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บิ นด้วยสายการบิ น ไชน่ าเซาท์ เทิร์นแอร์ ไลน์ (CZ) : ขึ/นเครื2องที2สนามบิ นสุวรรณภูมิ (BKK)
พรีเรียดเดิ นทาง ;<->> ตุลาคม >@A>

CZ 606
CZ 605

BKK(กรุงเทพ) - DYG(จางเจียเจีย/ )
DYG(จางเจียเจีย/ ) - BKK(กรุงเทพ)

04.25 – 08.45
22.10 – 00.30+1

พรีเรียดเดิ นทาง >L ตุลาคม >@A> เป็ นต้นไป

CZ 606
CZ 605

BKK(กรุงเทพ) - DYG(จางเจียเจีย/ )
DYG(จางเจียเจีย/ ) - BKK(กรุงเทพ)

06.25-10.35
21.50-00.15+1

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน ก.ก. ( ชิน) และ ถือขึนเครือ' งบินได้นําหนักไม่เกิน + ก.ก. **
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี/ย) – เมืองโบราณเฟิ2 งหวง
วันที2 ;
– ล่องเรือแม่นํ/าถัวเจียง – บ้านกวีเสิ2 นฉงเหวิ น – ชมแสงสี เมืองโบราณยามคํา2 คืน (-/L/D)
01.30น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่า งประเทศ ชัน 3
ประตู 5- 7 สายการบิ น CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้ าที'ของบริษท
ั ฯ คอยให้การต้อนรับ

04.25น.

อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ให้คาํ แนะนํ าเพื'อเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุ ญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝา่ ฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทังนีขึนอยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที'ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจีย/ ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN
AIRLINES เทีย' วบินที' CZ 606 ** บริการอาหารว่างบนเครื'องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชั 'วโมง **

08.45น.

เที2ยง

เดิน ทางถึง ท่ าอากาศยานต้ าหยง เมื อ งจางเจี ย เจี/ย ประเทศจี น(ตามเวลาท้องถิ'น เร็ว กว่า เมือ งไทย
ประมาณ 1 ชั 'วโมง) หลังผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย....จากนันนํ า
ท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิ2 งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั 'วโมง) เมืองที'ขนอยู
ึ ่กบั เขตปกครอง
ตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตังอยูท
่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เมืองโบราณเฟิ2 งหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ทางด้านวัฒนธรรมอันลําค่า ทีต' กทอดมา
จากราชวงศ์หมิงและชิง มี ถนนทีป' ดู ว้ ยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกาํ แพงเมืองโบราณ “เฟิ' งหวงกู่ เฉิง” ซึ'งสร้าง
ขึนในสมัยราชวงศ์ชงิ เข้าชม บ้านกวี “เสิ2 นฉงเหวิ น” จากนันชม หงเฉี ยว (สะพานสายรุ้ง) สะพานไม้
โบราณทีม' หี ลังคาคลุม เหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ'งของเฟิ' งหวง คือ บ้านทีย' กพืนสูง
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เรียงรายกันบนริมนําทีใ' สสะอาดจนเห็นก้นบึง เป็ นทัศนียภาพที'สวยงามและเป็ นทีน' ิยมชื'นชอบ ทังชาวจีนและ
ชาวต่างประเทศ นําท่าน นั 2งเรือแจว ชมบ้านริมนํ าและชมเจดียว์ า่ งหมิง ชมวิวแสงสี เมืองโบราณยามคํ'าคืน

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

พักที2

ZHENGFU HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที2 2
เช้ า

เมืองเฟิ2 งหวง – เมืองจางเจียเจี/ย – เที ยนเหมิ นซาน (ขึ/นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) –
ทางเดิ นกระจก – ประตูสวรรค์ – จิ ตรกรรมภาพวาดทราย

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย# ให้ ท่านได้ พกั ผ่อนบนรถตามอัธยาศัย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ( ชัว) โมง)

