วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา
15.30 น.
พรอมกันที่สนามบิน ดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 เคานเตอร 1-2 สายการบิน AIR ASIA พบเจาหนาเพื่อ
ดําเนินการขั้นตอนการเช็คอิน
18.20 น.
นําทุกทานเหินฟาสู สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ FD540
22.20 น.
เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองฉางซาตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขต
การปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ ทั้งยังเปนเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตรมากวา 3,000
ป ในปจจุบันยังเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจ อีกดวย หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว จากนั้นนําทานเดินสู เมืองฉางเตอ
พักที่
HUAJING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา
วันที่สอง
เชา

เที่ยง

จางเจียเจี้ย – รานผาไหม - แกรนดแคนยอน – สะพานแกวยาวที่สุดโลก – รานนวดฝาเทาสมุนไพรจีน – ถนนคน
เดินซีปูเจีย (OPTIONAL TOUR : ลองเรือชมทะเลสาบเปาเฟงหู , ชมโชวเสนหาเซียงซี)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองจางเจียเจี้ย ตั้งอยูทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของจีน เปน
ประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจีนจางเจียเจี้ย เปนหนึ่งในเมืองทองเที่ยวที่สําคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อดวย
ทรัพยากรการทองเที่ยวที่มีเอกลักษณของตนเอง แหลงทองเที่ยวสําคัญในเมืองจางเจียเจี้ยเปนพื้น ที่ปาไมถึง 98% ซึ่งนับเปน
ออกชิเจนบารธรรมชาติ เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลกนอกจากนี้แลว ณ ที่แหงนี้ยังเปนแหลงชุมชนของ
33 ชนเผา เชน ชนเผาถูเจีย ชนเผาไป และชนเผาเหมียว สภาพภูมิศาสตรที่มีเอกลักษณทําใหวัฒนธรรมของชนเผาตางๆ ไดรับ
การอนุรักษเปนอยางดี ความหลากหลายทางภูมิประเทศของเขตธรรมชาติ แตละแหงของจางเจียเจี้ยไดนํามาซึ่งความอุดม
สมบูรณดวยพันธุพืช และสัตวนานาชนิด สภาพภูมิอากาศชุมชื้น แคในบริเวณสวนปาจางเจียเจี้ย ก็มีแหลงน้ํามากถึง 800 แหง
น้ําตก น้ําพุ ธารน้ํา สระน้ํา และทะเลสาบจํานวนมาก มีภูมิทัศนที่แตกตางกันไป มีธารน้ําจินเปยนซี โดยมีความยาวกวา 10
กิโลเมตร จากนั้นทําทานสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เลือกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ ที่ผลิตดวยผาไหมจากโรงงาน
คุณภาพในทองถิ่นตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
OPTIONAL TOUR : ลองเรือชมทะเลสาบเปาเฟงหู (BAOFENG LAKE WITH BOAT RIDE)
ทะเลสาบเปาเฟงหู มรดกโลกทางธรรมชาติ เปนทะเลสาบบนชองเขาสูง รอบลอมดวยยอดเขาที่มีทิวทัศนสวยงาม ดานลางจะ
เห็นน้ําตกซึ่งเปนน้ําจากทะเลสาบไหลลงมาสวยงามมาก ในระหวางการลองเรือประมาณ 30 นาที ทานจะไดสัมผัสกับความ
เขียวขจีของปาไม และอากาศที่แสนบริสุทธิ์ หากสภาพอากาศเปนใจทานจะไดเห็นหมอกที่ลอยมาปกคลุมยอดเขาดวย
(ราคาบัตรเขาชม+ลองเรือ 350 หยวน/ทาน สามารถติดตอไดที่ไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร)

