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ครบสูตรจางเจียเจีย้ 
เฟ่ิงหวง(รวมล่องเรือ) เทียนเหมินซาน เขาอวตาร 

 จินเปียนซี หวงซือจ้าย โชว์เหม่ยลีเ่ซ่ียงซี 5 วนั 4 คืน  
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ไฮไลท์โปรแกรม 

➢ บินตรงจากกรุงเทพสู่ อุทยานจางเจียเจีย้ ไม่เสียเวลานั่งรถจากฉางซาไปอุทยาน  
➢ เที่ยวครบ 12  ไฮไลท์ กบั 3 แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต  จางเจียเจีย้ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองถงเหริน  
➢ ไม่เสียเวลากบัการแวะร้านยา ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา อกีต่อไป 
➢ เท่ียวครบกว่า จ่ายคุ้มกว่า ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง 
➢ ใช้เวลาเต็มที่กบัการเที่ยวชม ถ่ายภาพ ไม่เร่งรีบแบบชะโงกทัวร์ 
➢ โปร่งใสน่าเช่ือถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้น 

 

ไปทั้งที ต้องเที่ยว 12 ไฮไลท์ให้ครบ 
1. กระเช้าเหิรฟ้าสู่เขาประตูสวรรค์ 7. สะพานหนึ่งในใต้หล้าไร้เทียมทาน 

2. ทางเดินกระจกเลยีบหน้าผาเหลือท้าทาย 8. จินเปียนซี ,หวงซือจ้าย 

3. สวนจอมพลเฮ่อหลง 9. ล่องแม่น ้าถัวเจียงชมเมืองโบราณเฟิงหวง 

4. ถนนสาย 99 โค้งเหนือจินตนาการ  10. สะพานกระจกข้ามหุบเขาท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

5. เขาอวตารจุดก าเนิดหนงัอวตาร 11. พพิธิภัณฑ์ภาพหินทรายแสนวิจิตร 

6. ลฟิท์แก้วไป่หลงตระหง่านฟ้า 12. ชมการแสดงชุดอลงัการ โชว์เหม่ยลีเ่ซียงซี 
 

ก าหนดการเดินทาง  
วันเดินทาง ราคาทัวร์ พกัเดี่ยว จ่ายเพิม่ วีซ่ากรุ๊ป 

2-6 พ.ย. 2562 19,900.- 5,500.- รวม 
23-27 พ.ย. 2562 19,900.- 5,500.- รวม 

29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2562 19,900.- 5,500.- รวม 
30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2562 19,900.- 5,500.- รวม 
14-18 ธ.ค. 2562 19,900.- 5,500.- รวม 
18-22 ม.ค. 2563 19,900.- 5,500.- รวม 
15-19 ก.พ. 2563 19,900.- 5,500.- รวม 

29 ก.พ. – 4 ม.ีค. 2563 19,900.- 5,500.- รวม 
21-25 ม.ีค. 2563 21,900.- 5,500.- รวม 
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**** เส้นทางท่องเท่ียวจางเจียเจ้ีย เป็นเส้นทางชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ ผูเ้ดินทางควรเตรียมตวัใหพ้ร้อม
ต่อการเดินทาง ซ่ึงอาจมีการรอคิวตามสถานีกระเชา้ สถานีรถโดยสาร จุดข้ึนลิฟท ์ท่ีเปิดใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวใน
อุทยาน รวมทั้งรสชาติของอาหารจีนของเมืองจางเจียเจ้ียอาจมีความแตกต่างจากเส้นทางอ่ืนในประเทศจีน 
เน่ืองจากเมืองน้ีเป็นเมืองขนาดเลก็ท่ียงัไม่ไดเ้จริญทดัเทียมเท่าเมืองอ่ืนในประเทศจีน จึงขอใหผู้เ้ดินทางท าความ
เขา้ใจขอ้มูลก่อนเดินทางดว้ย ****     
หมายเหตุ...การแสดงชุด จ้ิงจอกขาว The love story of a wooden man and a fairy fox  เป็นการแสดงกลางแจง้ท่ี
จะจดัแสดงไดเ้ฉพาะบางฤดูกาลและในวนัท่ีไม่มีฝนเท่านั้น ทางบริษทัฯ จึงไม่สามารถบรรจุการแสดงชุดน้ีอยูใ่น
โปรแกรมทวัร์เน่ืองจากความไม่แน่นอนของตารางการแสดง ส าหรับลูกทวัร์ท่ีตอ้งการชมการแสดงชุดดงักล่าว
สามารถแจง้ความประสงคก์บัไกดทอ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร์เพื่อท าการส ารองท่ีนัง่ในกรณีท่ีมีการแสดงในช่วงวนั
เดินทาง โดยอตัราค่าเขา้ชมส าหรับท่ีนัง่ทัว่ไปอยูท่ี่ 380 หยวนต่อท่าน ลูกทวัร์ท่ีตอ้งการชมการแสดงสามารถท า
การจองและช าระค่าเขา้ชมผา่นไกดท์อ้งถ่ินในวนัเวลาเดินทางได ้ เน่ืองดว้ยการแสดงชุดน้ีเป็นโปรแกรมเสริมท่ี
ลูกทวัร์ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายต่างหาก การจะเขา้ชมหรือไม่เขา้ชมข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจของลูกทวัร์ ทางบริษทัฯไม่มี
นโยบายบงัคบัให้ลูกทวัร์เสียค่าใชจ่้ายเพื่อเขา้ชมการแสดงแต่อยา่งใด......     