เที2ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ เมืองจางเจียเจีย/ หรือ เมืองต้าหยง (ชื2อเก่า) จางเจียเจีย เป็ นหนึ'งในเมืองท่องเทีย' วทีส' าํ คัญที'สุด
ของจีนซึ'งลือชื'อด้วยทรัพยากรการท่องเที'ยวทีม' เี อกลักษณ์ของตนเองแหล่งท่องเที'ยวสําคัญใน เมืองจางเจีย
เจียเป็ นพืนทีป' ่าไม้ถงึ 98% ซึ'งนับเป็ นออกชิเจนทางธรรมชาติและเนื'องจากเป็ นเมืองทีอ' ยู่ห่างไกลที'น้อยคน
จะเดิน ทางไปถึง อีก ทังชาวจางเจีย เจียผู้ซ'ึง รัก ในธรรมชาติไ ด้ดํา เนิ น นโยบายอนุ ร กั ษ์ ธ รรมชาติอ ย่ า งมี
ประสิทธิผล เมืองจางเจียเจียจึงประดุจดั 'งดินแดนบริสุทธิ Rของโลกที'แห่งนียังเป็ นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า
เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมศิ าสตร์ท'มี เี อกลักษณ์ ทําให้วฒ
ั นธรรมของชนเผ่า
ต่างๆได้รบั การอนุรกั ษ์เป็ นอย่างดี นําท่านเดินทางสู่ เทียนเหมิ นซาน (ขึ/นด้วยกระเช้า ลงด้วยรถอุทยาน)
ตังอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจีย ห่างจากตัวเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเป็ นชื'อถําตังชื'อมาแต่
สมัยสามก๊กภายหลังใช้เรียกเป็ นชื'อภูเขา ด้วยในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีช'อื เสียงเป็ นที'รจู้ กั ไปทั 'วโลก
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ไม่ใช่ในฐานะเป็ นสถานที'ท่องเที'ยวแต่ เป็ นที'วดั ฝี ม อื ของนักบินชันเยี'ยมในการบินลอดผ่านช่อง เขาประตู
ื ' 190 ตารางกิโลเมตรบน
สวรรค์ แห่งนีเทียนเหมินซานมียอดสูงสุดสูง1,518 เมตรจากระดับนํ าทะเลมีพนที
ยอดเขายังเป็ นพืนที'ป่าดิบที'สมบูรณ์อย่างที'สุดต้นไม้ใหญ่ แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ. 20022005 การท่องเทีย' วเทียนเหมินซานได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน
นําท่านขึน กระเช้ากอนโดล่าพัฒนาพืนที'บางส่วนให้เป็ นสถานทีท
' ่องเทีย' วที'มคี วามยาว 7.5 กิโลเมตรขึนสู่
จุดสูงสุด “เซี'ยจ้าน” ชม ความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด นําท่านชม ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดิ นกระจก
ซึ'งเป็ นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท'ี Y7 เมตร ล้อมรอบผาสูง ชัน ความกว้า งของ สะพาน
กระจก วัดจากขอบผาได้ ฟุต มีความหนา .Z นิว ถือเป็ นการท้าทายนักท่องเทีย' วที'อยากมาสัมผัสทิวทัศน์
อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน จากนันนํ าท่านเดินทางต่อด้วย บันไดเลื2อนที2ยาวที2 สุดในโลก ระยะทาง
กว่า 5 กม. ลงสู่ ถํา/ เที ยนเหมิ นต้ ง หรือเรียกว่า ถํา/ ประตูส วรรค์ ถึงทางขึนจุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพ
สวรรค์ จากนัน นั 2งรถของอุทยาน ลงสูด่ า้ นล่างภูเขา

