บินตรงจากเชียงใหม่ โดยสายการบิน

กาหนดการเดินทาง
วันแรก
14.00 น.
16.05 น.
18.50 น.
เย็น
วันทีส่ อง
เช้ า

12 - 16 เม.ย. 2562
16 – 20 พ.ค. 2562 , 20 – 24 มิ.ย. 2562

ราคา 23,500 บาท (สงกรานต์ )
ราคา 20,900 บาท

เชียงใหม่ – คุนหมิง
พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบินChina Eastern เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน MU2570
ถึงสนามบินคุนหมิง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่คุนหมิงเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอรับท่าน จากนั้นนาท่านเดินทางเมืองฉู่ฉง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 3 ชัว่ โมง)
นาท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม MEI YIN HOTEL 4 ดาว (คุนหมิง) หรื อเทียบเท่า
คุนหมิง - ต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้ าแม่กวนอิม – เมืองเก่ าลีเ่ จียง - ลีเ่ จียง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้ เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง)
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เทีย่ ง

เย็น

วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่าน ผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ ซ่ึงตั้งอยูใ่ นวัดฉงเซิ่ง บริ เวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่ งนี้ได้เรี ยกว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เป็ นวัดที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถงั ของจีน ในสมัยที่พุทธมหายานเจริ ญรุ่ งเรื อง โดยสร้าง
เจดียอ์ งค์กลางเป็ นองค์แรกที่มีความสู งจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็ นที่ต้ งั
ประดิษฐานองค์พระสังกระจาย อันเป็ นพระพุทธรู ปที่แสดงถึงความมัง่ คัง่ ของอาณาจักรต้าหลี่แสดงถึงความร่ ารวยของ
พลเมือง และความสงบสุ ขของชาวเมือง จากนั้นนาท่านเที่ยวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าหลี่ ซึ่งเป็ นเมืองหลวง
ของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์กว่า 1000 ปี มีกาแพงเมืองที่สวยงาม สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมือง
ไท่เหอ อันเป็ นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกาแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลา หนัน
เจาซึ่งเป็ นหลักศิลาจารึ กสู ง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้บนั ทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้ และ
ณ เมืองโบราณแห่ งต้าหลี่น้ ี จากนั้นนาท่านชมวัดเจ้ าแม่กวนอิม แปลงกาย ตามตานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกาย
โดยแบกก้อนหิ นให-ญ่ไว้ขา้ งหลังเพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่ งนี้ข้ ึนใน ราชวงศ์ถงั
เป็ นวัดที่มีปฏิมากรรมเยีย่ มยอดแห่ งหนึ่งในต้าลี่
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองลีเ่ จียง โดยรถ (ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมง) พักผ่อนบนรถและชมทิวทัศน์ระหว่างทาง
นาท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสสุกปี้ ลาแซลมอน ณ เมืองลี่เจียง
จากนั้นนาท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองเก่าลีเ่ จียง ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ่ง
ยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริ มธารที่ยงั คงปลิวไปมาตามสายลม
ลาธารน้ าที่ไหลผ่านเมืองแห่ งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทาให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็ น มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม QIAO XIN HOTEL 4 ดาว (ลีเ่ จียง) หรื อเทียบเท่า
ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอวีโ้ หมว – อุทยานนา้ หยก - สระนา้ มังกรดา - เมืองโบราณฉู่ฉง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางไปภูเขาหิ มะมังกรหยก จากนั้นนาท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อนั ยิง่ ใหญ่ โดยผู ้
กากับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการแสดง
โดยใช้นกั แสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสี ยง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชีวิตความเป็ นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของ
เมืองลี่เจียง นาท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ บริ เวณ เขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของยอดเขาหิ มะมังกรหยก
ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ว่ากันว่าที่นี่คือ “สวิสเซอร์ แลนด์ แห่ งตะวันออก” ทีเดียว
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานนา้ หยก เป็ นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ าสาหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด ภายในบริ เวณ
อุทยานแห่ งนี้ยงั มี วัดยอดหยก อีกแห่ งหนึ่งที่มีชื่อเสี ยงของเมืองลี่เจียง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรื อ สระนา้ มังกรดา อยูท่ ี่ทางชานเมืองด้านเหนือ เล่ากันว่าเมื่อหลาย
ร้อยปี ก่อน ที่นนั่ ยังเป็ นบ่อน้ าธรรมดา อยูม่ าวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดาโผล่ข้ ึนมาจากบ่อน้ าแห่ งนั้น ชาวนาซี มีความ
เชื่อเรื่ องมังกรอยูแ่ ล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ านัน่ ว่า บ่อน้ ามังกรดา ปัจจุบนั ได้ปรับปรุ งให้เป็ นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้าง
สะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเก๋ งจีน สองข้างทางมีตน้ เกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ได้มีการจัดแบ่ง
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เย็น

วันทีส่ ี่
เช้ า
เทีย่ ง

เย็น
วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง
14.25 น.