 

วนัทีแ่รก  กรงุเทพฯ สวุรรณภมู–ิเมอืงจางเจยีเจีย้–เฟิงหวาง–ลอ่งเรอืแมน่ า้ถวั–สะพานแดง–แสงสี

ยามราตร ี

03.25 น. คณะเดนิทางพรอ้มกันที ่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8-9 
เคานเ์ตอร ์เช็คอนิ เกาะ U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

06.25 น. น าทา่นบนิตรงสู ่สนามบนิตา้หยง เมอืงจางเจยีเจีย้ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN 
AIRLINES   เทีย่วบนิที ่CZ606 (เทีย่วบนิใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชัว่โมงเศษ) 

10.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ เมอืงจางเจยีเจีย้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร... จางเจยี
เจีย้ เป็นอทุยานมรดกโลกตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหหูนาน เป็นอทุยานแหง่ชาติ
แหง่แรกของจนี และไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาตใินปี ค.ศ.1992 อทุยานจางเจยี
เจีย้มเีน้ือทีก่วา่ 369 ตารางกโิลเมตร อดุมดว้ยขนุเขานอ้ยใหญแ่ละตน้ไมน้านาพันธุ ์  
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 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเฟิงหวง (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม) ทีข่ ึน้อยูก่บัเขตปกครองตนเองของชนเผา่
นอ้ยถเูจยี ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของมณฑลหหูนาน เมอืงโบราณหงสต์ัง้อยูร่มิแมน่ ้าถัว ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา
เสมอืนดา่นชอ่งแคบภเูขา ทีเ่ดน่ตระหง่านมยีอดเขาตดิตอ่กันเป็นแนว  

12.30 น. ถงึเฟ่ิงหวาง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

 ชมเมอืงโบราณเฟ่ิงหวาง เฟ่ิงหวางมโีบราณสถานและโบราณ วตัถทุางดา้นวฒันธรรมอันล ้าคา่ทีต่กทอด

มาจากราชวงศห์มงิและชงิ มถีนนทีป่ดูว้ยหนิเขยีว 20 กวา่สาย มกี าแพงเมอืงโบราณ “เฟ่ิงหวางกูเ่ฉงิ” ซึง่

สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ  ชมหงเฉยีว สะพานไมโ้บราณทีม่หีลังคาคลมุเหมอืนสะพานขา้มคลอง

ในเวนีส จุดเดน่อกีแหง่หนึง่ของเฟ่ิงหวาง คอืบา้นทีย่กพืน้สงูเรยีงรายกันบนรมิน ้าทีใ่สสะอาจจนเห็นกน้บงึ 

เป็นทศันียภาพทีส่วยงามและเป็นทีน่ยิมชืน่ชอบทัง้ชาวจนีและชาวตา่งประเทศ  น าทา่นน ัง่เรอืแจว ชม

