนลําดับ 3 ของถ้าํ ในตัวเมืองกุย
หลิน
จากนั้นนําทานเดินทางสู รานบัวหิมะ ใหทานไดเลือกซื้อครีมเปาซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดาน
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! เผือกคริสตัล
นําทานชม โชว DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหวางบัลเลยกับกายกรรมเขาดวยกัน ผานการเคี่ยว
กรําและฝกฝนรูปแบบการแสดงโชวนับสิบป ประทับใจกับการแสดงที่บอกเลาเรื่องราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสัตวตา งๆ
เชน ผีเสื้อ นกยูง และเรื่องราว
GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา
เขางวงชาง (รวมนั่งรถกลอฟ) – รานหยก – เขาเซียงกง - เมืองหยางซั่ว
ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว IMPRESSION LIU SANJIE)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชม เขางวงชาง สัญลักษณเมืองกุยหลิน เขางวงชางตั้งอยูใ จกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแมนา้ํ หลีเจียงและ
แมน้ําถาวฮัวเปนหนึ่งในภูเขาที่ขนึ้ ชื่อของกุย หลิน ที่ไดชื่อวาเขางวงชางนั้น มาจากรูปรางของภูเขาหินที่คลายกับงวงของชางที่
กําลังโนมลงเพื่อกินน้ําจากแมนา้ํ หลีเจียงที่อยูเบื้องลาง ใหทานไดถายรูปดานหนาเขางวงชาง และชมวิวสองฝงแมน้ําหลีเจียง
นําทานชม รานหยก ซึ่งเปนเครือ่ งประดับนําโชค ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากอันล้ําคา
แกคนที่ทานรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เขาเซียงกง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของแมนา้ํ หลีเจียง หางจากเมืองหยางซัว่ 28 กิโลเมตร นําทานชมวิว
แมน้ําหลีเจียงจากบนเขานี้ ถาอากาศเปนใจ ทานสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เปนที่นิยมของนักถายภาพ
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหยางซั่ว ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
จากนั้นใหอิสระทานเทีย่ วชม ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว ถนนแหงนีน้ อกจากของซื้อของขายทีม่ ีมากมายละลานตาแลว ไฮไลทอีก
อยางหนึง่ คือของอรอยหลากหลายที่มีใหเลือกเดินชิม ทัง้ ไกยา ง ไสกรอกยาง ขนมหวาน ไปจนถึงเครื่องดื่มนานาชนิด รวมถึง
พับ บาร 2 ขางทาง ที่ยงิ่ ทําใหถนนฝรั่งแหงนี้ดูคกึ คักเปนพิเศษในยามค่ําคืน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! ปลาแชเบียร
XI JIE KOU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
: OPTiONAL TOUR หากทานมีความประสงคตองการชมโชว IMPRESSION LIU SANJIE สามารถสอบถามกับไกดทองถิ่น
ได ราคาตัว๋ เขาชมรวมรถรับ-สง เริ่มตนที่ 350 หยวน/ทาน (ราคาขึน้ อยูกับประเภทที่นั่ง) การแสดงชุด Impression Liu Sanjie
กํากับการแสดงโดยจางอี้โหมว ซึง่ จัดแสดงในทุกๆ ค่าํ คืน แสดงวันละ 2 รอบ โดยฉากการแสดงคือแมน้ําหลีเจียง และ ขุนเขาที่
เมืองหยางซัว่ สวยงามอลังการ เวลาในการโชวประมาณหนึ่งชัว่ โมงเศษ พรอมแสงสีเสียงตระการตา กับนักแสดงนับพันชีวิต
ลองแพแมน้ําอี๋หลง – รานผลิตภัณฑยางพารา – กุยหลิน – เจดียเงินและเจดียทอง

