กาหนดการเดินทาง
วันแรก เชียงใหม่ – ฉางซา

– จางเจียเจีย้ - ถนนคนเดินซีปู้เจีย

06.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน

AIR ASIA เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอํานวย

ความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
08.15 น. ออกเดินทางสู่ฉางซา โดยสายการบิน
12.10 น. นําท่านเดินทางถึง

AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD480 ** บริการท่านด้ วยอาหารบนเครื่อง **

สนามบบินฉางซา (Changsha) ซึ่งฉางซาเป็ นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานตั้งอยูท่ างตอนใต้ของแม่น้ าํ

เซียง และอยู่ ทางตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง พรหมแดนด้านตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว พรหมแดนด้านตะวันตก
ติดกับภูเขาอูหลิง ด้านใต้ติดกับภูเขาเฮิงชานผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน

ณ ร้ านอาหาร

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอุทยานจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เย็น

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีป้ เจี
ู ย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงหยวนซึ่งเป็ นแหล่งสิ นค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อ
ของฝาก
พัก โรงแรม TIANZI HOTEL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า (อุทยานจางเจียเจี้ย)

วันทีส่ อง

เขาเทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ - สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ใต้หล้า – พิพิธภัณฑ์ ภาพหินทราย

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย สู่ภูเขาจักรพรรดิ หรื อ เขาเทียนจื่อซาน ตั้งอยูใ่ นเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงด้วย
ลิฟท์แก้ว) โดยลิฟท์แก้วไป่ หลง เป็ นลิฟท์แก้วแห่ งแรกขอเอเชียที่ต้ งั อยูท่ ี่จางเจียเจี้ย มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์
แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูยา่ มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อนั สวยงามที่สุดแสนประทับใจ ของจาง
เจียเจี้ยทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่ าหิ น
หิ นยักษ์ในรู ปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านคํ้าฟ้ า
จากนั้นนําท่านเดินเข้าสู่เขต อุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ในภาพยนต์
เรื่ องอวตาร อุทยาน จางเจียเจี้ยตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ งแรกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผา่ นขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์
นําท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งมีทศั นียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อ
ดัง อวตาร ได้นาํ มาเป็ นฉากในการถ่ายทํา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงาม
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยีย่ น” ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จดั แสดงผลงานที่มีคุณค่าทาง
ศิลปะของศิลปิ นแห่ งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็ นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสี ธรรมชาติที่สกัด
จากเปลือกไม้ ใบไม้เป็ นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ยังเป็ น
ภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริ งอีกด้วย
เย็น

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พัก โรงแรม TIANZI HOTEL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า (อุทยานจางเจียเจี้ย)

วันทีส่ าม

สะพานแก้วทีย่ าวและสู งทีส่ ุ ดในโลก - เทียนเหมินซาน – ระเบียงแก้ว – ประตูสวรรค์ - เส้ นทางก้นหอยทีม่ ี 99 - จางเจียเจีย้

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมจุดไฮไลท์ คือ สะพานแก้วทีย่ าวและสู งทีส่ ุ ดในโลก เหนือแคนยอน สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาว
กว่า

400 เมตร เชื่อมสองหน้าผาถือเป็ นการทําลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาว และสูงที่สุดในโลกอันเดิม อย่างสะพานเหนือแคน

ยอนของอเมริ กา หรื อ

The Grand Canyon skywalk ที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต สะพานอันน่าหวาดเสี ยวนี้

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที
ถึง เขาเทียนซึ่งเป็ นกระเช้าที่ยาวที่สุดในประเทศจีน ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้ า สัมผัสความแปลกใหม่ของการ
ท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิ น หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อย
รู ป ยอดเขาสูงเสี ยดฟ้ า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา จากนั้นนําท่านชม ระเบียงแก้ว
ซึ่งเป็ นระเบียงกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยูท่ ี่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผา
ได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็ นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อนั งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏ
อยูว่ ่าผูม้ าเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความ
สะอาด สะพานกระจก แห่ งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทําให้เราก้าวขาไม่ออกเลยทีเดียว
จากนั้นนําท่านเดินผ่านสะพานเลื่อนสู่ ประตูสวรรค์เทียนเหมินต้ง เป็ น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรี ยกว่าเทียนเหมินซาน
เพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นถํ้า ประตูน้ ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก
60 เมตร นําท่านชมความสวยงามและมหัสจรรย์ของประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน จากนั้นนําท่านนัง่ รถของอุทยานลงมาสู่
เส้ นทางก้นหอยทีม่ ี 99 โค้ง ที่ข้ ึนชื่อของเมืองจางเจียเจี้ย
เย็น

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเข้าที่พกั โรงแรม SHANSHUI ZHONG TIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า (อุทยานจางเจียเจี้ย)

วันทีส่ ี่ จางเจียเจีย้

– เมืองโบราณเฟิ่ งหวง - ล่องเรือแม่นา้ ถั่วเจียง – บ้ านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – เฟิ่ งหวง