บา้นเรอืนรมิน า้และชมเจดยีว์า่นหมงิ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงฟ่งหวงยามค า่คนื ชมเมอืงโบราณฟ่งหวง ทีเ่ต็มไปดว้ยแสงสแีบบตืน่ตาตืน่ใจ ชมผับ
บารท์ีค่กึคกัรมิแมน่ ้าถวัเจยีง ตกแตง่แบบแนวแนวสดุฤทธิส์ดุเดช ชมและเลอืกซือ้สนิคา้ HANDMADE เสือ้ยดื
,รองเทา้เก๋ๆ  เขยีนสลีงลายสดใส แบบน่ังวาดกันใหเ้ห็น และของพืน้เมอืงตา่งๆอกีมากมาย สถานทีบ่ันเทงิจะ
ปิดประมาณ ตหีนึง่ รา้นคา้เริม่ทยอยปิดประมาณ 5 ทุม่ ในยา่นเมอืงโบราณฟ่งหวง 

พักที ่FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรอื เทยีบ 4 ดาว 

วนัทีส่อง เฟ่ิงหวาง-จางเจยีเจีย้-อทุยานเทยีนเหมนิซาน-ระเบยีงกระจก 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเดนิทางกลับจางเจยีเจีย้ (3 ชัว่โมง) 

11.30 น. ถงึจางเจยีเจีย้ รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

 หลังอาหารน าทา่นขึน้ พชิติยอดเขาเทยีนเหมนิซาน โดยสารกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก (กระเชา้มคีวาม

ยาวถงึ 7.5 กโิลเมตร)  อยูส่งูเหนือระดับน ้าทะเล 1,518 เมตร ขณะทีน่ั่งกระเชา้ขึน้เขาสามารถชืน่ชม

ทัศนียภาพทีส่วยงามของภเูขาทีม่คีวามอลังการแหง่น้ี สามารถมองเห็นประตสูวรรคซ์ึง่เป็นโพรงหนิขนาด

ใหญบ่นยอดเขา มองเห็นความคดเคีย้วของ เสน้ทาง 99 โคง้ และภเูขาสงูใหญม่ากมายทีต่ัง้ตระหง่านเสยีด

ฟ้า เมือ่ถงึยอดเขาเทยีนเหมนิซาน น าคณะเดนิตามเสน้ทางชมววิเลยีบภเูขาและหนา้ผา ชมทัศนียภาพจาก

มมุสงูบนยอดเขา  อกีทัง้ไดส้มัผัสการเดนิบนพืน้กระจกใสของ ทางเดนิกระจกเลยีบหนา้ผา เพือ่วดัความ

ใจกลา้ของทา่น ส าหรับนักทอ่งเทีย่วทีไ่มต่อ้งการเผชญิกับความหวาดเสยีว สามารถน่ังรอบรเิวณทางออกอกี

ดา้นของทางเดนิกระจกเลยีบหนา้ผา........ จากนัน้น าทา่นสู ่ประตสูวรรค ์ โพรงหนิทะลภุเูขาขนาดใหญ ่

ซึง่ในปี 1990 มนัีกบนิชาวรัสเซยีขับเครือ่งบนิ 3 ล าบนิลอดผา่นชอ่งโพรงหนิประตสูวรรคแ์หง่น้ีพรอ้มกัน ภาพ

ประวัตศิาสตรน้ี์ถกูบันทกึและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภเูขาเทยีนเหมนิซานจงึเป็นทีรู่จ้ักของนักผจญภัยทั่วโลกที่

อยากเดนิทางมาสมัผัสดว้ยตัวเอง พาทา่นขึน้บันไดเลือ่นทีส่รา้งขึน้โดยการเจาะทะลภุเูขา มคีวามสงูถงึ 7 ขัน้ 

เป็นสิง่อ านวยความสะดวกใหมล่า่สดุของ เขาเทยีนเหมนิ  ซึง่หาดไูดย้ากตามแหลง่ทอ่งเทีย่วตา่งๆ ทัว่โลก 
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ทา่นจะไดถ้า่ยภาพ ประตสูวรรค ์อยา่งใกลช้ดิ จากนัน้ทา่นสามารถทดสอบก าลังขาของทา่นโดยการเดนิลง

บันได 999 ขัน้ เพือ่ลงมายังลานจอดรถทีอ่ยูด่า้นลา่งของประตสูวรรค.์.....จากนัน้น าทา่นน่ังรถบัสของอทุยาน