นําท่านสู่ จวินเซิงวาเยียน สถานทีจ' ดั แสดงภาพวาดของหลีจ' วินเซิง ซึ'งเป็ นผูท้ ร'ี เิ ริม' ศิลปะแบบใหม่ ทีเ' รียกกัน
ว่า จิ ตรกรรมภาพเม็ดทราย ที'ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิง' ไม้ หินฯลฯมาจัดแต่งเป็ นภาพ
ทิวทัศน์ จิตรกรรมที'รงั สรรค์ขนมาล้
ึ
วนได้รบั รางวัลและยกย่องมากมาย หลายปี ซ้อนจนเป็ นที'เลื'องลือไปทั 'ว
โลก
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เลือกซื/อ OPTIONAL TOUR เสริ ม : ชมโชว์นางจิ/งจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่าน
ได้มาเยือนจางเจียเจียแล้ว นี'คอื อีกหนึ'งการแสดงทีท
' ่านไม่ควรพลาด โชว์จะพูดถึงเรื'องราวอันสุดซึงของนาง
จิงจอกขาวและหนุ่ มเก็บฟื นทีส' ร้างโดยผู้กาํ กับชื'อดังของจีน คือ จางอีโหมว ทีไ' ด้ทุ่มทุนเนรมิตเวทีการแสดง
ได้อย่ างยิ'งใหญ่ อลังการ ซึ'งเป็ น โชว์กลางแจ้ง ที'ม ีฉ ากหลัง คือ เทือ กเขาเทียนเหมิน ซานพร้อมนักแสดง
คุณภาพกว่า Y77 คน
เลื อกซื/อ OPTIONAL TOUR เสริ ม : ล่องเรือชมทะเลสาบเปาเฟิ งหู ซึ'งเป็ นทะเลสาบบนเขาสูงที'ห าได้
ยาก รายล้อมด้วยยอดเขาและพรรณไม้นานาชนิดยากที'จะแยกได้วา่ นําอยูใ่ นภูเขาหรือภูเขากันแน่

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

พักที2

CHENTIAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที2 3

เที ยนจื2อซาน (ขึน
/ -ลงด้วยลิ ฟท์แก้วไป่ หลง) – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ2 งใต้หล้า –
ร้านยา – ร้านหยก – ชมโชว์วฒ
ั นธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี2เซียงซี
(B/L/D)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางขึน เขาเที ยนจื2อซาน หรือ เขาจกัรพรรดิb (ขึนลงลิฟท์แก้วหรือกระเช้า ดูตามความเหมาะสม
หน้ างาน) ซึ'งอยู่ในเขตอุทยานเอีย[ นเจียเจีย ด้วยลิฟท์แก้วไป่หลงแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร พร้อมกับ
ชมทิวทัศน์อนั สวยงาม ทีส' ดุ แสนประทับใจมิรลู้ มื ท่านจะได้ต'นื ตาตื'นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ถงึ 1,250 เมตร
ทังทางด้านทิศ ตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื'อซานนันเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลํา
ห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านคําฟ้าเสมือนหนึ'งรีพลมากมายกําลังเคลื'อนทัพ
ใกล้เข้ามาอย่าง รวดเร็ว นํ าท่า นชม เที ยนเสี/ยตี/อี/เฉี ยว (สะพานอันดับหนึ2 งใต้ หล้ า) ซึ'งมีทศั นี ยภาพที'
สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ ขุนเขา ซึ'งภาพยนตร์ช'อื ดังอวตารและอีกหลายเรือ' งได้นํามาเป็ นฉากในการถ่ายทํา
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์ อันสวยงามแสนประทับใจ ยากทีจ' ะหาคําบรรยายมาพรรณนาได้แล้ว
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จากนันนําท่าผ่อนคลาย นวดฝ่ าเท้ า ทีศ' นู ย์สมุนไพรจีน
เที2ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนํ าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เครื'องประดับทีน' ิ ยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื'อ
ของคนชาวจีนซึ'งมีมาตังแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื'อเกี'ยวกับการใส่เครื'องประดับจําพวก "แหวน"
และ "กําไล" หยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็ นคนมีอาํ นาจ ช่วยให้มคี วามเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุง่ เรือง อีกทัง
ยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึนได้ทงร่
ั างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย นํา
ท่านชม โชว์วฒ
ั นธรรม แสง สี เสี ยง เหม่ยลี2เซี ยงซี เมืองจางเจียเจีย ซึ'งเป็ น โชว์เกี'ยวกับประเพณีและ
วัฒนธรรม ชมวิถชี วี ติ ของชนแต่ละเผ่าซึ'งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจียในมนฑลหูหนานและ การ
แสดงมีความอลังการ สวยงาม และพร้อมด้วยแสงสี เสียงน่ าตื'นตาตื'นใจให้ทา่ นประทับใจมิรลู้ มื