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณเฟิ่ งหวง (ใช้เวลาประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เมืองโบราณเฟิ่ งหวง เฟิ่ งหวงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่า ที่ตกทอดมาจาก
ราชวงศ์หมิง และชิง มีถนนที่ปดู ว้ ยหิ นเขียว 20 กว่าสาย มีกาํ แพงเมืองโบราณ "เฟิ่ งหวงกู่เฉิง" ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง
เข้าชม บ้านกวีสมัยราชวงศ์ชิง "เสิ่ นฉงเหวิน" ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส
จุดเด่นอีกแห่ งหนึ่งของเฟิ่ งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรี ยงรายกันบนริ มนํ้าที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึงเป็ นทัศนียภาพที่สวยงามและ
เป็ นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ
จากนั้นนําท่าน ล่องเรือตามลานา้ ถัวเจียง ที่จะทําให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอนั ตราย ชมบ้านเรื อนสองฟากฝั่งแม่น้ าํ สะพาน
โบราณ อวดความเป็ น ธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก
จากนั้นนําท่านชม บ้ านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์นกั ประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน บ้านเกิด
ของเสิ่ นฉงเหวินเป็ น บ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ ดา้ น ก่อด้วยอิฐไฟที่มีสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่นในภาคตะวันตกของ
มณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ ของเสิ่ นฉงเหวินอดีตผูบ้ งั คับการทหารประจํามณฑลกุย้ โจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมา
จึงสร้างเป็ นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่ นฉงเหวิน ได้จดบันทึกประวัติให้ผคู้ นได้รู้จกั ที่มาที่ ไปของเมืองฟ่ งหวงนัน่ เอง
เย็น

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พัก โรงแรม FENGTING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า เฟิ่ งหวง - ฉางซา

– ถนนคนเดินวาดเจียหลี่ – ฉางซา

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง)
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะท่านเดินทางถึงฉางซา
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั HOWARD JOHNSON HUACHEN PLAZA CHANGSHA 5 ดาว
โรงแรมอยูใ่ กล้ ถนนคนเดินวาดเจียหลี่ สามารถเดินทางไปได้ไม่เกิน 2 นาที ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าได้ตามอัธยาศัย
เย็น

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

วันทีห่ ก

ฉางซา – เชียงใหม่

เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะเดินทางถึงสนามบินโดยพร้อมเพียงกัน
12.55 น. เดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน

AIR AISA เที่ยวบินที่ FD 481 ** บริการอาหารร้ อนบนเครื่อง **

14.15 น. เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ ....
“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”
*** มณฑลหูหนาน ได้ ยกเลิกนโยบายการลงร้ านรัฐบาล ***
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ / เด็ก 2 – 11 ปี พักห้ องละ
2 ท่าน ราคาท่านละ (ไม่มรี าคาเด็ก )

อัตราค่าบริการสาหรับ 20 ท่านขึน้ ไป

ราคา

22 – 27 มี.ค. 2562
11 – 16 เม.ย. 2562
12 – 17 ก.ค. 2562 / 7 – 12 ส.ค. 2562

26,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

4,500 บาท

*** หากท่านทีภ่ ูมลิ าเนาไม่ได้ อยู่ในเขตภาคเหนือ ดังนี้ 1. เชียงราย 2. เชียงใหม่ 3. น่ าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6. แม่ฮ่องสอน 7. ลาปาง
8. ลาพูน 9. อุตรดิตถ์ 10. ตาก 11. พิษณุโลก 12.สุ โขทัย จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท เนื่องจากต้องไปทาวีซ่าทีก่ รุงเทพ ฯ ***
หมายเหตุ

ราคาและรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พกั ภูมิอากาศ
ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ

ข้ อควรทราบ :

การท่องเทีย่ วแห่ งเมืองจีนมีการประชาสัมพันธ์ สินค้าพืน้ เมืองให้ นักท่องเทีย่ วทัว่ ไปได้ รู้จัก เช่ น หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้า , ผ้าไหม

ซึ่งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อ
หรือไม่ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตรานีร้ วม










ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยสารชั้นประหยัด (LOW COST) สายการบิน แอร์เอเชีย เส้ นทาง เชียงใหม่ – ฉางซา – เชียงใหม่
ค่าภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าที่พกั โรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศ นําเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริ การยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทําการ) สําหรับหนังสื อเดินทางประเทศไทย
ค่าบริ การนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผชู้ าํ นาญ อํานวยความสะดวกตลอดรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อภินนั ทนาการกระเป๋ าเป้ ท่านละ 1 ใบ

อัตรานีไ้ ม่รวม





ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
ค่าทิปไกด์ , พนักงานขับรถ 150 หยวน/ท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รี ด, ค่าโทรศัพท์

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์ )
2. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลง
การสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
 สํารองที่นงั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมยืน่ หลักฐานประกอบการขอวีซ่า
 ชําระทั้งหมด หรื อชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชําระทั้งหมด 10 วัน ก่อนเดินทาง
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรือคิดตามจริง
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่า

ทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์
ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษทั ฯขนส่ ง
หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของ
บริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า10.
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อง
ค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

ข้ อมูลในการทาวีซ่าจีน

การเตรียมเอกสารการยืน่ วีซ่าจีน
1. รู ปถ่าย 2 ใบ ขนาด 33 มม.x 48 มม. พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมหมวก,ไม่เอียงตัว ห้ ามใช้ รูปสแกน,หรือถ่ ายเอง
2. สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการทํางาน เช่น ชื่อสถานที่ทาํ งาน,ที่อยู,่ เบอร์ติดต่อ

