ZHANGJIAJIE (4D2N)
“DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้ า”
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)

บินด้วยสายการบิน ไชน่ าเซาท์ เทิร์นแอร์ ไลน์ (CZ) : ขึน้ เครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

CZ 606
CZ 605

BKK(กรุงเทพ) - DYG(จางเจียเจี้ย)
DYG(จางเจียเจี้ย) - BKK(กรุงเทพ)

04.25 ‟ 08.45
22.10 – 00.30+1

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
1

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจีย้ ) – ร้านหยก – ถา้ มังกร
เหลือง (รวมล่องเรือ)

(-/L/D)

ค่า

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ประตู 9-10 สายการบิ น CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ
หากฝา่ ฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN
AIRLINES เทีย่ วบินที่ CZ 606 ** บริการอาหารว่างบนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชัวโมง
่ **
เดินทางถึง ท่ า อากาศยานต้ า หยง เมื อ งจางเจี ย เจี้ ย ประเทศจี น (ตามเวลาท้อ งถิ่นเร็ว กว่าเมือ งไทย
ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เครื่องประดับทีน่ ิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของคน
ชาวจีนซึ่งมีมาตัง้ แต่ส มัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจาพวก "แหวน" และ
"กาไล" หยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็ นคนมีอานาจ ช่วยให้มคี วามเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง อีกทัง้ ยัง
ช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นได้ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้ว ย
จากนัน้ นาท่านส่ ถา้ หวงหลงต้ ง หรือ ถา้ วังมังกรเหลือง ถ้าแห่งนี้มคี วามสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5
กิโลเมตร ถ้าแบ่งออกเป็ น 4 ชัน้ ภายในถ้ามีอ่างเก็บน้ า 1 แห่ง ลาธารใต้ดนิ 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13
ห้อง และระเบียงเดินเทีย่ ว 90 กว่าแห่ง นาท่าน ล่องเรือไปตามธารน้ าใต้ดนิ ชมถ้าวังมังกร ชมวังแก้วผลึก
วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยนื ฯลฯ ท่านจะตื่นตาตื่ นใจกับหินงอกหินย้อนที่มรี ูปร่าง
แปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครือ่ งดนตรีจนี ชมน้าตกเทวดาสวรรค์
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!!ปิ ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี

พักที่

TONGDA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

01.30น.

04.25น.
08.45น.
เที่ยง

สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ ในโลก – ร้านใบชา – เทียนเหมิ นซาน (ขึน้ กระเช้า ‟ ลงด้วยรถ
วันที่ 2

อุทยาน) ‟ ทางเดิ นกระจก ‟ ประตูสวรรค์

(B/L/D)

