วันแรก
10.00 น.
13.10 น.

18.10 น.

คา่
พักที่
วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุย้ หลิน
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการ
บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจ้าหน้าเพื่อดาเนิ นการขั้นตอนการเช็คอิน
นาทุกท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองกุย้ หลิน ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ CZ6100
(บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง)
**เครื่องบินจะแวะพักที่เมืองหนานหนิง เพื่อนาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังจาก
นั้นกลับขึ้ นเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่เมืองกุย้ หลิน**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกยุ ้ หลินเหลี่ยงเจียง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีน
เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากรับกระเป๋ าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่
เมืองกุย้ หลิน ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสี ตอนใต้ของประเทศจีน มีภูมปิ ระเทศที่เต็มไป
ด้วยภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตามากมายกว่า 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาที่อยู่ระหว่างสอง
ฝากฝั ง่ แม่น้ าหลีเจียงที่สวยงาม จนได้ชื่อว่าเป็ นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในเส้นทางกุย้ หลิน ทั้ง
ทิวเขา ถ้า แม่น้ า ชื่อกุย้ หลิน แปลว่าป่ าต้นอบเชย เพราะแถบนี้ มีตน้ อบเชยอยู่มาก และจะส่ง
กลิ่นหอมในช่วงฤดูใบไม้ร่วง จนชาวจีนยกย่องให้เป็ น "เมืองสวรรค์บนพิภพ"
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
กุย้ หลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั ่งกระเช้า) – ร้านบัวหิมะ – สวนฉวนซาน – ถ้าทะลุ
ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาเหยาซาน นาท่านนั ่ง
กระเช้า ขึ้ นสู่ ย อดเขาเพื่ อ ชมทั ศ นี ยภาพที่
สวยงามของเมืองกุ ย้ หลิ น เขาเหยาซานเป็ น
ภู เขาที่ สูง ที่ สุด ในเมือ งกุ ้ย หลิ น เป็ นสถานที่
ท่ อ งเที่ ย วมาตั้ ง แต่ ส มั ย ราชวงศ์ โจวและถั ง
รวมถึงยังเป็ นที่ต้งั ของศาลเจ้าเหยาฮ่องเต้ จึง
ได้ต้ังชื่อว่าภูเขาเหยาซาน บริเวณโดยรอบจะ
มีตน้ นกแขกเต้าออกดอกในฤดู ใบไม้ร่วงและหิมะขาวโพลนในฤดู หนาว ทาให้เกิดทัศนี ยภาพ
สวยงามยิ่งนั ก จากนั้ นนาท่านเดิน ทางสู่ ร้านนวดฝ่ าเท้าสมุนไพรจีน ชมการสาธิต การนวด
เท้า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วย

เที่ยง

คา่
พักที่

วิธีธรรมชาติ จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ให้ท่านได้เลือกซื้ อครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รจู ้ กั
กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย
บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นาท่านชม สวนฉวนซาน ซึ่งเป็ นสวนจีนโบราณที่ต้งั อยู่ในเมืองกุย้ หลินฝั ง่ ตะวันออกของแม่น้ า
หลีเจียง สวนแห่งนี้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ขนชื
ึ้ ่ออีกแห่งหนึ่ งของเมืองกุย้ หลิน ภายในประกอบด้วย
ภูเขาขนาดเล็ก ถ้าหินปูนธรรมชาติที่มหี ินงอกหินย้อยมากมาย และท่านได้ชมต้นไม้หิน และ
ดอกไม้หินที่หาดูยาก รวมทั้งหินที่มขี นงอกออกมาสร้างความแปลกตาให้แก่ผพู ้ บเห็น นอกจากนี้
ภายในถ้า ท่านจะได้พบกับหินซ้อนขนาดใหญ่ที่ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊ค ที่ได้ชื่อว่าเป็ นที่สุดใน
โลกและเป็ นหนึ่ งเดียวในบรรดาถ้านั บพันในเมืองกุย้ หลิน นาท่านชม ถ้าทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
เชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทา
ให้ถ้านี้ ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็ นลาดับ 3 ของถ้าในตัวเมืองกุย้ หลิน
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! เผือกคริสตัล
GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
นาท่านชม โชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเลย์กบั กายกรรม
เข้าด้วยกัน ผ่านการเคี่ยวกราและฝึ กฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับสิบปี ประทับใจกับการแสดงที่
บอกเล่าเรื่องราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสัตว์ต่างๆ เช่น ผีเสื้ อ นกยูง และเรื่องราว