จากนั้นนําทานเดินทางสู แกรนดแคนยอน แหงจางเจียเจี้ย เปนจุดที่ตงั้ ของสะพานแกวขามเขาทีย่ าวที่สุดในโลก ซึ่งเปน
สถานที่ทองเทีย่ วแหงใหมลาสุดในจางเจียเจีย้ นําทานพิสจูนความกลากับ สะพานแกวจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน ที่มีความ
สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกวา 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากอิสราเอล ซึ่งสะพาน
แกวแหงนี้ทําหนาทีเ่ ปนทางเชื่อมสองหนาผาเขาดวยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกิจกรรมอยางบันจี๊จั้ม และซิบไลนให
ทาทายความเสียวแบบสุดขีดอีกดวย

ค่ํา
พักที่

(หมายเหตุ : หากสะพานแกวยังไมผานการตรวจความปลอดภัย หรือไมสามารถเขาไปเทีย่ วชมได ทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคนื คาบริการใดๆทั้งสิน้ ใหทาน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา**)
จากนั้นนําทานแวะ รานนวดฝาเทา ชมการสาธิตการนวดเทา และแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนโบราณ ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการ
ผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ นําทานสู ถนนคนเดินซีปูเจีย เปนถนนคนเดิน
ที่พึ่งสรางใหมไดไมนานโดยเปนการลงทุนของรัฐบาลทองถิ่นที่นี่ใหเปนสถานที่ชอปปงของนักทองเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย และ
เปนสถานที่สรางรายไดใหแกชาวบานในพื้นที่ใหมีงานทํากัน บรรยากาศที่นี่ออกแบบใหเปนบานเรือนโบราณสมัยราชวงศชิง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนู อาหารไทย
STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา
OPTIONAL TOUR : ชมโชวเสนหาเซียงซี (CHARMING XIANGXI SHOW) จัดแสดงภายในโรงละครที่เกาแกที่สุดในจาง
เจียเจี้ย โดยเนื้อเรื่องจะเลาถึงเรื่องราววีถีชีวิตของชนเผาตางๆ ที่อาศัยอยูในบริเวณจางเจียเจี้ย ทานจะไดรับชมการแสดงที่เต็ ม
อิ่มไปกับรอง การเตน การแสดงกายกรรม แสง สี เสียง สุดประทับใจ ถือวาเปนอีกหนึ่งโชวที่พลาดไมไดเมื่อมาถึงจางเจียเจี้ย

(ราคาบัตรเขาชมการแสดง 350 หยวน/ทาน สามารถติดตอไดที่ไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร)

วันที่สาม
เชา

พิพิธภัณฑภาพวาดทราย – รานหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ําประตูสวรรค(รวมกระเชาและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก
– รานผลิตภัณฑยางพารา
(OPTIONAL TOUR : หุบเขาอวตาร ลิฟทแกวไปหลง , ชมโชวนางจิ้งจอกขาว )
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเปนผูที่ริเริ่ม
ศิลปะแบบใหมที่เรียกกันวา จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใชวัสดุธรรมชาติ เชน กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม หิน ฯลฯ มาจัดแตงเปน
ภาพทิวทัศน จิตรกรรมที่รังสรรคขึ้นมา ลวนไดรับรางวัลและการยกยองมากมายหลายป จนเปนที่เลื่องลือไปทั่วโลก
OPTIONAL TOUR : เขาเทียนจื่อซาน หรือที่คนไทยรูจักกันในนามหุบเขาอวตาร นําทานขึ้นลงเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟท
แกวไปหลง ลิฟทแกวภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลก เมื่อลิฟทขึ้นถึงยอดเขาแลวทานจะไดชมความงาม
ของทิวทัศนที่สุดแสนประทับใจ ทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน และปาหินหินยักษในรูปลักษณะตางๆมากมาย เขา
เทียนจื่อซานแหงนี้ยังเปนที่ถายทําภาพยนตรชื่อดังหลายตอหลายเรื่องโดยภาพยนตรของฮอลลีวูดชื่อดังที่คนไทยเรารูจักกันก็
คือ คือ ภาพยนตรเรื่องอวตาร(AVATAR) นั่นเอง
(ราคาบัตรเขาชมหุบเขาอวตาร รวมบัตรขึ้น-ลงลิฟทแกว 800 หยวน/ทาน สามารถติดตอไดที่ไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร)