ทีขั่บโดยคนขับผูช้ านาญเสน้ทางเป็นพเิศษน าคณะลงเขาผา่นเสน้ทาง 99 โคง้ ทีห่วาดเสยีวและเรา้ใจเป็น

อยา่งมาก 

**หมายเหต ุ: ในฤดทูอ่งเทยีวทีม่จี านวนนักทอ่งเทีย่วตอ่แถวขึน้กระเชา้เป็นจ านวนมาก ทางบรษัิท
ฯ อาจท าการสลับโปรแกรมใหค้ณะน่ังรถอทุยานขึน้ไปยังบรเิวณถ ้าประตสูวรรค ์ จากนัน้น าคณะขึน้
ยอดเขาผา่นบันไดเลือ่นทะลภุเูขา เมือ่เสร็จจากการเทีย่วชมบนยอดเขาแลว้จงึน าคณะลงจากยอด
เขาโดยกระเชา้ลอยฟ้า ซึง่เป็นการสลับการใชย้านพาหนะในการขึน้/ลงเขา เพือ่หลกีเลีย่งการรอควิ
ทีน่านเกนิไปในชว่งเทศกาล*******************   
** บันไดเลือ่นทะลภุเูขาและถนน 99 โคง้จะปิดใหบ้รกิารในชว่งเดอืนธันวาคม - เดอืนกมุภาพันธ ์
ของทกุปีทาง ดว้ยเหตผุลดา้นความปลอดภัย เน่ืองจากเป็นชว่งทีม่หีมิะปกคลมุในจดุ และเสน้ทาง
ซึง่ท าใหไ้มส่ามารถใชส้ญัจรได ้ ในสว่นทีเ่ป็นกระเชา้ขึน้/ลงเขายังคงเปิดใหบ้รกิารตามปกตใินฤดู
หนาว******** 

 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

พักที ่BEST WESTERN GRAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว    
http://www.bwhotelzjj.com/ 

วนัทีส่าม จางเจยีเจีย้-อทุยานจางเจยีเจีย้-หวงซอืจา้ย(รวมกระเชา้ขึน้-ลง)-ววิภูเขาหา้นิว้-จนิเปียนซ ี

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 อทุยานแหง่ชาตจิางเจยีเจีย้ ตัง้อยูใ่นเมอืงจางเจยีเจีย้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวดัหหูนาน เมือ่วันที ่
25 กันยายน 1982 ดว้ยความเห็นชอบของสภาแหง่รัฐของสาธารณรัฐประชาชนจนีฟารม์ป่าจางเจยีเจีย้เดมิ
ไดรั้บการขนานนามอยา่งเป็นทางการวา่ "วนอทุยานแหง่ชาตจิางเจยีเจีย้" และเป็นอทุยานแหง่ชาตป่ิาแหง่
แรกในประเทศจนี ทวิทัศนธ์รรมชาตขิองวนอทุยานแหง่ชาตจิางเจยีเจีย้มชีือ่เสยีงในดา้นของยอดเขาหบุเขา

เงยีบสงบและป่าไมม้คีวามสวยงาม ในขณะเดยีวกันมยีอดเขามากกวา่ 3,000 จุดเชน่ผูค้นเหมอืนสตัวป่์าสิง่
ตา่ง ๆ ภาพเหมอืนจรงิน่าตืน่เตน้ดว้ยชือ่เสยีงของ "สามพันยอดแปดแสนล าธาร” ซึง่ลอืชือ่ดว้ยทรัพยากรการ
ทอ่งเทีย่วทีม่เีอกลกัษณ์ของตนเอง แหลง่ทอ่งเทีย่วส าคัญในเมอืงจางเจยีเจีย้ เป็นพืน้ทีป่่าไมถ้งึ 98% ซึง่
นับเป็นออกชเิจนทางธรรมชาต ิและเนือ่งจากเป็นเมอืงทีอ่ยูห่า่งไกลทีน่อ้ยคนจะเดนิทางไปถงึ อกีทัง้ ชาว
จางเจยีเจีย้ ผูซ้ ึง่รักในธรรมชาต ิไดด้ าเนนินโยบายอนุรักษ์ธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธผิล 

http://www.bwhotelzjj.com/
http://travel.mthai.com/tag/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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  น าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าสู ่เขาสงิโตเหลอืง “หวงซอืจา้ย” ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ เทอืกเขาแหง่น้ีมี