คํา

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!!ปิ # งย่ างสไตล์ เกาหลี

พักที2

CHENTIAN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที2 4
เช้ า

สะพานแก้วที2 ยาวที2 สุดในโลก – ร้านยางพารา – ถนนคนเดิ นซี ป้ เจี
ู ย – ท่าอากาศยานต้า
หยง(เมืองจางเจียเจี/ย)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(B/L/D)
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นํ า ท่ า น ท้า ทายความสูง สุ ด หวาดเสีย ว กับ สะพานแก้ วแห่ ง เมื อ งจางเจี ย เจี/ย (The Gass Bridge of
Zhangjiajie) (รวมค่าเข้าชมสะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจีย) เหนือแคนยอนที'มคี วามสูงเหนือพืนดินกว่า
5^7 ฟุต และมีความยาวกว่า 377 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื'อดังจากประเทศอิสราเอล
ซึ'งสะพานแก้วแห่งนีทําหน้ าที'เป็ นทางเชื'อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี จุดกลางสะพานยังมีกจิ กรรม
อย่างบันจีจg มและซิ
ั
บไลน์ให้ทา้ ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย

เที2ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!!สุกีเ# ห็ด
นํ าท่านเดินทางสู่ ร้านผลิ ตภัณฑ์จากยางพารา (Rubber Product Shop) ให้ท่านได้เลือกชมสิน ค้า และ

คํา

ผลิตภัณฑ์เครื'องนอนเพื'อสุขภาพต่างๆที'ผลิตจากยางพารา เหมาะสมแก่เวลานํ าท่านสู่ ถนนคนเดิ นซีป้ เจี
ู ย
อิสระช้อปปิ ง เลือกซือสินค้าฝากคนทีท
' ่านรัก เป็ นถนนคนเดินทีพ
' 'งึ สร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็ นการลงทุนของ
รัฐบาลท้องถิ'นที'น'ีให้เป็ นสถานทีช' ๊อปปิ งของนักท่องเที'ยวที'มาจางเจียเจียและเป็ นสถานที'สร้างรายได้ให้แก่
ชาวบ้า นในพืนที'ใ ห้ม ีงานทํากัน นอกเหนื อ จะเป็ น ถนนที'ม ีร้า นค้า ขายสิน ค้า พืนเมือ งของที'น'ี แ ล้ว ยัง มีอีก
สถานที'อกี แห่งหนึ'งซึ'งน่ าสนใจอยากให้ไปชมกัน นั 'นก็คอื พิพธิ พัณฑ์ภาพวาดทรายกี'เป็ นภาพวาดแฮนเมท
ชื'อดังของทีน' 'ี...
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
เหมาะสมแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานต้ าหยง(เมืองจางเจียเจีย# ) เพื)อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ประเทศไทย

22.10น.

ออกเดิน ทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที'ยวบิน ที'
CZ 605 ** ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชั 'วโมง **
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(-/-/-)

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที2 จาํ เป็ นต้องออกตั |วภายใน (ตั |วเครื2องบิ น , ตั |วรถทัวร์ , ตั |วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษท
ั ทุกครังก่
/ อนทําการออกตั |วเนื2 องจากสายการบิ นอาจมีการปรับเปลี2ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิ น โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่ านใดมีไฟล์ทบิ นภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษท
ั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั / นี/ เพื2อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กําหนดการเดิ นทาง

อัตราค่าบริการ
; เด็ก > ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี2ยว ไม่ใช้ต ั |ว
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ2ม เครือ2 งบิน
>-€ ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิ น (เด็กอายุไม่เกิ น
อัตรา
อัตรา
อัตราท่านละ
20 ปี )
20 ปี )
ห้องละ ท่านละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562

01 – 05 สิงหาคม 62

13,999

16,999

16,999

3,500

5,900

ิ หาคม 62
13 – 17 สง

13,999

16,999

16,999

3,500

5,900

ิ หาคม 62
22 – 26 สง

13,999

16,999

16,999

3,500

5,900

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62

13,999

16,999

16,999

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562
10 – 14 ก ันยายน 62

14,999

17,999

17,999

3,500

5,900

17 – 21 ก ันยายน 62

14,999

17,999

17,999

3,500

5,900

30 ก.ย. – 4 ต.ค. 62

14,999

17,999

17,999

3,500

5,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562
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08 – 12 ตุลาคม 62