เที่ยง

จากนั้น นํ าท า นสู รา นหยก เครื่ องประดั บที่ นิ ย มกั น อย า งแพรห ลาย ตามความเชื่ อ ของคนจี น ซึ่ง มี มาตั้ งแต สมั ย โบราณ
โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใสเครื่องประดับจําพวก "แหวน"และ"กําไล" ใสกําไลหยก ก็จะชวยเสริมใหเปนคนมีอํานาจ ชวย
ใหมีความเจริญกาวหนา และความเจริญรุงเรือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวย เมนูสุกี้เห็ด
นําทานนั่งกระเชาสู เขาเทียนเหมินซาน กระเชาแหงนี้จัดวาเปนกระเชาที่มีความยาวที่สุดในโลก ระยะทางประมาณ 7.5
กิโลเมตร โดยใชเวลานั่งประมาณ 40 นาที 1 กระเชานั่งไดประมาณ 8 ทาน และกระเชาแหงนี้จัดไดวาเปนกระเชาที่มีความ
ทันสมัยมากที่สุดแหงหนึ่ง ระหวางทางทานจะไดชมความงามของภูเขานับรอยลูก สลับซับซอนกันดูสวยงามแปลกตา
จากนั้นนําทานทาทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแกว ซึ่งเปนสะพานกระจก ซึ่งมีระยะทางอยูที่ 60 เมตร ลอมรอบไป
ดวยหนาผาสูงชัน ความกวางของระเบียงแกววัดจากขอบหนาผาไดประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเปนการทาทาย
นักทองเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศนอันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งทุกทานจะตองสวมผาหุมรองเทาขณะเดินบนระเบียง
แกว เพื่อรักษาความสะอาดและความใสของกระจก

จากนั้นนําทานเดินทางผานเสนทางที่ 99 โคงสูถ้ําเทียนเหมินตง หรือเรียกวา ถ้ําประตูสวรรค ประวัติของโพรงถ้ําแหงนี้เริ่ม
บันทึกไววา ราวป ค.ศ. 263 จูๆหนาผาของ ภูเขาซงเหลียง(Songliang Shan) ที่สูงนับพันเมตรเกิดถลมลงมา กอใหเกิดโพรงถ้ํา
ขนาดมหึมาคลายชองประตูยักษ ดวยเหตุนี้ทําใหภูเขาลูกนี้ถูกเรียกเปน เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค นับตั้งแตนั้นมา ประตูนี้
มีความสูง 131.5 เมตร ความกวาง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อทานมาถึงถ้ําประตูสวรรคทานจะไดขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู
ภูเขาประตูสวรรค สมควรแกเวลาเดินทางลงจากเขาดวยรถอุทยาน จากนั้นนําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานได
เลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ
(**หมายเหตุ : อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเปนนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเชา เพื่อความสะดวกแกลูกคาที่
จะไม ต อ งรอคิ ว นาน หรื อ หากบั น ไดเลื่ อ นประกาศป ด การเที่ ย วต อ งเป น ขึ้ น +ลงกระเช า ทั้ ง นี้ ท างบริ ษั ท จะ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอยางใดอยางหนึ่ง //และในสวนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ําประตูสวรรค
หากรถของอุ ทยานไมสามารถขึ้ นไปที่ ถ้ําประตูสวรรคไ ด ทางบริษัท ฯ จะไมคืน เงิน และไม จัดโปรแกรมอื่นมา
ทดแทนให ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตาม
ประกาศจากทางอุทยานเปนสําคัญ โดยที่ไมตองแจงใหทราบลวงหนา**)