เน้ือทีก่วา่ 83,000 ไร่ สงูกวา่ระดับน ้าทะเล 1,300 เมตร ทีเ่ขาสงิโตเหลอืงน้ีมจุีดชมววิทีเ่รยีงรายลดหลั่นไป

ตามแนวหนา้ผา ทีน่ี่คอืบรเิวณธรรมชาตมิหศัจรรยแ์หง่หนึง่ของจนี ภาพของยอดเขาวงกตเทยีมเมฆ “จางเจยี

เจีย้” ปรากฏอยูเ่บือ้งหนา้ มยีอดเขาสงูนับไมถ่ว้นโผลข่ึน้มา

บางลกูมลีกัษณะคลา้ยบอนไซ บางลกูมรูีปร่างเหมอืนดาบเลม่

มหมึาปักอยูท่ั่วไป ชมยอดเขาประตสูาวพรหมจรรย ์ ยอดเขา

ประตศูักดิส์ทิธิ ์ ยอดเขาหนังสอืสวรรค ์ เขาเสาเข็มมหศัจรรย์

แหง่ทอ้งสมทุร เขาเสาสวรรคแ์หง่ทศิใต ้ฯลฯ หวงซอืจา้ยเป็น

จุดทอ่งเทีย่วสดุยอด ยามทีย่อดเขานับรอ้ยเหลา่น้ีถกูคลอ

เคลยีดว้ยหมอกบางๆ เป็นความสวยงามอันสดุพรรณนา กับ

ทวิทศันท์ีท่า่นมองเห็นอยูเ่บือ้งหนา้ มผีูค้นไมน่อ้ยเปรยีบเปรย

วา่งดงามเหมอืนอยูใ่นแดนสวรรค ์ ถา้มาจางเจยีเจีย้แลว้ทา่น

ไมข่ึน้หวงซอืจา้ยกเ็สมอืนหนึง่ทา่นมาไมถ่งึ น าทา่นลงจาก

ภเูขาโดยกระเชา้ลอยฟ้า 

หมายเหต ุ(ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่ความเสีย่งวา่ ไมว่า่กรณีใดๆหากขึน้เขาหวงซือ้จา้ยไมไ่ด ้บรษัิทฯรับผดิชอบเพยีงคนืคา่บัตร
ใหเ้ทา่นัน้ / หากบัตรไดถ้กูใชไ้ปบางสว่นแลว้ จะไมม่กีารคนืคา่บรกิาร  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

  น าทา่นเทีย่วชมล าธารจนิเปียนซ ีหรอืล าธารแสท้อง ซึง่เป็นล าธารทีไ่หลวนไปตามชอ่งเขา และชะง่อน

ผาสงูชนัเขา้ไปกลางภเูขาวงกต ล าธารจนิเปียนซ ีมนี ้าในล าธารมสีเีขยีวใสปราศจากมลภาวะ สองฝ่ังน ้าจะ

มภีเูขาหนิรูปร่างสวยแปลกตาตัง้ตระหง่านเรยีงรายเป็นจ านวนมาก เชน่ ผาแสม้า้ทอง ผาอรหันตเ์มาเหลา้ ผา

ชว่ยมารดาลอดสีท่วารฯลฯ 

เย็น รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตคาร 

 พักที ่WULING XINTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาวในอทุยานจางเจยีเจีย้ 

วนัทีส่ ี ่ จางเจยีเจีย้-อทุยานเทยีนจอืซาน-เขาอวตาร-สะพานหนึง่ในใตห้ลา้-สวนนายพลเฮอ่หลง-
โชวเ์หมย่ลีเ่ซยีงซ ี