14,999

17,999

17,999

3,500

5,900

09 – 13 ตุลาคม 62

14,999

17,999

17,999

3,500

5,900

14 – 18 ตุลาคม 62

14,999

17,999

17,999

3,500

5,900

18 – 22 ตุลาคม 62

14,999

17,999

17,999

3,500

5,900

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 62

14,999

17,999

17,999

3,500

5,900

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 62

14,999

17,999

17,999

3,500

5,900

วันเดิ นทางเดือน พฤศจิ กายน 2562
04-08 พฤศจิกายน 62

14,999

17,999

17,999

3,500

5,900

15-19 พฤศจิกายน 62

14,999

17,999

17,999

3,500

5,900

25-29 พฤศจิกายน 62

14,999

17,999

17,999

3,500

5,900

** อัตรานี/ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ2 น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง ; ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง > ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทัง/ นี/ ท่านสามารถให้มากกว่านี/ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี/
ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิb ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที2 สนามบิ น ในวันเช็คอิ น **
** เด็กอายุตาํ2 กว่า 20 ปี นับจากวันเดิ นทาง ขออนุญาติ เก็บค่าทัวร์เพิ2 ม 3,000 บาทต่อท่ าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **
(ไม่มีที2นัง2 บนเครือ2 งบิ น และไม่รวมค่าวีซ่า)
** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที2 ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พืน
/ เมืองให้นักท่องเที2 ยวทัวไปได้
2
ร้จู กั คือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บัวหิ มะ), ร้านหยก, ร้านผ้า
ไหม,ร้านใบชา ซึ2 งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั
นักท่องเที2 ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ2งจะใช้ เวลาร้านละ
ประมาณ ƒ@-L„ นาที ซื/อหรือไม่ซื/อขึ/นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง/ สิ/ น
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และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิb ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที2 เกิ ดขึ/นจากท่าน เป็ นจํานวนเงิ น ƒ„„ หยวน / ท่าน / ร้าน
** บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิb อัตรานี/ เฉพาะนักท่องเที2 ยว ที2 ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่ านัน
/ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิb เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ2 มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 1,000
RMB หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยื2นวีซ่าเอง **
** ท่านที2 ประสงค์จะใช้หนังสือเดิ นทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้นการทํา
วีซ่าท่านจะต้องรับผิ ดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื2 องจากบริ ษท
ั ทัวร์ฯ ไม่ทราบ
กฎกติ กา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่ าน
ทําบัตรหายในระหว่างเดิ นทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิ ตย์ **
อัตราค่าบริ การนี/ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื'องบิน (ตั [ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี'ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที'ยวใด เที'ยวหนึ'ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที'เ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั [วเครื'องบิน ตามที'ตามที'ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื'องบิน สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES อนุ ญาตให้
โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื'องบิน โดยมีนํ/าหนักไม่เกิ น >€ ก.ก. (; ชิ/ น) และ ถือขึน
/ เครื2องบิ นได้นํ/าหนักไม่
เกิ น ˆ ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจ' ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ' นไขของสายการ
บิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพ
' กั ระดับมาตรฐานตามรายการที'ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน กีฬา
หรือ กิจกรรมอื'นๆ ทีท
' ําให้โรงแรมตามรายการทีร' ะยุเต็ม ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ Rในการปรับเปลี'ยนโรงแรมทีพ
' กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต' ่างๆ ตามรายการทีร' ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีใ' นโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการที'ระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Rในการเปลีย' นแปลงตามความเหมาะสม
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ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย' วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ' นไขตาม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี/ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื'องดืม' ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ' ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน' ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Rในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที'
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนี ยมในกรณีท'กี ระเป๋าสัม ภาระที'มนี ํ าหนักเกินกว่าที'สายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน' ั 'งบนเครื'องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ' งบินแต่ละไฟล์ททีใ' ช้บนิ ซึ'งอาจเปลีย' นแปลงได้อยู่ทส'ี ายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีส' ายการบินเรียกเก็บเพิม' ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั [วเครือ' งบินไปแล้ว
× ค่าทําวีซ่า ชาวต่างชาติ ซึ'งไม่ได้รบั การยกเว้นยื'นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม' จากค่า ทัวร์ ,777 หยวน และผู้
เดินทางเป็ นผูด้ าํ เนินการยื'นวีซ่าเอง)
× ภาษีมลู ค่าเพิม' 7% และภาษีหกั ณ ทีจ' ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าวีซ่ากรุป
๊ ท่ องเที2 ยวเข้ าประเทศจีน ท่ านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสําเนาหนังสือเดิน ทาง (สําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ต
ไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที'ยวแบบเดีย' ว (3วันทําการ) ท่านละ ,+77 บาท
(สําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยืน' ด้วยตัวเอง)
หมายเหตุ
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนํ าไปใช้กบั การเดินทางครังอืน' ๆได้ รวมทังไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
- กรณีเด็กอายุต'ํากว่า ^ ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางทีบ' นิ ลงปกั กิง' / ปกั กิง' +เซี'ยงไฮ้ (เทีย' ว
เมือง) ต้องยื'นวีซ่าเดีย' วเท่านัน
- ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทังสิน ทําให้ไม่สามารถยื'นวีซ่ากรุ๊ปได้ ผู้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทํา วีซ่าเดีย' วยื'นปกติ 3 วัน ทําการ ท่านละ ,+77 บาท หรือ วีซ่าด่วน
วัน ทําการ ท่านละ ,+Z7 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน)
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กรณีท'สี ามารถยืน' วีซ่ากรุป๊ ได้แต่ลูกค้าประสงค์ตอ้ งการทําวีซ่าเดีย' วสามารถติดต่อตัวแทนรับทําวีซ่าใกล้
บ้านท่าน
สําหรับผูท
้ เ'ี คยเดินทางไปในประเทศ 3 ดังต่อไปนี .อิสราเอล .อัฟกานิสถาน .ปากีสถาน 3.อุซ
เบกิส ถาน Z.ทาจิ กิ ส ถาน Y.เติ ร์ ก เมนิ ส ถาน +.คาซั ค สถาน ^.อิ ร ัก 5.อิ ห ร่ า น 7.อี ยิป ต์ .
ซาอุดอี าระเบีย .ซีเรีย .เลบานอน 3.อินเดีย Z.ศรีลงั กา Y.ลิเบีย +.ซูดาน ^.แอลจีเรีย 5.
ไนจีเรีย 7.ตุรกี .เยเมน
.โอมาน
.จอร์แดน 3.โซมาเรีย
(ตังแต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยื'นขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้องทําวีซ่าเดีย' วเท่านัน)