เชา

เที่ยง

ค่ํา
พักที่

ชอปปงถนนคนเดิน และตลาดใตดิน
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทาน ลองแมน้ําอีห๋ ลง ชมความงาม 2 ฝงของแมน้ําอี๋หลงที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขาใหญนอยนับพันที่มีรูปรางตางๆ
กันตามจินตนาการตางๆ ของผูผา นชมใหทานพิสูจนดังคํากลาวทีว่ า กุยหลินเปนดินแดนแหงขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มี
แมน้ําสวยใสที่สุดในโลก จากนั้นนําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อ
สุขภาพชนิดตางๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางกลับสู กุยหลิน ซึ่งเปนหนึง่ ในเมืองเอกของมณฑลกวางซี มณฑลทางภาคใตของประเทศจีน ซึง่ มีพื้นที่
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตตดิ กับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุย โจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ
หยุนหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตติดกับกวางตง ทางใตติดกับอาวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใตติดกับประเทศเวียดนาม
ลักษณะพื้นที่เปนที่ราบแองกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กทีย่ าวคดเคี้ยวติดตอกัน เทือกเขาสําคัญ ไดแก ภูเขาตาหมิงซัน
และตาเหยาซัน เปนเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึง่ ของประเทศ นําทานชมและถายรูปกับ เจดียเงินและเจดียทอง
เพื่อเปนสิริมงคล เจดียริมทะเลสาบคูนี้ เจดียหนึ่งสรางดวยทองเหลือง ถือวาเปนเจดียทองเหลืองทีใ่ หญที่สุดในโลก สวนอีก
เจดียสรางดวยปูนเปนสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศนสวยงามยิง่ นัก ถือวาเปนจุดชมวิวที่สวยงามอีกแหงหนึง่ ใน
เมืองกุยหลิน
จากนั้นนําทานอิสระชอบปง ที่ ถนนคนเดินเจิ้งหยาง และตลาดใตดิน อิสระชอบปง ตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม
สินคาตางๆ หลากหลายชนิด อทิเชน เสื้อผา รองเทา กระเปาแฟชัน่ ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินคาพืน้ เมืองกุยหลิน ยาแกเจ็บคอ
ผลไมตางๆ อาทิ ลูกพลับอบแหง สมจี๊ด เปนตน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟตอาหารพื้นเมือง
GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่หา สนามบินกุยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติกุยหลินเหลี่ยงเจียง
08.40 น.
นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099
12.10 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ...
**************************************
** หากทานที่ตอ งออกตั๋วภายใน (เครือ่ งบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาทีท่ ุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้ อยูก ับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก**

**การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
หองละ
2-3 ทาน

เด็กอายุไมเกิน18ป

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไมรวม
ตั๋ว

11 – 15 กรกฎาคม 2561
13,900
13,900
3,000
6,900
01 – 05 สิงหาคม 2561
13,900
13,900
3,000
6,900
22 – 26 สิงหาคม 2561
13,900
13,900
3,000
6,900
05 – 09 กันยายน 2561
14,900
14,900
3,000
6,900
26 – 30 กันยายน 2561
14,900
14,900
3,000
6,900
17 – 21 ตุลาคม 2561
15,900
15,900
3,500
7,900
31 ต.ค. – 04 พ.ย.2561
15,900
15,900
3,500
7,900
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัว
หิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยาก
เรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปน
หลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเข ารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / ทาน / ราน
อัตราคาบริการนี้รวม

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก. ทานละ 1 ใบ
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามราย
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาวีซากรุปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไทย และตองไปกลับพรอมกรุปเทานั้น !!
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน
 คาธรรมเนียมวีซาเดี่ยวเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาวีซากรุปผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเดี่ยว
ทานละ 1,800 บาท**
 คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มิ นิบารใน
หอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม
ชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอย างหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาให
ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เช น การ
สํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00
น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรื อทั้งหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทาง
4. นักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได
ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ย วที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
8. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจ
ของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น
3. กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลท องถิ่นตองการรักษาสิ่งแวดลอม
และลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่โรงแรม
4. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากั ด ไดแก

4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
5. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
****************************************

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้ !!
 สําเนาหนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
 สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป
การทําวีซากรุปทองเที่ยวนัน่ ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทชี่ ัดเจนเทานัน้ !!
ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตวั จริงมา

ตองถายใหติดทั้ง 2 หนาแบบตัวอยาง