เลือกซื้อ option tour เสริ ม : โชว์นางจิ้ งจอกขาว
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแก้ วแห่ งเมืองจางเจียเจี้ย (The Gass Bridge of
Zhangjiajie) (รวมค่าเข้าชมสะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจีย้ ) เหนือแคนยอนทีม่ คี วามสูงเหนือพืน้ ดินกว่า
980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากประเทศอิสราเอล
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ซึง่ สะพานแก้วแห่งนี้ทาหน้าที่เป็ นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้จุดกลางสะพานยังมีกจิ กรรม
อย่างบันจีจ๊ มั ้ และซิบไลน์ให้ทา้ ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!!สุกีเ้ ห็ด
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาทีม่ ชี ่อื เสียง เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ฯลฯ
นาท่านเดินทางสู่ เที ยนเหมิ นซาน (ขึ้นด้วยกระเช้า ลงด้ วยรถอุทยาน) ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจีย้
ห่างจากตัวเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเป็ นชื่อถ้าตัง้ ชื่อมาแต่สมัยสามก๊กภายหลังใช้เรียกเป็ นชื่อ
ภูเขา ด้วยในปีค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีช่อื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ไปทัวโลกไม่
่
ใช่ในฐานะเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
แต่เป็ นที่วดั ฝี มอื ของนักบินชัน้ เยีย่ มในการบินลอดผ่านช่อง เขาประตูสวรรค์ แห่งนี้เทียนเหมินซานมียอด
สูงสุดสูง1,518 เมตรจากระดับน้ าทะเลมีพน้ื ที่ 190 ตารางกิโลเมตรบนยอดเขายังเป็ นพื้นทีป่ ่าดิบที่สมบูรณ์
อย่างทีส่ ุดต้นไม้ใหญ่ แต่ละต้นมีอายุนบั ร้อยปีในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเทีย่ วเทียนเหมินซานได้
ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน
นาท่านขึน้ กระเช้ ากอนโดล่าพัฒนาพืน้ ทีบ่ างส่วนให้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ คี วามยาว 7.5 กิโลเมตรขึน้ สู่
จุดสูงสุ ด “เซี่ยจ้าน” ชม ความงามของภูผ านับร้อ ยนับพันยอด นาท่านชม ระเบีย งแก้ ว หรื อ ทางเดิ น
กระจก ซึ่งเป็ นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ล้อ มรอบผาสูงชัน ความกว้างของ
สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็ นการท้าทายนักท่องเทีย่ วทีอ่ ยากมาสัมผัส
ทิวทัศน์อนั งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อด้วย บันไดเลื่อนที่ ยาวที่สุดในโลก
ระยะทางกว่า 5 กม. ลงสู่ ถา้ เที ยนเหมิ นต้ ง หรือเรียกว่า ถา้ ประตูสวรรค์ ถึงทางขึน้ จุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอ
พรเทพสวรรค์ จากนัน้ นัง่ รถของอุทยาน ลงสู่ดา้ นล่างภูเขา
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OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้ งจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านได้มาเยือนจาง
เจียเจีย้ แล้ว นี่คอื อีกหนึ่งการแสดงที่ท่านไม่ควรพลาด โชว์จะพูดถึงเรื่องราวอันสุดซึง้ ของนางจิง้ จอกขาว
และหนุ่ มเก็บฟืนที่สร้างโดยผู้กากับชื่อดังของจีน คือ จางอี้โหมว ที่ได้ทุ่มทุนเนรมิตเวทีการแสดงได้อย่าง
ยิง่ ใหญ่อลังการ ซึง่ เป็ นโชว์กลางแจ้งทีม่ ฉี ากหลังคือ เทือกเขาเทียนเหมินซานพร้อมนักแสดงคุณภาพกว่า
600 คน (ราคาบัตรเข้าชมการแสดง 400 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อได้ทไี ่ กด์ทอ้ งถิน่ หรือหัวหน้าทัวร์)
**ในกรณี ที่ท่านไม่ได้ซื้อ OPTION TOUR โชว์นางจิ้ งจอกขาว รถบัสจะไปส่งท่านเข้าสู่ที่พกั **
ค่า

ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่

TONGDA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เช้ า

ถนนคนเดิ นซีปเจี
ู้ ย - เลือกซื้อ option tour เสริ ม : เทียนจื่อซาน – ร้านยา – จิ ตรกรรม
ภาพวาดทราย – สนามบิน

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดิ นซี ปเจี
ู้ ย เลือกซือ้ สินค้าฝากคนทีท่ ่านรัก เป็ นถนนคนเดินทีพ่ ง่ึ สร้างใหม่ได้
ไม่นานโดยเป็ นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิน่ ที่น่ีให้เป็ นสถานที่ช๊อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจีย้ และ
เป็ นสถานที่สร้างรายได้ให้แ ก่ชาวบ้านในพื้นที่ใ ห้มงี านทากัน นอกเหนือจะเป็ นถนนที่มรี ้านค้าขายสินค้า
พื้นเมืองของที่น่ีแล้วยังมีอีกสถานที่อกี แห่งหนึ่งซึ่งน่ าสนใจอยากให้ไปชมกัน นัน่ ก็คอื พิพธิ พัณฑ์ภาพวาด
ทรายกีเ่ ป็นภาพวาดแฮนเมทชื่อดังของทีน่ ่.ี ..
ท่านสามารถเลือกซื้อ option tour เสริ มที่ น่าสนใจได้ดงั นี้ .....
- อุทยานเทียนจื่อซาน ซึง่ อยูใ่ นเขตอุทยานเอีย๋ นเจียเจีย้ ด้วยลิฟท์แก้วไปห่ ลงแห่งแรกของเอเชียสูง
326 เมตร พร้อมกับชมทิวทัศน์อนั สวยงาม ทีส่ ุดแสนประทับใจมิรลู้ มื ท่านจะได้ต่นื ตาตื่นใจกับยอดเขา
สูงสุดวัดได้ถงึ 1,250 เมตรทัง้ ทางด้านทิศ ตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจือ่ ซานนัน้ เต็ม
ไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชันลาห้วยลึก และปา่ หิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านค้าฟ้าเสมือน
หนึ่งรีพ้ ลมากมายกาลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่าง รวดเร็ว ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉี ยว (สะพานอันดับหนึ่ ง
ใต้หล้า) ซึง่ มีทศั นียภาพทีส่ วยงามรายล้อมด้วยหมู่ ขุนเขา ซึง่ ภาพยนตร์ช่อื ดังอวตารและอีกหลายเรือ่ ง
ได้นามาเป็นฉากในการถ่ายทา
**ราคาบัตรเข้าอุทยาน ท่านละ 700 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ทไี ่ กด์ทอ้ งถิน่ หรือหัวหน้าทัวร์
ของท่าน**
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เที่ยง

