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DE814 : โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว [บินตรงจางเจียเจี้ย] 4 วัน 3 คืน (CZ)
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วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินจางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

01.00 พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูเคาเตอร์เช็คอิน สายการบิน China

Southern (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่)

กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

04.40 บินลัดฟ้าสู่ จางเจียเจี้ย โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ606

09.05 ถึง เมืองจางเจียเจี้ย เมืองมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 1992

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย

สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของชนเผ่ารวมไปถึงวัฒนธรรมในยุคสมัยโบราณให้ท่านได้เรียนรู้ความเป็นมาของพื้นถิ่นจางเจี

ยเจี้ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (ปิดทุกวันจันทร์) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลกเหนือแกรนแคนยอน สูงเหนือพื้น 980 ฟุต

และความยาว กว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผาถือเป็นการทำลายสถิติสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลกอันเดิม

อย่างสะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk ที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต

นำท่าน เดินวัดใจ กันด้วย ทางเดินทางกระจกคริสตัล กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ

ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ

**หมายเหตุ:

หากสะพานแก้วปิดไม่สามารถเข้าเที่ยวชมได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Emperor Hotel  (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 2 ถ้ำวังมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - OPTION : เขาอวตาร

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วย การนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นำท่านสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่ง นี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้ำแบ่งออกเป็น

4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง

นำท่าน ล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชม ถ้ำวังมังกร ชม วังแก้วผลึกวังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุขประตูอายุยืน ฯลฯ

ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย

**หมายเหตุ: หากน้ำลดเรือไม่สามารถทำการล่องได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย แวะร้านชา เพื่อชิมชารสเลิศและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบชา

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย แหล่งสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
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OPTION: เที่ยวชม เขาอวตาร ท่านละ 680 หยวน (รวมบัตรขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์)

เขาเทียนจื่อซาน หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม หุบเขาอวตาร นำท่านขึ้นลงเขาเทียนจื่อซาน โดย ลิฟท์แก้วไป่หลง

ลิฟท์แก้วภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด

และเร็วที่สุดในโลกเมื่อลิฟท์ขึ้นถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้ชมความงามของทิวทัศน์ที่สุดแสนประทับใจ

ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงชัน และป่าหินหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆมากมาย

เขาเทียนจื่อซานแห่งนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายต่อหลายเรื่องโดยภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดชื่อดังที่คนไทยเรารู้จัก

กันก็คือ คือ ภาพยนตร์เรื่องอวตาร (AVATAR) นั่นเอง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Emperor Hotel  (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - ตลาดใต้ดิน - OPTION :ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

แวะชม อัญมณี ที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน

ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครองทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาวให้ท่านได้เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า

ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค 

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยี่ยน”

ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานข

องเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน

ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะยังเป็นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้

วย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านแวะเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากเยื่อไม้ไผ่ ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน อาทิ ยาสีฟัน เสื้อผ้า

ฯลฯ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดิน แหล่งรวบรวมสินค้านานาชนิดกว่า 200 ร้าน อาทิ รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า

อาหารพื้นเมือง ขนมของฝาก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

OPTION: ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ท่านละ 350 หยวน (สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์)

ทะเลสาบเป่าเฟิงหู มรดกโลกทางธรรมชาติ ประกอบด้วยเขตทะเลสาบและหมู่บ้านยิงอัวจ้าย

รายล้อมด้วยยอดเขาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และยังประกอบด้วยน้ำที่ใสมาก นอกจากนี้ยังมีหินที่รูปร่างเหมือนหน้าผู้หญิง

ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นโดยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด รอบ ๆ ทะเลสาบอุดมด้วยป่าไม้ สัตว์ป่า

น้ำตกและถ้ำพิสดาร บ้านเกิดเฮ่งเจียของหนังเรื่องไซอิ๋วก็ถ่ายทำที่น้ำตกฉีเฟิงของทะเลสาบเป่าเฟิงหูแห่งนี้

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Xi Lai Dun Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 4 ภูเขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) -

สนามบินจางเจียเจี้ย - กรุงเทพฯ
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านแวะ ร้านเครื่องเงิน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเครื่องเงิน อาทิเครื่องประดับ และเครื่องใช้ภายในครัวเรือน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร

นำท่าน นั่งกระเช้า+บันไดเลื่อน ขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า

สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล

ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยยอดสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา

นำท่านเดินพิสูจน์วัดใจ ความหวาดเสียวของ ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) มีความยาวประมาณ 60 เมตร

สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1.4 กิโลเมตร

จากนั้นนำท่านชมความงามของ ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือ ถ้ำประตูสวรรค์ เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยที่สุดของประเทศจีน

สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่าภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร

ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ลงบันได 999 ขั้น

ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ 

จากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง

สมควรแก่เวลานำท่าน  ลงจากเขา เปลี่ยนขึ้นรถท้องถิ่น ผ่านชมเส้นทางที่มีความคดโค้ง 99 โค้ง

*หมายเหตุ: การนั่งกระเช้ําขึ้น-ลงเขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทํางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์พานั่งรถอุทยาน+บันไดเลื่อนขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน

หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ

โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินจางเจี้ย

22.10 บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern เที่ยวบินที่ CZ605

00.30+1 ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) –จางเจียเจี้ย(DYG) –กรุงเทพฯ(BKK) •

ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)•

ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)•

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ •

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด•

ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ

การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)•

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด

ฯลฯ

•

ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)•

ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ป 1,500 บาท สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)•

ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว•

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ

•

ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ•

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน•

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)•

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

มัดจำท่านละ 6,500 บาทต่อท่าน  และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

•

การยกเลิกการเดินทาง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ

หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

•

หมายเหตุ
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กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,

ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. รายการท่องเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว

โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่เข้าพัก ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของแต่ละโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมของแต่ละสนามบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง

ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย

การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน

13. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ.

การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้

และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้

จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)

14. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
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กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000

มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์

อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

•

สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง

เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม

•

ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี•

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับเดินทาง 

กรุ๊ปนี้เป็นการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า)  
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เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทำวีซ่าแบบกรุ๊ป)

1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต *ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ ต้องมีหน้าว่าง  อย่างน้อย 2 หน้า

สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน* โดยท่านถ่ายรูป หรือ

สแกนหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปท่าน) แบบเต็มหน้ารายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน ไม่ดำ ไม่เบลอ ห้ามขีดเขียดลงบนหน้าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด

ส่งมาทาง E-mail เมื่อท่านตกลงทำการจอง (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-

ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)

2. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม ลูกค้าถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง 

 (หนังสือเดินทางต้องเป็นเล่มที่ส่งชื่อให้เราทำวีซ่าเท่านั้น!!

สำคัญมาก: กรุณานำหนังสือเดินทาง(PASSPORT)มาในวันเดินทางทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบกรณีที่ท่านลืม หรือ นำหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง (กรณีทำวีซ่าแบบเดี่ยว ลูกค้าต้องดำเนินการยื่นด้วยตนเอง) 

•

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน  

•

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม •

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก คอมพิวเตอร์ 

(รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )

•

สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) ของผู้เดินทาง  

หมายเหตุ : การขอวีซ่าจีนใช้เวลาประมาณ 4 วันทำการ (อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานทูตจีน

เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารล่าช้า **ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  2,000 บาท**

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ต้องใช้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท 

- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

**ออกเดินทางขั้นต่ำ  15ท่าน หากเดินทางต่ำกว่ากำหนด มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม

หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน

•
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หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ***

หมายเหตุ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้•

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

•

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

•

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

•

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน

ตามสถานการณ์ดังกล่าว

•

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง

หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

•

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

•

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

•

สิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องรับทราบก่อนเดินทาง
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 เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล อาทิเช่น บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม,

ผีชิว,ร้านยางพารา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า

ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องให้ทุกท่านแวะเข้าไปชม แต่จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น

*** หากลูกค้าท่านใดไม่ร่วมเดินทางตามรายการ หรือไม่เข้าร้านสินค้าพื้นเมืองหรือร้านของรัฐบาลร้านใดๆก็ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์

ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกค้าต้องจ่ายค่าชดเชยเพิ่ม ร้านละ 2,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน โดยไกด์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง ***

•

ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร์, หรือรถไฟ)

กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ

จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

หมายเหตุ:  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง

กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทำการจอง   กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน

มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม

หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี

•
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