ค่ํา
พักที่

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนู ปงยางสไตลเกาหลี
STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเทา
OPTIONAL TOUR : ชมโชวนางจิ้งจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากทานไดมาเยือนจางเจียเจี้ยแลว นี่คือ
อีกหนึ่งการแสดงที่ทานไมควรพลาด โชวจะพูดถึงเรื่องราวอันสุดซึ้งของนางจิ้งจอกขาวและหนุมเก็บฟนที่สรางโดยผูก าํ กับชือ่ ดัง
ของจีน คือ จางอี้โหมว ที่ไดทุมทุนเนรมิตเวทีการแสดงไดอยางยิ่งใหญอลังการ ซึ่งเปนโชวกลางแจงที่มีฉากหลังคือ เทือกเขา
เทียนเหมินซานพรอมนักแสดงคุณภาพกวา 600 คน
(ราคาบัตรเขาชมการแสดง 400 หยวน/ทาน สามารถติดตอไดที่ไกดทองถิ่นหรือหัวหนาทัวร)

วันที่สี่
เชา

รานผลิตภัณฑยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานสู รานผลิตภัณฑยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดตางๆ
จากนั้นทานเดินทางสู เมืองฉางซา ตั้งอยูทางตอนใตของแมน้ําเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการ
ปกครองออกเปน 5 เขตและ 4 อําเภอ ทั้งยังเปนเมืองหลักของมณฑลหูหนาน มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตรมากวา 3,000 ป
ในปจจุบันยังเปนศูนยกลางดานการเมือง เศรษฐกิจอีกดวย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการทานดวยเมนู สุกี้เห็ด
นําทานเดินทางสู ถนนคนเดินหวงซิงลู แหลงชอปปงหลักของเมืองฉางซา ใหเวลาอิสระแกทานสามารถเดินชมหรือเลือกซื้อ
สินคาตางๆไดตามอัธยาศัย สินคาที่ทานสามารถเลือกซื้อในยานนี้มีตั้งแตสินคาราคาประหยัด ไปจนถึงสินคา แบรนดยอดนิยม
ตางๆ

เที่ยง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินฉางซา ระหวางทางใหทานไดพักผอนเพลิดเพลินชมวิวกับธรรมชาติอันสวยงาม
ตลอดสองขางทาง
23.25 น.
นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD541
01.40(+1)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ...
**************************************
** หากทานที่ตองออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้ อยูกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคา
เปนหลัก**
**การเดินทางในแตละครัง้ จะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
ณ สถานที่ทองเทีย่ วตางๆ จะมีชา งภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายในวันสุดทาย ถาลูกทัวรทา นใดสนใจสามารถซื้อได แตถา ทานใดไมสนใจก็ไม
ตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิ้น แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
หองละ
2-3 ทาน

เด็กอายุไมเกิน18ป

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไมรวม
ตั๋ว

12 – 15 ตุลาคม 2561

17,999

20,999

4,000

8,900

15 – 18 ตุลาคม 2561

14,999

17,999

3,000

7,900

19 – 22 ตุลาคม 2561

17,999

20,999

4,000

8,900

23 – 26 ตุลาคม 2561
14,999
17,999
3,000
7,900
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวร
ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินคาพื้นเมือง ในนามของรานรัฐบาล คือ บัว
หิมะ, ผาไหม, ไขมุก, ใบชา, ใยไผไหม, หยก, รานสินคาพื้นเมือง ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจ
ของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 300 หยวน / ทาน / ราน
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
 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 และตองไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น !!
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 200 หยวน/ทริป/ตอทาน
 คาธรรมเนียมวีซาเดีย่ วเขาประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาวีซา กรุปผูเ ดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเดี่ยว
ทานละ 1,800 บาท**
 คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารใน
หอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา ย 3%
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 8,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระ
เงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ
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. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)
จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเทีย่ วหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารทีต่ องการใหนาํ เงินเขาให
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 หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรื อทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัท
กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. 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 จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่ โหลดใต
ทองเครื่องบินเทานั้น
3. กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลท องถิ่นตองการรักษาสิ่งแวดลอม
และลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่โรงแรม
4. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด 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 ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน
 สําเนาสูติบตั ร เฉพาะผูเดินทางอายุต่ํากวา 18 ป
การทําวีซากรุปทองเที่ยวนัน่ ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทชี่ ัดเจนเทานัน้ !!
ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตวั จริงมา

ตองถายใหติดทั้ง 2 หนาแบบตัวอยาง