ค่า

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่าผ่ อนคลาย นวดฝ่ าเท้ า ที่ศูนย์ส มุนไพรจีน....จากนัน้ นาท่านสู่ นาท่านสู่ จวินเซิงวาเยี้ยน
สถานที่จดั แสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็ นผู้ท่รี เิ ริม่ ศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิ ตรกรรมภาพเม็ด
ทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิง่ ไม้ หินฯลฯมาจัดแต่งเป็ นภาพ ทิวทัศน์ จิตรกรรมที่
รังสรรค์ขน้ึ มาล้วนได้รบั รางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซอ้ นจนเป็นทีเ่ ลื่องลือไปทัวโลก
่
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เหมาะสมแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานต้ าหยง(เมืองจางเจียเจีย้ ) เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
ประเทศไทย

22.10น.

วันที่ 4
00.30น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่ วบินที่
CZ 605 ** ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชัวโมง
่ **

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(-/-/-)

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......พร้อมความประทับใจ
*************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กาหนดการเดินทาง

19 – 22 พฤษภาคม 62

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
อัตราท่านละ
20 ปี )
20 ปี )
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562
9,889

12,889

12,889

พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา อัตรา
ห้องละ ท่านละ
2,500

4,900
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วันเดินทางเดือน มิถนุ ายน 2562
09 – 12 มิถน
ุ ายน 62
23 – 26 มิถน
ุ ายน 62

10,889
11,889

13,889
14,889

13,889
14,889

2,500
2,500

4,900
4,900

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562
07 – 10 กรกฎาคม 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

21 – 24 กรกฎาคม 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562
11 – 14 สงิ หาคม 62

12,889

15,889

15,889

2,500

4,900

25 – 28 สงิ หาคม 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562
08 – 11 ก ันยายน 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

22 – 25 ก ันยายน 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

15,889

2,500

4,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562
20 – 23 ตุลาคม 62

12,889

15,889

้ ังไม่รวมค่าทิปพน ักงานข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และ ม ัคคุเทศก์ทอ
** อ ัตรานีย
้ งถิน
่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า
้ า่ นสามารถให้มากกว่านีไ้ ด้ตาม
ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ทงนี
ั้ ท
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส
่ นามบิน
ในว ันเช็ คอิน **
** เด็ กอายุตา
่ กว่า 20 ปี น ับจากว ันเดินทาง ขออนุญาติเก็บค่าท ัวร์เพิม
่ 3,000 บาทต่อท่าน **
** ราคาเด็ กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 4,900 บาท **
(ไม่มท
ี น
ี่ ง่ ั บนเครือ
่ งบิน และไม่รวมค่าวีซ่า)
ั ันธ์สน
ิ ค้าพืน
้ เมืองให้น ักท่องเทีย
** ตามนโยบายร่วมก ับการท่องเทีย
่ วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มก
ี ารประชาสมพ
่ วทว่ ั ไป
่
ได้รจ
ู ้ ักคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บ ัวหิมะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา ซึงจาเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมท ัวร์
ด้วย เพราะมีผลก ับราคาท ัวร์ จึงเรียนให้ก ับน ักท่องเทีย
่ วทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึง่ จะใช ้
้
้
ื ขึน
้ และถ้าหาก
้ อยูก
เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซือหรือไม่ซอ
่ ับความพอใจของลูกค้าเป็นหล ัก ไม่มก
ี ารบ ังค ับใดๆ ทงสิ
ั้ น
้ า
้ จากท่าน
ลูกค้าไม่มค
ี วามประสงค์จะเข้าร้านร ัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
เป็นจานวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
** บริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ อ ัตรานีเ้ ฉพาะน ักท่องเทีย
่ ว ทีถ
่ อ
ื หน ังสือเดินทางไทยเท่านน
ั้ กรณีถอ
ื หน ังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็ บค่าธรรมเนียมเพิม
่ จากราคาท ัวร์ ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท)
่ เอง **
และลูกค้าต้องไปยืน
่ วีซา
้ น ังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ
้ ัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทา วีซา
่ ท่านจะต้อง
** ท่านทีป
่ ระสงค์จะใชห
่ ในรายละเอียด /
ร ับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนือ
่ งจากบริษท
ั ท ัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซา
้ ัตร APEC กรุณาดูแลบ ัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบ ัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป
ผูใ้ ชบ
่ ระเทศ
จีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ **
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อ ัตราค่าบริการนี้ รวม
้ ประหยั ด (Economy
 ค่า บั ต รโดยสารโดยเครื่อ งบิน (ตั๋ ว ) ไป และ กลั บ พร อ
้ มคณะ ชั น
Class)
รวมถึง ค่า ภาษี ส นามบิน
และค่า ภาษี นํ้ า มั น ทุก แห่ ง กรณี ต ้องการอั พ เกรด
Upgrade
หรื อ เปลี่ย นแปลงบั ต รโดยสาร ไม่ ว่า เที่ย วใด เที่ย วหนึ่ ง
กรุ ณ าติด ต่ อ เจ า้ ห น า้ ที่ เ ป็ นกรณี พ ิ เ ศษ โดยอ า้ งอิง ค่ า ใช จ้ ่ า ยการจองทั ว ร์ แ บบ ไม่ ใ ช่ ตั๋ ว เครื่ อ งบิน ตามที่ ต ามที่ ต าราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES อนุญาตให ้
้ ) และ ถือขึน
้ เครือ
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครือ
่ งบิน โดยมีนา้ หน ักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิน
่ งบินได้นา้ หน ักไม่
้ แต่ทงั ้ นีเ้ จ ้าหน ้าทีจ
เกิน 7 ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิน
่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ
่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่ า โรงแรมที่ พั กร ะดั บ มาตรฐานตามรายการที่ ร ะบุ (พั ก 2-3 ท่ า น ต่ อ ห อ
้ ง) ในกรณี ม ี ง านเ ทรดแฟร์ การแข่ ง ขั น กี ฬ า
หรื อ กิจ กรรมอื่น ๆ ที่ทํ า ให โ้ รงแรมตามรายการที่ร ะยุ เ ต็ ม ทางบริ ษั ทขอสงวนสิท ธิ์ใ นการปรั บ เปลี่ ย นโรงแรมที่พั ก ไป
เป็ นเมืองใกล ้เคียงแทน อ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ า เบี้ย ประกั น อุ บั ต ิเ หตุ ใ นการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วต่ า งประเทศ วงเงิน ประกั น สู ง สุ ด ท่ า นละ 1,000,000 บาท (เงื่ อ นไขตาม
กรมธรรม์)