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เขางวงช้าง (รวมนั ่งรถกล์อฟ) – ร้านผ้าไหม – เขาเซียงกง - เมืองหยางซั ่ว
ถนนฝรั ่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมือง
กุย้ หลิน เขางวงช้างตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรง
บริ เ วณจุ ด บรรจบของแม่น้ า หลี เ จีย งและ
แม่น้ าถาวฮัวเป็ นหนึ่ งในภูเขาที่ขนชื
ึ้ ่อของกุย้
หลิน ที่ได้ชื่อว่าเขางวงช้างนั้ น มาจากรูปร่าง
ของภูเขาหินที่คล้ายกับงวงของช้า งที่กาลัง
โน้ มลงเพื่อกินน้ าจากแม่น้ าหลี เจีย งที่ อยู่
เบื้ องล่าง
ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าเขา
งวงช้าง และชมวิวสองฝั ง่ แม่น้ าหลีเจียง
ทาท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้ อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจาก
โรงงานคุณภาพในท้องถิ่นตามอัธยาศัย
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั ่ว เมืองเล็กๆริมแม่น้ าหลีเจียงที่มที ิวทัศน์ สวยงามและมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกุย้ หลิน ห่างออกไป
ประมาณ 65 กิโลเมตร เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มที ิวทัศน์ สวยงาม จนมีคากล่าวว่า “หากกุย้ หลิน
เป็ นเมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซัว่ ก็เป็ นที่สวยที่สุดในกุย้ หลิน” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัว่ โมง 30 นาที)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ าหลีเจียง ห่างจากเมืองหยางซัว่
28 กิโลเมตร นาท่านชมวิวแม่น้ าหลีเจียงจากบนเขานี้ ถ้าอากาศเป็ นใจ ท่านสามารถเห็นทะเล
หมอกที่สวยงาม เป็ นที่นิยมของนั กถ่ายภาพ

คา่
พักที่

วันที่สี่
เช้า

จากนั้ นให้อิสระท่านเที่ยวชม ถนนฝรั ่งเมืองหยางซั ่ว ถนนแห่งนี้ นอกจากของซื้ อของขายที่มี
มากมายละลานตาแล้ว ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่ งคือของอร่อยหลากหลายที่มใี ห้เลือกเดินชิม ทั้งไก่
ย่าง ไส้กรอกย่าง ขนมหวาน ไปจนถึงเครื่องดื่มนานาชนิ ด รวมถึงพับ บาร์ 2 ข้างทาง ที่ยิ่งทาให้
ถนนฝรัง่ แห่งนี้ ดูคึกคักเป็ นพิเศษในยามคา่ คืน
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ชิมเมนูพิเศษ!! ปลาแช่เบียร์
XI JIE KOU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
: OPTiONAL TOUR หากท่านมีความประสงค์ตอ้ งการชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE สามารถ
สอบถามกับไกด์ทอ้ งถิ่นได้ ราคาตัว๋ เข้าชมรวมรถรับ-ส่ง เริ่มต้นที่ 350 หยวน/ท่าน (ราคา
ขึ้ นอยู่กบั ประเภทที่นัง่ ) การแสดงชุด Impression Liu Sanjie กากับการแสดงโดยจางอี้ โหมว ซึ่ง
จัดแสดงในทุกๆ คา่ คืน แสดงวันละ 2 รอบ โดยฉากการแสดงคือแม่น้ าหลีเจียง และ ขุนเขาที่
เมืองหยางซัว่ สวยงามอลังการ เวลาในการโชว์ประมาณหนึ่ งชัว่ โมงเศษ พร้อมแสงสีเสียง
ตระการตา กับนั กแสดงนั บพันชีวติ

ล่องแพแม่น้าหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุย้ หลิน – ชมเจดียเ์ งินและ
เจดียท์ อง - ช้อปปิ้ งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่าน ล่องแพแม่น้าหลีเจียง ชมความงาม 2 ฝั ง่ ของแม่น้ า
หลีเจียงที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามขุน เขาใหญ่ น้ อ ยนั บพัน ที่
มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผูผ้ ่านชมให้
ท่ า นพิ สู จ น์ ดัง คากล่ า วที่ ว่า กุ ้ย หลิ น เป็ นดินแดนแห่ง
ขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแม่น้ าสวยใสที่สุดในโลก

เที่ยง

คา่
พักที่
วันที่หา้
เช้า
08.40 น.
12.10 น.

