กําหนดการเดินทาง วันที่ 13 – 19 พ.ย. , 22 – 27 ธ.ค. 2561
วันแรก
23.30 น.

วันที่สอง
02.35 น.
07.50 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 10 เคานเตอร S สายการบินไชนาอีสเทิรน MU โดยมีเจ้ าหน้ าที่
ของบริษัทฯ คอยต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ

เซี่ยงไฮ – หังโจว - ลองเรือซีหู - หมูบานใบชา - เมืองถุนซี
เหินฟ้ าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ สายการบินไชนาอีสเทิรน เที่ยวบินที่ MU 548
ถึงสนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ ได้ รับขนานนามว่าเป็ น “นครปารีสแห่ งตะวันออก” ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้
เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ท่สี ดุ ของจีน มีชาวต่างชาติเข้ ามาลงทุนทําธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ต้งั อยู่ริม
แม่นาํ้ หวงผู่ ห่ างจากปากแม่นาํ้ แยงซีเกียง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า กั้น
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โดยแม่นาํ้ หวงผู่ ผ่านพิธตี รวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง
ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สดุ แห่ ง หนึ่งเป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีช่ ือเสียงแห่ งหนึ่งของประเทศจีน
ซึ่งในอดีตมีคาํ เปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟามีสวรรคบนดินมีซู (โจว) หัง
(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามสองฟากถนน ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแสง สี เสียง และสนุกสนานประหนึ่งว่า
กําลังท่องอยู่ในอวกาศ ซึ่งจะเป็ นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติแต่ละสมัยของเมืองเซี่ยงไฮ้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารพื้นเมือง ไกขอทาน หมูพันป หลังอาหารนําท่าน
ล่องเรือ ชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชมสะพานด้ วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็ นที่มาของตํานานเรื่องนางพญางูขาวกับชายคนรัก
ชื่อ โข้ เซียน ตลอดจนชมธรรมชาติอนั งดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่ งนี้ ที่ได้ รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า
พฤกษชาติในนครินทร์ นําท่านสูห่ มูบานเหมยเจียอู แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ข้ นึ ชื่อของจีน หลงจิ่งฉา จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ เมืองถุนซีซ่งึ เป็ นเมืองเขาหวงซาน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ TUNXI HUASHAN HOTEL หรือเทียบเทา (ระดับ 4 ดาว)
- การเดินบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเทาผาใบที่มีพื้นยางกันลื่น
- เพื่อความสะดวกในการเดินชม สิ่งของมีคา ยา น้ําดื่ม ฯลฯ ควรใสเปหลังใบเล็กๆ
- เพื่อปองกันอันตราย เมื่อเดินชมไมควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน
- กอนเดินทางไปหวงซานควรซอมเดินออกกําลังกายเพื่อใหรางกายฟตและเคยชิน
- ผูที่มีโรคประจําตัวเชนความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรนํายาประจําตัวติดตัวไวเสมอ
- กรุณาเตรียมจัดเสื้อผาใสกระเปาใบเล็กเพื่อไปคางที่บนเขาหวงซาน 1 คืน
- บริษัทฯแนะนําใหใชเปสะพายหลังติดตัวไปดวยเพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวบนเขา

หังโจว – อุทยานหวงซาน (รวมกระเชาหยุนกู) – ชมทิวทัศนดานเปยไห
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแหงชาติเขาหวงซาน อุทยานแห่ งชาติเขาหวงซานได้ รับ
คัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี ค.ศ. 1990 เขาหวงซานมียอดเขารวมทั้งหมด
ประมาณ 72 ลูก นํา้ ตกใหญ่ 2 แห่ ง และลําธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็ นหวงซานนั้นประกอบ
ไปด้ วย ต้ นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้ อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการทะเลเมฆที่ลอยฃ
ปกคลุมทั่วเขาและนํา้ พุร้อนสมกับสํานวน “ไป 5ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไปหวงซานกลับมาไม่มองภู ” ของสีวีเสี่ยเค่อ
นักเดิ นทางจีน สมัยราชวงศ์ห มิงที่ได้ ไปสัมผั ส เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้ ว อุท ยานแห่ งชาติเขาหวงซาน ตั้งอยู่ใน
มณฑลอันฮุย มีช่ ือเสียงจากทิวทัศน์ท่งี ดงามของยอดเขาหินแกรนิตและต้ นสนหวงซานรูปร่ างแปลกตา และภาพของ
หมอกและเมฆที่ลอยอยู่ใกล้ ยอดเขา ยังมีนาํ้ พุร้อนและบ่อนํา้ ร้ อนธรรมชาติอกี มากมาย ดังปรากฎอยู่ในภาพเขียนจีน
และในวรรณกรรม จั ด ว่ า เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ นที่ นิ ย มมากที่ สุ ด แห่ งหนึ่ ง ในจี น นํ า ท า นนั่ ง กระเช า
ไฟฟ า (YUNGU TELPHER) ขึ้ น สู ย อดเขา (WHITE GOOSE) ในระดั บ ความสู ง 1,700 เมตร
ระหว่างทางท่านจะได้ เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาที่ปกคลุมด้ วยป่ าสนเขียวขจี ถึงสถานีบนเขา นําท่านเดินชมวิวโดยรอบที่
เต็มไปด้ วยเมฆหมอก และก้ อนหินรูปทรงแปลกตา
คาบริการไมรวมคาจางลูกหาบขนกระเปาบนเขา (อัตราประมาณ 50-200 หยวน/ใบ) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาด
และความหนักของกระเปาของทาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชมทัศนียภาพฝั่งเป๋ ยไห่ บริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ
ทะเลหินและมวลหมู่ต้นสน ชมความงดงามตามอัธยาศัยเดินทางสู่บันไดสวรรค์ 100 ขั้น ยอดเขาสื่อชิ่น ชมยอดเขา
สิงห์ โต ที่ชิงเหลียงไถ ก้ อนหิ นที่ย่ ืนออกจากภูเขารูปลักษณ์เหมือนสิงโต ซึ่งเป็ นจุ ด ที่ชมพระอาทิตย์ข้ ึนที่สวยงาม
ท่ามกลางทะเลหมอก สนรับแขก ซึ่งต้ นสนเหล่านี้มีอายุต้ังแต่ 800 ปี ขึ้นไป มีรูปลักษณ์ท่ีแปลกตาแผ่ ก่ิงก้ านเขียว
ชะอุ่มต้ อนรับนักท่องเที่ยวที่มาถึงเขาหวงซานอย่างอบอุ่น ปั จจุ บันสนรับแขกได้ กลายเป็ นตัวแทนสัญลักษณ์ของเขา
หวงซาน
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บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก BEIHAI HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว

หวงซาน - ชมทิวทัศนดานฝงซีไห (กระเชาลง) – จิ่วหัวซาน
นําท่านชมพระอาทิตยขึ้น ฝงเปยไห(กรุณาเตรียมไฟฉาย สําหรับใช้ ส่องนําทางขึ้นเขา )
บริการอาหารเชา ณ ที่พัก นําท่านชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเกามังกร ยอดดอกบัว เขาหิน
บิน ฝงซีไห เป็ นสถานที่ท่ดี ีท่สี ดุ เหมาะแก่การชมความงดงามของทะเลหมอก พื้นที่ท่สี วยงามสูงสุด 1,664
เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเลจากยอดไผยุนถิงใกล้ ๆ กันนี้ยังมีเส้ นทางภูเขาที่คดเคี้ยวเส้ นทางใหม่ ที่สามารถปี น
ขึ้นไปชมมุมสุดยอด มุมมองจุดที่สองของการชมพระอาทิตย์ข้ นึ และชมพระอาทิตย์ตก จากนั้นนําท่านเดินขึ้น
จุดชมวิวยอดเขากวงหมิงหรือยอดเขาสว่าง สูงจากระดับนํา้ ทะเลราว 1,800เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านลงกระเช้ า(ไท่ผิง ) จากนั้นนําท่าน เดินทางสู่เมืองจิ่วหัวซาน
(ประมาณ 1 ชั่วโมง)

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก JIUHUASHAN CENTER HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว

จิ่วหัวซาน – วังไปซยุ กง(รวมกระเชาแบบราง) – วัดโยวเซนเตี้ยน (วัดพระองคแท)
วัดหัวเฉิน - ถนนโบราณจิ่วหัวซาน – ถุนซี
 บริการอาหารเชา ณ ที่พัก นําท่านเดินทางไปยัง จิ่วหัวซาน มณฑลอันฮุย เป็ น 1 ใน 4 พุทธคีรีของจีนที่เป็ น
ปูชนียสถานทางพุทธศาสนาของจีนและเป็ นเขตทัศนียภาพการท่องเที่ยวที่สาํ คัญรุ่นแรกของประเทศจีน ภูเขานี้ต้งั อยู่
ห่ างจากตัวอําเภอเมืองชิงหยาง นครฉือโจว มณฑลอันฮุยไปทางด้ านตะวันตกเฉียงใต้ 20 กิโลเมตร เขตทัศนียภาพมี
เนื้อที่ 120 ตารางกิโลเมตร เขตอนุ รักษ์ครอบคลุมพื้นที่ 174 ตารางกิโลเมตร ปั จจุ บันเป็ นเขตท่องเที่ยวเกรด 5A
แห่ งชาติ และเป็ นเขตท่องเที่ยวชมทิวทัศน์เชิงวัฒนธรรมเชิงสาธิตระดับชาติ ได้ รับการขนานนามว่ าเป็ นพุทธศาสน
สถานลักษณะนานาชาติ หลังจากนั้นนําท่านเปลี่ยนเป็ นรถอุทยานเพื่อขึ้นสู่เขาจิ่วหัวซาน จากนั้นนั่งกระเช้ าต่ อจนถึง
วัดร้ อยปี หรือ วังไปซุยกง วัดเก่าแก่สาํ คัญ 1 ใน 4 แห่ งของวัดบนจิ่วหัวซาน สร้ างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เดิมชื่อวักไจ้
ซิงอัน หลวงพ่ อ หวูเซี่ยะเจ้ าอาวาสวัด ผู้ ซ่ึ งละสังขารเมื่ ออายุ ได้ 126 ปี ได้ เปลี่ ยนชื่ อ ใหม่ เป็ นวังไป่ ซุ่ย ให้ ท่ านได้
นมั ส การสิ่งศัก ดิ์ สิท ธิ์ท่ีวัด รวมถึ งนมั สการสังขารของหลวงพ่ อ ที่จั ดที่จัก รพรรดิ ชงเจิ้งในราชวงศ์ ชิงได้ ห้ ุ ม ทองไว้
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านนั่งกระเช้ าลงจากนั้นนําท่านนมัสการพระที่ วัดโยวเซินเตี้ยน หรือวัดพระองค์แท้ ซึ่งเป็ น
สถานที่ซ่ึงฝั่งกระดูกพระโพธิ์สตั ว์ ให้ ท่านได้ กราบไหว้ นมัสการ และขอพรจากสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ท้งั หลาย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านสู่ วัดหัวเฉิน เป็ นวัดที่เก่าแก่ท่สี ดุ เขาจิ่วหัวซานสร้ างใน
สมัยราชวงศ์ถัง เป็ นวัดแรกในภูเขาจิ่วหัวซาน อาคารวิหารได้ รับการบูรณะเรื่อยมาแต่ยังคงรูปทรงของดั้งเดิมไว้ การ
ก่อสร้ างวิหาร มีลักษณะพิเศษคือใช้ ไม้ ล้วนประกอบแบบเข้ าลิ่มไม่ใช้ ตะปู ให้ ท่านได้ กราบนมัสการและขอพรจากสิ่ง
ศักดิ์สทิ ธิ์ ปัจจุบันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ภายในมีส่งิ ประหลาดตา หลายสิ่ง อันได้ แก่ ปลาหว่าหวา ซึ่งลักษณะคล้ ายจิ้งจก
แต่เป็ นสัตว์ครึ่งบกครึ่งนํา้ ส่งเสียงร้ องลักษณะคล้ ายเด็กเล็กร้ องเรียก ชมชุดโบราณของพระตี้จ้างซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 3
เท่าของคนสมัยปัจจุบัน นําท่านเที่ยวชม ถนนโบราณจิ่วหัว ซึ่งยังคงรักษาสภาพบ้ านเรือนโบราณสมัยก่อนไว้ อย่าง
สมบูรณ์ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองตุนซี ( ประมาณ 3 ชม.)
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้ าสู่พักที่
พักที่ TUNXI HUASHAN HOTEL หรือเทียบเทา (ระดับ 4 ดาว)
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วันที่หก