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 หลังอาหารเชา้น าทา่นเขา้สูเ่ขตอทุยานแหง่ชาตจิางเจยีเจีย้ จากนัน้น่ังรถของเขตอทุยานไปยังสถานีลฟิท์
แกว้ไป่หลง เพือ่โดยสารลฟิทแ์กว้ชมววิสดุไฮเทค จากสถานีทีอ่ยูต่นีเขาขึน้สูส่ถานีทีอ่ยูบ่นยอดเขา
จกัรพรรด ิ หรอื เขาเทยีนจือ่ซาน (เขาอวตาร) ลฟิทแ์กว้ไป่หลง เป็นลฟิทแ์กว้ชมววิสองชัน้แหง่แรกใน
ทวปีเอเชยีทีส่รา้งขึน้เลยีบหนา้ผาสงูชนั มคีวามสงู 326 เมตร ขณะโดยสารในลฟิทแ์กว้ ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่
ใจกับ ยอดเขาฮาลลียูา  มคีวามสงูถงึ 1,250 เมตร ชมทวิทศันอ์ันสวยงามทีส่ดุแสนประทับใจของอทุยาน
จางเจยีเจีย้ ทัง้ดา้นทศิตะวนัออก ทศิใตแ้ละทศิตะวันตกของเขาเทยีนจือ่ซานเต็มไปดว้ยชะง่อนผาอันสงูชนั 
เหวลกึ และป่าหนิยกัษ์ในรูปลักษณะตา่งๆ ยนืตระหง่านค ้าฟ้า  ชม เทยีนเสีย้ตีอ้ ีเ้ฉยีว สะพานหนึง่ในใต้
หลา้ (สะพานใตฟ้้าอับดับ 1) ในอทุยานจางเจยีเจีย้ ปตมิากรรมทางธรรมชาตทิีน่่าอัศจรรย ์ หมูข่นุเขาหนิ
ประหลาดนับพันไดก้ลายเป็นฉากถา่ยท าหนัง “อวตาร” ภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ชือ่ดัง ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับ
ทวิทศันอ์ันสวยงามทีแ่สนประทับใจมรูิล้มื และยากทีจ่ะหาค าบรรยายได ้

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสู ่ สวนจอมพลเฮอ่หลง ซึง่เป็นจุดหนึง่ทีผู่ม้าเยอืนภเูขาอวตารตอ้งแวะมาถา่ยรูปบรเิวณน้ี 

นอกจากจะมรูีปปั้นของจอมพลเฮอ่หลง ซึง่เป็นหนึง่ในสบิจอมพลรุ่นแรกของกองทพัปลดแอกจนี ทีร่บชนะ

กองทัพญีปุ่่ นผูรุ้กราน และกองทัพของเจยีงไคเชค็ จนเกดิการปฏรูิปการปกครองในประเทศจนี ตัง้เป็น

อนุสรณ์ภายในสวนแหง่น้ี ทางดา้นทศิใตข้องสวนแหง่น้ียังเป็นจุดชมววิทีม่องเห็นทศันียภาพทีก่วา้งไกลของ

ทะเลขนุเขานับรอ้ยลกู ส าหรับทา่นทีเ่ลอืกโปรแกรมแบบไมเ่ขา้รา้น ทา่นสามารถใชเ้วลาในการเดนิชมอยา่ง

เต็มอิม่ ไมเ่ร่งรบี ไมต่อ้งแยง่กันถา่ยรูป และคุม้คา่ตอ่การเดนิทาง... จากนัน้น าทา่นลงจากเขาโดย กระเชา้

เทยีนจือ่ซาน พรอ้มกบัชมทวิทศันอ์ันสวยงามทีส่ดุแสนประทับใจมรูิล้มื…  
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***หมายเหต.ุ..กรณทีี ่ กระเชา้เทยีนจือ่ซาน ท าการซอ่มแซมปิดปรบัปรงุหรอืไมเ่ปิดท าการ ทาง

บรษิทัอาจตอ้งน าทา่นเดนิทางลงจากเขาโดย ลฟิทแ์กว้ไป่หลง***  

 

 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 

 ** หลังอาหารชมโชวอ์ลังการ เหมย่ลีเ่ซยีงซ ี  หรอืโชวเ์สน่หแ์หง่หหูนานตะวนัตก การแสดงทีส่วยงาม

และยิง่ใหญท่ีเ่ป็นหา้สดุยอดดา้นการแสดงในอทุยานจางเจยีเจีย้ (สดุยอดดา้นการแสดง สดุยอดดา้นฉาก

ประกอบการแสดง สดุยอดดา้นการจัดแสง สดุยอดดา้นดนตรปีระกอบการแสดง สดุยอดดา้นทมีนักแสดง)  

เมือ่เสร็จจากการชมการแสดง น าคณะกลับทีพ่ัก 

พักที ่WULING XINTIANDI HUATIAN CHOICE HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาวในอทุยานจางเจยีเจีย้ 