×
×

×
×
×
×
×
×





อ ัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีด ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องและค่า
พาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได ้ระบุในรายการ
ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน ้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค ้า ผู ้เดินทาง 1 ท่าน รวม
ไปถึงเด็ก ยกเว ้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ทา่ นสามารถให ้มากกว่านี้ได ้ตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส
่ นามบิน ในวันเช็คอิน
ค่าธรรมเนียมในกรณีทก
ี่ ระเป๋ าสัมภาระทีม
่ น
ี ํ้ าหนักเกินกว่าทีส
่ ายการบินนัน
้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมการจองทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบินตามความต ้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับสายการบิน และ รุ่นของ
เครือ
่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช ้บิน ซึง่ อาจเปลีย
่ นแปลงได ้อยู่ทส
ี่ ายการบินเป็ นผู ้กําหนด
ค่าภาษี นํ้ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบินไปแล ้ว
ค่าทํา วีซ่าชาวต่า งชาติ ซึง่ ไม่ได ้รั บการยกเว ้นยื่นวีซ่า กรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และผู ้เดินทางเป็ น
ผู ้ดําเนินการยืน
่ วีซา่ เอง)
ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% และภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเทีย
่ วเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช ้เพียงสําเนาหนั งสือเดินทาง (สําหรั บผู ้ถือพาสปอร์ตไทยและ
เดินทางไป-กลับพร ้อมกรุ๊ปเท่านั น
้ ) ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องการยืน
่ วีซา่ จีนท่องเทีย
่ วแบบเดีย
่ ว (4 วันทําการ) ท่านต ้องยืน
่ วีซา่ ด ้วยตัว
ท่านเองเท่านัน
้
หมายเหตุ
หากยกเลิกเดินทาง วีซา่ กรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนํ าไปใช ้กับการเดินทางครัง้ อืน
่ ๆได ้ รวมทัง้ ไม่สามารถคืน
เงินค่าวีซา่ ได ้ทุกกรณี
่ งไฮ ้ (เทีย
กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดิน ทางพร ้อมผู ้ปกครอง ในเส ้นทางทีบ
่ น
ิ ลงปั ก กิง่ / ปั ก กิง่ +เซีย
่ ว 2 เมือง)
ต ้องยืน
่ วีซา่ เดีย
่ วเท่านัน
้
้ ทําให ้ไม่สามารถยืน
ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซา่ กรุ๊ป ไม่ว่าด ้วยสาเหตุใดๆทัง้ สิน
่ วีซา่ กรุ๊ปได ้ หรือ ท่านมี
ความประสงค์จ ะยื่น วีซ่า เดีย
่ ว ผู ้เดิน ทางจะต ้องเสีย ค่า ใช ้จ่า ยในการทํ า วีซ่า เดีย
่ วยื่น ปกติ 4 วัน ทํ า การ ท่า นละ
1,700 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทําการ ท่านละ 2,750 บาท (อัตราดังกล่าวข ้างต ้น สําหรั บผู ้ถือหนั งสือเดินทาง
ไทยเท่านัน
้ )
สําหรับผู ้ทีเ่ คยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน
5.ทาจิก ส
ิ ถาน 6.เติร์ก เมนิส ถาน 7.คาซัค สถาน 8.อิรั ก 9.อิห ร่ า น 10.อีย ป
ิ ต์ 11.ซาอุด ีอ าระเบีย 12.ซีเ รีย 13.
เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน
23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตัง้ แต่ปี 2014 เป็ นต ้นมา ไม่สามารถยืน
่ ขอวีซา่ กรุ๊ปได ้ ต ้องทําวีซา่ เดีย
่ วเท่านัน
้ )
เงือ
่ นไขการจอง และ การชาระเงิน
่ ั ขออนุญาติเก็ บเต็ มจานวน
กรุณาทําการจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง เนือ
่ งจากเป็นท ัวร์ราคาโปรโมชน
และไม่คน
ื เงินในการยกเลิกไม่วา่ กรณีใดๆ และตัดทีน
่ ั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั น
้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตท
ิ ันที หากยังไม่ได ้รับยอดเงินตามเวลาทีก
่ ําหนด และหากท่านมี
ความประสงค์จะต ้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต ้องทําจองเข ้ามาใหม่ นั่ นหมายถึงว่า กรณีทม
ี่ ี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะ
ให ้สิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนือ
่ งจากทุกพีเรียด เรามีทน
ี่ ั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
่ คนเดินทางได ้ ก่อ นเดิน ทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ ม่ค น
กรณีลูกค ้าเดิน ทางไม่ได ้ สามารถเปลีย
่ นชือ
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆในกรณีท ไี่ ม่
สามารถหาคนมาแทนได ้
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เงือ
่ นไขสาค ัญอืน
่ ๆทีท
่ า่ นควรทราบก่อนการเดินทาง
คณะจะสามารถออกเดินทางได ้ตามจําเป็ นต ้องมีขน
ึ้ ตํา่ อย่างน ้อย 20 ท่าน หากตํา่ กว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถเดินทางได ้ หาก
ผู ้เดินทางทุกท่านยินดีทจ