ถุนซี – เซีย่ งไฮ – กรุงเทพฯ

เชา
กลางวัน

บริการอาหารเชา ณ ที่ นําท่านสู่ นําท่านเดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ (ประมาณ 5 ชม.)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองเซี่ยงไฮ้

18.25 น.
21.55 น.

นําท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง
นําท่านเหินฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเซี่ยงไฮ แอรไลน เที่ยวบินที่ FM 853
เดินทางถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***************************

หมายเหตุ
* การเดินบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเทาผาใบที่มีพื้นยางกันลื่น
* เพื่อความสะดวกในการเดินชม สิ่งของมีคา ยา น้ําดื่ม ฯลฯ ควรใสเปหลังใบเล็กๆ
* เพื่อปองกันอันตราย เมื่อเดินชมไมควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน
* กอนเดินทางไปหวงซานควรซอมเดินออกกําลังกายเพื่อใหรางกายฟตและเคยชิน
* ทานที่มีโรคประจําตัว เชน ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรนํายาประจําตัวติด ตัวไวเสมอ
กําหนดการเดินทาง
หังโจว – หวงซาน (พักบนเขา 1 คืน ) - จิ่วหัวซาน

อัตราคาบริการ

ราคาผูใหญและเด็กทานละ
(พักหองคู )

พักเดี่ยว
(เพิ่ม)

32,900.5,000.31,900.5,000.**โปรแกรมนี้ไมมีราคาเด็กและขอสงวนสิทธออกเดินทาง 15 ทาน ขึ้นไป**

วันที่ 13 – 19 พ.ย. 2561
วันที่ 22 – 27 ธ.ค. 2561

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ เขารานชอปจีน ชาหลงจิ่ง
ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า
ร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 1 ชั่วโมง
ซื้อหรือไม่ซ้ ือขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ขอควรระวัง!!! ทานใดที่ตองออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ)
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุกครั้ง
อัตราคาบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) / ค่าวีซ่าจีน 4 วันทําการ / ภาษีสนามบินไทย-จีน
- ค่าที่พัก 2-3 ท่าน ต่อ 1 ห้ องคู่ / ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่างๆ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้ อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)
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อัตราคาบริการนี้ไมรวม
- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย
จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานัน้ และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทานั้น

- ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วิดีโอ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / คน / วัน
- ค่าทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน / คน / วัน
- ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน / วัน
หมายเหตุ : ซึ่งราคาทัวร์ดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มกี ารปรับราคาสูงขึ้น

ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนาํ้ มันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีนาํ้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทาง
ธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีท่สี ายการบินมีการเรียกเก็บค่านํา้ มันเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้ )

เงื่อนไขการใหบริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จองยกเลิก
จะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีท่อี อกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถ
ทําเรื่องขอคืนค่าตัว๋ หรือขอคืนค่าทัวร์ท้งั หมด
3. คณะทัวรครบ 15 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัท
ฯ ของสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 18 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 12 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัด
จําที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
***เที่ยวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา
หรือค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ***
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นตํ่าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณี
ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่รี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่นื ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตัว๋ เครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่เี กิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีท่ที ่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุ
ไว้ แล้ วทั้งหมด
13. ในกรณีท่ลี ูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางตองไมมีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุดเจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 1.8x2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ ใช้ กระดาษฟูจิหรือโกดัก พื้นหลังสีขาว ไม่ย้ มิ หน้ าตรง เห็นใบหู ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อสีขาว
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณา
เตรียมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมือ่ ทานสงหนังสือเดินทาง
ลาชา (ตางชาติฝรั่งเศสไมสามารถขอวีซาดวนได)

พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
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