วนัทีห่า้ จางเจยีเจีย้-พพิธิภณัฑภ์าพวาดทราย-สะพานแกว้-กรงุเทพฯ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นชมพพิธิภณัฑภ์าพหนิทราย หรอืจวนิเซงิฮวา่เยีย้น งานศลิป์ทีม่คีวามประณีตและเพยีรพยาม
อยา่งสงูจติรกรรมภาพเม็ดทรายทีใ่ชว้ัสดจุากธรรมชาต ิเชน่ กรวดส ีเม็ดทราย กิง่ไม ้หนิ ฯลฯ น ามาจัดแตง่
เป็นภาพทวิทัศน ์จติรกรรมทีรั่งสรรคข์ึน้มาลว้นไดรั้บรางวัลและค าชมมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นทีเ่ลือ่งลอื
ไปทั่วโลก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 

 จากนัน้น าคณะทา้ทายความหวาดเสยีวบน สะพานกระจกจางเจยีเจีย้ ในเขตอทุยานแกรนดแ์คนยอ้น 
ทา้ทายทา่นดว้ยการเดนิผา่น สะพานกระจกขา้มหบุเขาทีส่งูทีส่ดุในโลก สงูจากพืน้ 980 ฟตุ The Grand 
Canyon of Zhangjiajie Skywalk โดยมคีวามยาวของสะพาน 400 เมตร  สะพานทีน่่าหวาดเสยีวแหง่น้ี
ออกแบบ โดย  Haim  Dotanวศิวกรชาวอสิราเอล โดยตอ้งการสรา้งสะพานกระจกเพือ่เชือ่มยอดเขาสองยอด
เขา้ไวด้ว้ยกัน โดยสามารถรองรับนักทอ่งเทีย่วไดค้ราวละ 800 คนพรอ้มกัน หลงัลงจากสะพานดว้ยความ
ตืน่เตน้หวาดเสยีว... 

เย็น  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 
21.50 น. เหริฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่ CZ605 

00.15 น. เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

************************************* 
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยั
ตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่ม

เดนิทางเป็นส าคัญ 
 

หมายเหตุ...การจ าหน่ายสินคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถ่ินหรือหัวหนา้ทวัร์เป็นกิจกรรมส่วนตวัท่ีไม่ได้
เก่ียวขอ้งกบับริษทัทวัร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินคา้เป็นไปตามความสมคัรใจและความพึงพอใจของท่าน  หาก
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เกิดกรณีสินคา้ท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัท่ีสั่งไว ้ หรือจ านวนสินคา้ไม่ตรงกบัทีสั่ง หรือไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาติดต่อ
ไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรือผา่นหวัหนา้ทวัร์เท่านั้น  บริษทัฯ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใด ๆ กบัการจ าหน่ายขนมบนรถของ
ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร์ทั้งส้ิน  ทางบริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิไม่รับเปล่ียนหรือคืนสินคา้ในทุกกรณี 
 

เง่ือนไขและราคา ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกคร้ัง 
 (มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ)*** 

เง่ือนไข และการจองทัวร์ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได ้ในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์ไทยร่วม
เดินทางดว้ยโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (หอ้งพกัได ้2 ท่าน ในกรณีท่ีเดินทางดว้ยกนั 3 ท่าน ทางโรงแรมจดัห้องพกัให้ท่านแบบ 2 
เตียงและมีเตียงเสริมใหท้่าน 1 เตียง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีรายการทวัร์ระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีรายการทวัร์ระบุ 
5. ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีรายการระบุ 
6. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival  
** วีซ่าแบบหมูค่ณะ ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทาง
คร้ังอ่ืนๆได ้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี ลูกคา้ท่ีมีวีซ่าจีนอยูแ่ลว้จะหกัคืนคา่วีซ่ากรุ๊ป 800 
บาท และลูกคา้ท่ีตอ้งการเป็นวีซ่าเด่ียว ตอ้งเตรียมเอกสารใหบ้ริษทัฯพร้อมช าระเงินเพิ่มท่านละ 900 บาท **  กรณีลูกคา้มี
วีซ่าแลว้ กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
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7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
8. กระเป๋าเดินทางน ้าหนักตามที่สายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบน ้าหนักไม่เกนิ 20 กิโลกรัม  