ี่ ะชําระค่าบริการเพิม
่ เพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดีทจ
ี่ ะประสานงาน เพือ
่ ให ้ทุกท่านเดินทาง
ตามความประสงค์ตอ
่ ไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลือ
่ นการเดินทางไปในพีเรียดวันอืน
่ ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่าน
ทราบล่วงหน ้าเพือ
่ วางแผนการเดินทางใหม่อก
ี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม
์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หาก
ท่านลางานแล ้วไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงได ้
กรณีทท
ี่ า่ นต ้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อ
ยืนยันกับเจ ้าหน ้าทีก
่ อ
่ นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส
่ ามารถเลือ
่ นวันและเวลาเดินทางได ้ เพราะมีบางกรณีทส
ี่ ายการ
บินอาจมีการปรับเปลีย
่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมก
ิ าศ และ ตารางบิน
ของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญเท่านัน
้ สิง่ สําคัญ ท่านจําเป็ นต ้องมาถึงสนามบินเพือ
่ เช็คอินก่อนเครือ
่ งบิน อย่างน ้อย 3 ชัว่ โมง โดย
้
ในส่วนนีห
้ ากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ใดๆทัง้ สิน
กรณีทท
ี่ า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือ
้ สัตว์ หรือ แพ ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช ้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ ้งบริษัทฯ อย่างน ้อย 7 วันก่อนการ
เดิน ทาง หรือ ตั ง้ แต่ทท
ี่ ่า นเริ่ม จองทัว ร์ เพื่อ ให ้ทางบริษั ทประสานงานกับ สายการบิน เพื่อ จั ด เตรีย มล่ว งหน า้ กรณี ม ีค่า ใช ้จ่า ย
เพิม
่ เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน
้ กับผู ้เดินทาง
่ ผู ้เดินทาง พร ้อมสําเนาหน ้าแรกของหนั งสือเดินทางทุกท่านให ้กับเจ ้าหน ้าทีห
กรุณาส่งรายชือ
่ ลังจากชําระเงินกรณีทท
ี่ า่ นเดินทาง
เป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ ้งรายนามคูน
่ อนกับเจ ้าหน ้าทีใ่ ห ้ทราบ
กรณีทอ
ี่ อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร ้อยแล ้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรั บผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึง่ หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน ้าแรกของหนังสือเดินทางให ้ทางบริษัทเพือ
่ ใช ้ในการออกบัตรโดยสาร
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทจะนํ าส่งใบนั ดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให ้ท่านอย่างน ้อย
5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์นี้ เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครือ
่ งบินแบบหมูค
่ ณะ (ตัว๋ กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ
่ นไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใด
ได ้ จําเป็ นจะต ้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน
้ หากต ้องการเปลีย
่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษัทไม่มน
ี โยบายจัดคูน
่ อนให ้กับลูกค ้าทีไ่ ม่รู ้จักกันมาก่อน เช่น กรณีทท
ี่ า่ นเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต ้องชําระค่าห ้องพักเดีย
่ ว
ตามทีร่ ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต ้องมีอายุใช ้งานได ้คงเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข ้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็ วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม
่ มืดแล ้ว สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วต่างๆ จะปิ ดเร็ ว
กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ
่ เวลาให ้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วกลางแจ ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจ
ลืน
่ ได ้ต ้องใช ้ความระมั ดระวังในการเดินเป็ นอย่า งสูง หรือ ใช ้รองเท ้าทีส
่ ามารถเดินบนหิมะได ้ แว่น กัน แดดควร เมื่อ แสงแดด
กระทบหิมะจะสว่างสะท ้อนเข ้าตา อาจทําให ้ระคายเคืองตาได ้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ปลีย
่ นแปลงโปรแกรมได ้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอ
ิ ากาศ เหตุการทางการเมือง
การล่าช ้าของสายการบิน เงือ
่ นไขการให ้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต ้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค ้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจ
ี่ ําเป็ นจะต ้องมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ ทางบริษัทจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย
่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิท ธิ์ ไม่ส ามารถขอรั บ เงิน คืน ได ้ในบริก ารบางส่ว น หรือ ส่ว นใดส่ว นหนึ่ง ทีท
่ ่า นไม่ต ้องการได ้รั บ บริก าร หากระหว่า งเดิน ทาง
สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข ้าชมได ้ ไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายไม่วา่
ส่วนใดส่วนหนึง่ ให ้ท่าน เนือ
่ งจากทางบริษัทได ้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช ้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน ้าทัง้ หมดแล ้ว
กรณีทท
ี่ า่ นถูกปฎิเสธการเดินทางเข ้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ตามมา และ จะไม่สามารถ
คืนเงินค่าทัวร์ทท
ี่ า่ นชําระเรียบร ้อยแล ้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่
หากวันเดินทาง เจ ้าหน ้าทีส
่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข ้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม ้เพียงเล็กน ้อย เช่น เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน ้าใดหน ้าหนึง่ มีหน ้าใดหน ้าหนึง่ หายไป มีกระดาษหน ้าใด
้ ทางสายการบิน หรือ เจ ้าหน ้าที่
หน ้าหนึง่ หลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนั งสือเดินทาง เป็ นต ้น ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
ิ ธิไ์ ม่อนุญาตให ้ท่านเดินทางต่อไปได ้ ดังนั น
ด่านตรวจคนออก และ เข ้าเมือง มีสท
้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของ
ท่านให ้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ
่ ทําหนั งสือ
เดินทางฉบับใหม่ โดยใช ้ฉบับเก่าไปอ ้างอิง และ ยืนยันด ้วย พร ้อมกับแจ ้งมาทีบ
่ ริษัทเร็ วทีส
่ ด
ุ เพื่อยืนยันการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูล
หนั งสือเดินทาง หากท่านได ้ส่งเอกสารมาทีบ
่ ริษัทเรียบร ้อยแล ้ว กรณีทย
ี่ ังไม่แ (ตั๋วเครือ
่ งบิน) ท่านสามารถเปลีย
่ นแปลงได ้ไม่ม ี
ค่าใช ้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ
่ งบิน) เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง
ทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ตวั๋ เครือ
่ งบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับกระบวนการและขัน
้ ตอน
ของแต่ละคณะ
เกีย
่ วกับทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบิน เนือ
่ งจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลือกทีน
่ ั่ งบนเครือ
่ งบิน กรณีลก
ู ค ้าเดินทางด ้วยกัน กรุณาเช็คอินพร ้อมกัน และ สายการบินจะพยายามทีส
่ ด
ุ ให ้ท่านได ้นั่ งด ้วยกัน
หรือ ใกล ้กันให ้มากทีส
่ ด
ุ
ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับห ้องพั กในโรงแรมทีพ
่ ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้
ห ้องพักแบบห ้องพักเดีย
่ ว (Single) และห ้องคู่ (Twin/Double) และ ห ้องพั กแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม
้ กัน (ไม่ตด
ห ้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค
่ นละชัน
ิ กันเสมอไป)
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืน
กรณีทท
ี่ า่ นไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข ้าเมือง (ห ้ามไม่ให ้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
้จ่
้
ค่าใช ายให ้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ทัง้ สิน
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ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่านํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประท ้วง , การ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
นัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดิน ทาง ไม่ว่า กรณีใดๆก็ต าม และ ขอ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
สงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายตามจริง กรณีทา่ นลืมสิง่ ของไว ้ทีโ่ รงแรมและจําเป็ นต ้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท
่ า่ น
ต ้องการ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข ้อเสนอทีต
่ ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได ้สํารองโรงแรมทีพ
่ ักในต่างประเทศเรียบร ้อย
แล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย
่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน้ )
„

สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

การทาวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวนัน่ ใช้แค่เพียงสาเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน
เห็นทัง้ 2 ด้าน ตามตัวอย่างเท่านัน้ !!

**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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