เงื2อนไขการจอง และ การชําระเงิ น
• กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง เนื2 องจากเป็ นทัวร์ราคาโปรโมชั 2นขออนุญาติ เก็บ
เต็มจํานวนและไม่คืนเงิ นในการยกเลิ กไม่ว่ากรณี ใดๆ และตัดที'นัง' การจองภายใน วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจอง
วันนี กรุณาชําระเงินใน วันถัดไป ก่อนเวลา Y.77 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัต ิทนั ที หากยังไม่ได้ร บั
ยอดเงินตามเวลาที'กําหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามา
ใหม่ นั 'นหมายถึงว่า กรณีท'มี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ Rไปตามระบบ ตามลําดับ เนื'องจากทุกพีเรียด เรามีทน'ี ั 'ง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี'ยนชื'อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง + วัน ขอสงวนสิทธิ Rไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ'ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื2อนไขสําคัญอื2นๆที2 ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ ' า อย่างน้ อย 20 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีท'จี ะชําระค่าบริการเพิม' เพื'อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ'ี ะประสานงาน
เพือ' ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ Rในการงดออกเดิน ทาง หรือ เลื'อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื'นต่ อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้ าเพื'อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที'
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย' นแปลงได้
• กรณีท'ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั [วภายในประเทศ เช่น ตั [วเครื'องบิน , ตั [วรถทัวร์ , ตั [วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื'อยืนยันกับเจ้าหน้ าที'ก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส'ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี'ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับ ฤดูกาล สภาพภู มิก าศ และ ตารางบิน ของท่า อากาศยานเป็ น สํา คัญ เท่ า นัน สิง' สํา คัญ ท่ า นจํา เป็ น ต้องมาถึง
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สนามบินเพื'อเช็คอินก่อนเครื'องบิน อย่างน้อย ชั 'วโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ R
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึนใดๆทังสิน
• กรณีทท
'ี า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย +
วันก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ทท'ี ่านเริม' จองทัวร์ เพือ' ให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื'อจัดเตรียมล่วงหน้ า
กรณีมคี า่ ใช้จา่ ยเพิม' เติม ทางบริษท
ั ของสงวนสิทธิ Rในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ' กิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื'อผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้ าที'หลังจากชําระเงิน กรณีท'ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีใ' ห้ทราบ
• กรณีท'อี อกบัตรโดยสาร (ตั [ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Rในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ' ง หากท่านไม่ดําเนิ นการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษท
ั เพื'อใช้ในการออกบัต ร
โดยสาร
• หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษท
ั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย Z หรือ + วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื'องบินแบบหมู่คณะ (ตั [วกรุป๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลี'ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที'
เป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษท
ั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อนให้กบั ลูกค้าทีไ' ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท
'ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย' วตามทีร' ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า Y เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี'โมงเย็นก็จะเริม' มืดแล้ว สถานที'ท่องเที'ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ - ช.ม. การเดินทางควรเผื'อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที'ท่องเที'ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืน' ได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส' ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื'อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Rเปลี'ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื'อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี ทางบริษัท จะ
คํานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจ'ี าํ เป็ นจะต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม' ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื'องจากการเดินทางท่องเที'ยวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษท
ั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ R ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ' งที'ท่านไม่ต้องการได้รบั บริก าร
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หากระหว่างเดินทาง สถานทีท
' ่องเที'ยวใดทีไ' ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Rใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'งให้ท่าน เนื'องจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
• กรณีทท
'ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Rไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที'จะเกิดขึนตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท
'ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ'ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส' ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต ) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ า หนึ' ง มีห น้ า ใดหน้ าหนึ' งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ'งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิน ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้ าที'ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ Rไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนันกรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ' ริษทั เร็วทีส' ุด เพื'อยืนยันการเปลี'ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้สง่ เอกสารมาทีบ' ริษท
ั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย'ี งั ไม่แ (ตั [วเครื'องบิน) ท่านสามารถเปลี'ยนแปลงได้ไม่มคี า่ ใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั [ว
เครื'องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Rในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึนจริงทังหมด ซึ'งโดยส่วนใหญ่ต ั [ว
เครือ' งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่ละคณะ
• เกีย' วกับทีน' ั 'งบนเครื'องบิน เนื'องจากบัตรโดยสาร (ตั [ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ Rในการเลือกที'นั 'งบนเครื'องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีส' ดุ ให้ทา่ นได้นั 'งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส' ดุ
• ข้อมูลเพิม' เติมเกี'ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ
' กั เนื'องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย' ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีท'ที ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ Rในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'งทังสิน
• ขอสงวนสิทธิ Rการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม' หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
• บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ R ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิง' ของผิดกฎหมาย ซึ'งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
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• บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ R ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิง' ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ Rในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง' ของไว้ท'โี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท
' า่ นต้องการ
• รายการนี เป็ น เพีย งข้อ เสนอที'ต้ อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษ ัท ฯอีก ครังหนึ' ง หลัง จากได้สํา รองโรงแรมที'พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ'งอาจจะปรับเปลีย' นตามทีร' ะบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยื2นวีซ่าท่องเที2ยวประเทศจีนแบบกรุป
๊ (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน
/ )
•

สําเนาหนังสือเดิ นทาง ที2มีอายุเหลือมากกว่า A เดือน

การทําวีซ่ากรุป
๊ ท่องเที2ยวนัน2 ใช้แค่เพียงสําเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน
เห็นทัง/ > ด้าน ตามตัวอย่างเท่านัน
/ !!
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**เมื2อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษท
ั ฯแล้วทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื2อนไขข้อตกลงทัง/ หมดนี/ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที2มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