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
2. ค่าน ้าหนกักระเป๋าเฉพาะส่วนท่ีเกินจาก 20 กิโลกรัมตามท่ีสายการบินก าหนด 
3. ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการทวัร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าเช่าพ๊อกเก๊ตไวไฟ 
ฯลฯ 
5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
7. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ วนัละ 30 หยวนต่อคน ต่อวนั    
ทริปเดินทาง 6 วนั เตรียมค่าทิปให ้ไกด ์คนรถ และหวัหนา้ทวัร์ 180 หยวนต่อผูเ้ดินทางหน่ึงท่าน 

เง่ือนไขการจอง และยกเลิกทัวร์   
1. แจง้จ านวนผูเ้ดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ างวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ท่ีท่านเลือกจอง หากท่าน 
ยกเลิกหลงัการช าระค่ามดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจ าใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใช้
สิทธ์ิแทนได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ     
2. ช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืน
ค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยเสียค่าใชจ่้ายบางส่วนเพิ่ม 
เช่น ค่าวีซ่าส าหรับผูท่ี้มาแทนท่าน และค่าเปล่ียนช่ือท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัสายการบิน  
3. เม่ือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ท่านไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ หรือเปล่ียน
โปรแกรมทวัร์ได ้การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เท่ากบัการยกเลิกทวัร์ ซ่ึงทางบริษทัฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ หรือเงิน
มดัจ าทวัร์ใหท้่านได ้       

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย หรือความล่าชา้  
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่คืนเงินค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระ
ไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

https://www.youtube.com/watch?v=mHNTaUEyV1g
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5. รายการทวัร์น้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดรั้บการยนืยนัท่ีนัง่จากสายการบิน 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. มคัคุเทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน บริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
9. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งซ้ือตัว๋โดยสารรถทวัร์ หรือเคร่ืองบินภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ พร้อมขอ
ค ายนืยนัวา่กรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนขอวีซ่าเข้าจีนแบบหมู่คณะ 
1. หนงัสือเดินทางตวัจริงท่ีมีอายขุองหนงัสือเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน โดยนบัจากวนัเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. ในกรณีท่ีใชส้ าเนาหนงัสือเดินทางแทนตวัจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ ส่งอีเมล ์หรือส่งทางไลน์ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถการันตีไดว้า่ 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านนั้นมีความชดัเจนถูกตอ้งหรือไม่ และทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกดิขึน้ในกรณีท่ี 
ขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัขอ้มูลในหนงัสือเดินทางจริงของท่าน   
3. การยืน่วีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านตอ้งเขา้และออกจากประเทศจีนตามก าหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกนั กรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้
และออกจากประเทศจีนตามเวลาท่ีก าหนด ท่านจะต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น 
4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใชไ้ดส้ าหรับหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น ( ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างชาติตอ้งขอยืน่วีซ่าท่ีสถานฑูต
จีนหรือหน่วยงานตวัแทนท่ีไดรั้บการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )  
5. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วีซ่า 
6. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ บริษทัฯ ไม่สามารถยืน่วีซ่าจีนแทนผูเ้ดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
(เล่มเหลือง) ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
7. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย์ 

หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้  
- หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอาย ุหากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทางจนถึงวนั
หมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเล่มใหม่ทนัที 
- หนงัสือเดินทางท่ีช ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกท่ีมีรูปและรายละเอียดของ
ผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น  หนา้ในเล่ม
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หนงัสือเดินทางขาดหายทั้งหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หน่ึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได ้ลว้นถือวา่เป็น
หนงัสือเดินทางช ารุดท่ีไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 
 

หมายเหตุ เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูเ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนดได ้ 

กรุณาส่งหนงัสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้-ออกประเทศใหเ้รียบร้อย โดย

เจา้หนา้ท่ีจะคืนหนงัสือเดินทางใหท้่านท่ีสนามบินในวนัเดินทาง  ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางติดตวัไปสนามบินใน

วนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไม่หยบิผิดเล่ม ไม่หมดอาย ุและไม่ช ารุด บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ

ใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนท าใหท้่านเดินทางไม่ได ้  