จากนั้ นนาท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอน
เพื่อสุขภาพชนิ ดต่างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุย้ หลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที)
นาท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดียเ์ งินและเจดียท์ อง เพื่อเป็ นสิริมงคล เจดียร์ ิมทะเลสาบคู่นี้
เจดียห์ นึ่ งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็ นเจดียท์ องเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดียส์ ร้าง
ด้วยปูนเป็ นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์ สวยงามยิ่งนั ก ถือว่าเป็ นจุดชมวิวที่
สวยงามอีกแห่งหนึ่ งในเมืองกุย้ หลิน
จากนั้ นนาท่านอิสระช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินเจิ้ งหยาง และตลาดใต้ดิน อิสระช้อบปิ้ งตาม
อัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชมสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิ ด อทิเช่น เสื้ อผ้า รองเท้า
กระเป๋ าแฟชัน่ ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินค้าพื้ นเมืองกุย้ หลิน ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้ต่างๆ อาทิ ลูก
พลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็ นต้น
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์อาหารพื้ นเมือง
GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
สนามบินกุย้ หลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกยุ ้ หลินเหลี่ยงเจียง
นาทุกท่านเหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่
CZ6099
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
**************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั ๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสม และคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน18ปี

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว

07 – 11 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.61
19 – 23 ธันวาคม 2561
09 – 13 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562

14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999

14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้ นเมือง ใน
นามของร้า นรัฐ บาล คื อ บัวหิ ม ะ, ผ้า ไหม, ไข่ มุ ก , ใบชา, ใยไผ่ ไหม, หยก ซึ่ ง จ าเป็ นต้อ งระบุ ไว้ใ น
โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กับ ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้า ไม่มีค วามประสงค์จะเข้า ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษั ทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / ร้าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนั กกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก. ท่านละ 1 ใบ
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้ น !!
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ ดินทาง
จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลื อทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านั กท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ั นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่ าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐ บาลประกาศในปี นั้ น ๆถือว่าเป็ นวัน หยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิ ก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ องเที่ย วหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงิน ค่าบริก ารคืน นั ก ท่องเที่ย วหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิน ทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน ค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการัน ตีมัดจาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบิน เหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ น ๆถือว่าเป็ นวัน หยุดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมน
ี ั กท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้ น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิน ทางในกรณี ที่มีนั กท่องเที่ย วร่วมเดิน ทางน้ อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับ
ประเทศที่ ไม่มีวีซ่ า และอย่ างน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มีวีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนั กท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิท ธิ์ไม่รับผิ ดชอบค่ าเสี ย หายจากความผิด พลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล ค า
นาหน้าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่มไิ ด้ส่งหน้าหนั งสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึ ง
ความปลอดภัยของนั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การ

ปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่างประเทศ ณ วัน ที่ ทางบริษั ทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ย นเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษัทกากับเท่านั้ น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะน าติ ด ตัวขึ้ นเครื่อ งบิ น ต้อ งมีขนาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิ ตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้ าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้ น
2. สิ่งของที่มลี ักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้ น
3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มบี ริการที่โรงแรม
4. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋ าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีค วามจุไฟฟ้ าน้ อยกว่า 20,000 mAh หรือน้ อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น
เครื่องได้ไม่มกี ารจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มคี วามจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
5. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
****************************************

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป เฉพาะพาสสปอต์ ไทยเท่ านั้น!!
• สาเนาหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
• สาเนาสูติบตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต ่ากว่า 18 ปี

การทาวีซ่ากรุ๊ ปท่องเทีย่ วนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสสปอต์ทชี่ ัดเจนเท่านัน้ !!
ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา

ต้องถ่ายให้ตดิ ทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง

