วันที่พิมพ์ : 17-09-2019 02:24:25

DE338 : โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาเทียนเหมินซาน เขาอวตาร [บินตรง] 4 วัน 3 คืน (CZ)

เดือน

กำหนดการ

พฤศจิกายน 2562

22-25 พ.ย. 62 , 26-29 พ.ย. 62

ธันวาคม 2562

03-06 ธ.ค. 62 , 11-15 ธ.ค. 62 , 19-22 ธ.ค. 62

มกราคม 2563

06-09 ม.ค. 63 , 17-20 ม.ค. 63

กุมภาพันธ์ 2563

13-16 ก.พ. 63 , 18-21 ก.พ. 63

มีนาคม 2563

03-06 มี.ค. 63 , 12-16 มี.ค. 63 , 16-19 มี.ค. 63 , 23-26 มี.ค. 63

www.doubleenjoy.com

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานต้าหยง - จางเจียเจี้ย - เทียนเหมินซาน (ขึ้นลงด้วยกระเช้า) - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)

03.30 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 9 เคาท์เตอร์ สายการบินไชน่า เซาเทิร์นแอร์ไลน์ (CZ)
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนำท่านโหลดสัมภาระ

06.25 น.

ออกเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ประเทศจีนโดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ606
(ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที)
(รวมน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน23 Kg จำนวน 1 ชิ้น พร้อมมีอาหารบริการบนเครื่อง)

10.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยงเมืองจางเจีย เจี้ยประเทศจีน(เวลาท้องถิ่นประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1
ชั่วโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมือง(1)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน
จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)เป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด
ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์
ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา
นำท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ
สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว
ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน
สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด
สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!
สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า
หมายเหตุ : กรณี กระเช้าหยุดให้บริการ ณ. ถ้ำประตูสวรรค์
1. กรณีกระเช้าปิดปรับปรุง จำเป็นต้องนั่งรถอุทยานขึ้นลง ซึ่งทางบริษัทจะยึดตามประกาศของอุทยานเป็นหลัก
2. กรณีกระเช้าปิดทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ
โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมือง (2)

ที่พัก

RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

วันที่ 2

เช้า

ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - ร้านหมอนยางพารา - เทียนจื่อซาน - ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง - สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร - ลงลิฟท์แก้วไป๋หลง - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่านแวะร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด
ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
พร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อบัวหิมะสรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหมผุพองแมลงกัดต่อย
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เป็นยาสามัญประจำบ้าน
นำท่านชม ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! ปิ้งย่างเกาหลี (4)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เปลี่ยนนั่งรถอุทยาน
จากนั้นนำท่าน ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานหยวนเจียเจี้ยด้วยลิฟท์แก้วไป่หลงแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร
พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงาม ที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืมท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ถึง 1,250
เมตรทั้งทางด้านทิศ ตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชันลําห้วยลึก
และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านคํ้าฟ้าเสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกําลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่าง รวดเร็ว
นำท่านชม สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง ซึ่งถือเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งบนเขาเทียนจื่อซาน
มีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดังอวตารและอีกหลายเรื่องได้นํามาเป็นฉากในการถ่ายทํา
ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์ อันสวยงามแสนประทับใจ ยากที่จะหาคํายมาพรรณนา
ได้เวลาอันสมควร นำท่านลง ลิฟท์แก้วไป่หลง ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2002 (พ.ศ. 2545) ด้วยงบประมาณกว่า 180
ล้านหยวน หรือราว 975 ล้านบาท ซึ่งถูกบันทึกลงใน Guinness World Records
ว่าเป็นลิฟต์ภายนอกอาคารที่มีความสูงที่สุด และเร็วที่สุดในโลก
(หมายเหตุ : ในกรณีที่ลิฟท์ปิดซ่อมบำรุงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

เลือกซื้อ OPTIONAL
TOUR เสริม

เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม :
• โชว์เมืองจำลองซ่ง (The Romantic Show of Zhangjiajie)
การแสดงพื้นเมืองเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ซ่งและชนเผ่านพื้นเมืองถูเจียเพลงและการเต้นรำขนาดใหญ่
"จางเจียเจี้ยรักนิรันดร์"
กำกับโดยหวางเฉียวหลิงผู้อำนวยการคนแรกของผู้กำกับการแสดงศิลปะการท่องเที่ยวจีนเปิดตัวในวันที่ 28
มิถุนายนให้ผู้ชมดื่มด่ำในการแสดงชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติWuling Wonderland
ที่มีสีสันและมีสีสันของโลกใต้น้ำและน้ำท่วม 3,000
ตันภายใต้มนต์ขลังและงดงามฉันรู้สึกถึงตำนานของจางเจียเจี้ยวีรบุรุษผู้กล้าหาญและวีรบุรุษ (ในกรณีที่ท่านไม่ได้ซื้อ
OPTIONTOUR รถบัสจะไปส่งท่านเข้าสู่ที่พัก)
เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR เสริม :
• ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหูซึ่งเป็นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยากรายล้อมด้วยยอดเขาและพรรณไม้นานาชนิดยากที่จะแยกไ
ด้ว่าน้ำอยู่ในภูเขาหรือภูเขากันแน่
(ราคาบัตรท่าน สามารถติดต่อได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์)

ค่ำ

บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารทะเล+ไวน์แดง (5)
นำท่านชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซีโชว์ เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
ชมวิถีชีวิตของชนแต่ละเผ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมนฑลหูหนานและ การแสดงมีความอลังการ
สวยงาม และพร้อมด้วยแสงสี เสียงน่าตื่นตาตื่นใจให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม

ที่พัก

RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

วันที่ 3

ร้านหยก - สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก - ร้านใบชา - ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - เมืองโบราณฟ่งหวง - ล่องเรือลำน้ำถัวเจียงสะพานสายรุ้ง

เช้า
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บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นำท่านชม ร้านหยกชาวจีน มีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่ากว่าทองและเพชรเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้มาครอบครอง
ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นเครื่องประดับนำโชคตามอัธยาศัย
นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้ว ข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400
เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม
อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต
(หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด ทำให้ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
นำท่านแวะ ร้านใบชา ให้ท่านได้ลองชิม “ชาผู่เอ่อร์” ชาที่มี ชื่อเสียง ชมการสาธิตขั้นตอนการชงชาผู่เอ่อร์
ใบชาที่ได้ชื่อว่าเป็นใบชาเพื่อสุขภาพและความงาม
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมังกรเหลือง (หวงหลงต้ง) ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 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 ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน
ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน
หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์
นำท่าน อิสระช้อปปิ้ง ที่ ตลาดใต้ดิน ในเมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นแหล่งรวมรวบสินค้ามากมาย
ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองแห่งนี้ อาทิเช่น เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนมของฝาก
ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อฝากคนทางบ้าน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)เมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
นำท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ5Aตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน
ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว
ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง
จุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย
เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ
นำท่าน ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง
ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณเฟิ่งหวง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง
หอตั๋วชุ่ย เป็นต้น
(หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถล่องเรือได้ ไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น
นำท่านชมบ้านตระกูลหยาง และชมพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเฟิ่งหวงแทน)
นำท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส
เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปี

ค่ำ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)

ที่พัก

JISHOU SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

วันที่ 4

จิตรกรรมภาพวาดทราย - อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - ท่าอากาศยานต้าหยง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
กรุงเทพมหานคร
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เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นำท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิงซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่
จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก
นำท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน ในเมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นแหล่งรวมรวบสินค้ามากมาย
ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองแห่งนี้ อาทิเช่น เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนมของฝาก
ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อฝากคนทางบ้าน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน
และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992

ค่ำ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! อาหารกวางตุ้ง (11)
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย

21.10 น.

เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่
CZ605 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที)
(รวมน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 Kg จำนวน 1 ชิ้น พร้อมมีอาหารบริการบนเครื่อง)

00.15+1 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคาต่อท่านสำหรับรอบการเดินทางที่

ลักษณะการเข้าพัก / ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2
ท่าน ราคาท่านละ

22 - 25 พฤศจิกายน 2562
26 - 29 พฤศจิกายน 2562
03 - 06 ธันวาคม 2562
11 - 15 ธันวาคม 2562
19 - 22 ธันวาคม 2562
06 - 09 มกราคม 2563
17 - 20 มกราคม 2563
13 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
18 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
03 - 06 มีนาคม 2563
12 - 16 มีนาคม 2563
16 - 19 มีนาคม 2563
23 - 26 มีนาคม 2563

13,888
13,888
14,888
13,888
13,888
16,888
16,888
16,888
16,888
12,888
13,888
13,888
13,888

เด็กอายุ 3 - 18 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง) ท่านละ
16,888
16,888
17,888
16,888
16,888
19,888
19,888
19,888
19,888
15,888
16,888
16,888
16,888
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เด็กอายุ 3 - 18 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ
16,888
16,888
17,888
16,888
16,888
19,888
19,888
19,888
19,888
15,888
16,888
16,888
16,888

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
• โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
• ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม
ท่านละ 2,000 บาท**(หมายเหตุ เนื่องจากศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯ
มีการประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการบริการของศูนย์ฯ วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)
• ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ต่อท่าน ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300บาทต่อทริป/ลูกค้า
(เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ
ที่มิได้ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
• ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง
ก่อนการเดินทาง
• ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการเดินทาง
• เดินทางขึ้นต่ำ 15 ท่านหากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:
• มัดจำท่านละ 8,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
• ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
• หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
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• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด,
ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2
หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง
• เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11.ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง
ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12.กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียงTRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก
2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
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13.สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ
ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14.บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
15.การบริการของรถบัสนำเที่ยวตามกฎหมายของประเทศไต้หวัน สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
เอกสารในการทำวีซ่าจีน
• หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
• หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
• รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว
เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2
ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
• เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
• เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
• เดินทางพร้อมญาติ
• สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
• สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
• กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
• ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
• กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
• ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
• หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
• สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
• สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
• กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
• กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
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• เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ
(ก่อนออกเดินทาง)
• โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร
เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
• ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้าออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง
หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้
• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
• นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
• นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
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
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