ส่ วนอย่างเหมาะสม เป็ นบ่อน้ าใน และบ่อน้ านอก มีสะพานหิ นอ่อนกั้น น้ าในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็ นตา
น้ า น้ าใสจนมองเห็นก้นบ่อที่มีสาหร่ ายได้อย่างชัดเจน
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโบราณฉู่ฉง (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชัว่ โมง)
นาท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง
นาท่านชม เมืองโบราณชนเผ่าหยี หรื อ เผ่าปลา เป็ นชนเผ่าโบราณซึ่งอาศัยอยูร่ วมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ท่านจะได้
ชมเมืองโบราณซึ่งมีความงดงามและมีรูปแบบเฉพาะของตนเองไม่เหมือนใครซึ่งหาชมได้ยาก
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม YI REN GU ZHEN HOTEL 4 ดาว (ฉู่ฉง) หรื อเทียบเท่า
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (โรงแรมตั้งอยู่ในเมืองโบราณฉูฉ่ง)
ฉู่ฉง - คุนหมิง (นั่งรถ) – ตาหนักทองจิ๋นเตีย้ น – เมืองโบราณกวนตู้ – คุนหมิง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับคุนหมิง ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) ชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทาง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
เดินทางถึงเมืองคุนหมิง นาท่านชมความงดงามของ ตาหนักทองจิ๋นเตีย้ น วิหารทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน
วิหารแห่ งนี้แสดงถึงฝี มืออันปราณีตของชาวยูนนานในการหล่อทองเหลืองซึ่งสื บทอดกันมาหลายร้อยปี วิหาร
ทองเหลืองนี้ มีความสู ง 6.7 เมตร ลึก 7.8 เมตร ประกอบด้วยเสาทองเหลือง 16 ต้น มีน้ าหนักรวมทั้งสิ้ น 250 ตัน เป็ น
วิหารที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง โดยแม่ทพั อู๋ซานกุย้
นาท่านเที่ยวชม เมืองโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ ง เสื้ อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาว
จีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นการ
อนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน ส่ วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็ นเจดียแ์ บบธิ
เบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็ นที่ต้ งั ของวัดลามะ หรื อวัดธิเบต เมืองโบราณก้วนตูส้ ะท้อนให้เห็ นชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพนั ธ์ แต่อยูร่ ่ วมกันได้อย่างกลมกลืน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสสุกเี้ ห็ดไก่ดา
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม MEI YIN HOTEL 4 ดาว (คุนหมิง) หรื อเทียบเท่า
วัดหยวนทง – เชียงใหม่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเที่ยวชม วัดหยวนทง เป็ นวันที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถงั มี
อายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่ น้ ีดูจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆ ในจีน เพราะปกติวแั ล้วการสร้างวัด
ของจีนส่ วนมากจะต้องสร้างอยูบ่ นภูเขา แต่วดั หยวนทงสร้างต่ากว่าภูเขา โดยวิหารจะอยูต่ ่าที่สุด เนื่องจากวัดแห่ งนี้
ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นวัดโดยตรง แต่เคยเป็ นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อนวัดหยวนทงที่เราเห็นอยูน่ ้ ีเป็ นลักษณะของวัดใน
สมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทาลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุย้ ในสมัยที่อ๋ ูซานกุย้ มา
ปกครองที่คุนหมิง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาคณะท่านเดินทางสู่ สนามบินคุนหมิง
ออกเดินทางโดยสายการบิน China Eastern เที่ยวบินที่ MU2597 กลับสู่ เชียงใหม่
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15.05 น.

ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ....
“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

*** รายการนีเ้ ข้ าร้ าน 1 ร้ าน ร้ านบัวหิมะ ***
ถ้ าไม่เข้ าร้ านบัวหิมะ เพิ่ม RMB 300-500/ท่าน
(แต่ละร้ านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที คิดเพิ่มท่านละ 100 หยวน มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นจะเป็ นผู้เรียกเก็บ ไม่เกีย่ วกับบริษัทฯ ทัวร์ )
อัตราบริการ 15 ท่านขึน้ ไป / ท่าน / บาท

12 -16 เม.ย. 2562

16 - 20 พ.ค. 2562
20 - 24 มิ.ย. 2562

ผู้ใหญ่ / เด็ก 2 – 11 ปี พักห้ องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

23,500 บาท

20,900 บาท

3,500 บาท

3,500 บาท

*** หากท่านทีภ่ ูมลิ าเนาไม่ได้ อยู่ในเขตภาคเหนื อ 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
คานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ข้ อควรทราบ : การท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจี นมีการประชาสั มพันธ์ สินค้ าพื้นเมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จัก เช่ น บัวหิมะ, หยก, ชาก้ อน,
นวดฝ่ าเท้า, ไข่ มุก, ผ้าไหม, ชาหลงจิ่ง, เก๊กฮวย ซึ่งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่ านทราบ
ว่า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรื อไม่ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยสารชั้นทัศนาจร สายการบิน China Eastern (MU) เส้ นทาง เชียงใหม่ – คุนหมิง – เชียงใหม่
 ค่าภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 ค่าที่พกั โรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถปรับอากาศ นาเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริ การยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทาการ) สาหรับหนังสื อเดินทางประเทศไทย
 ค่าบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผชู ้ านาญ อานวยความสะดวกตลอดรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 ค่าทิปไกด์ , พนักงานขับรถ
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 อภินนั ทนาการกระเป๋ า เป้ท่านละ 1 ใบ
อัตรานีไ้ ม่ รวม

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ สินน้าใจ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รี ด, ค่าโทรศัพท์
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การสารองทีน่ ั่ง และการชาระเงิน
 สารองที่นงั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมยืน่ หลักฐานประกอบการขอวีซ่า
 ชาระทั้งหมด หรื อชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด 15 วัน ก่อนเดินทาง
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรื อคิดตามจริง
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่า
ทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้
แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษทั ฯ
ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 หยวน /
คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
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การเตรียมเอกสารการยื่นวีซ่าจีน
1. หนังสื อเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง)
2. รู ปถ่าย 2 ใบ ขนาด 33 มม.X 48 มม. พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมหมวก,ไม่เอียงตัว
*ห้ ามใช้ รูปสแกน,หรื อถ่ ายเอง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
4.

รายละเอียดเกี่ยวกับการทางาน เช่น ชื่อสถานที่ทางาน,ที่อยู,่ เบอร์ติดต่อ
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