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มหศัจรรย.์..ดาวลา้นดวง พรเีมีย่ม 5 ดาว 
จางเจยีเจีย้ เฟ่ิงหวาง ถงเหรนิ 6 วนั 5 คนื  
เดนิทาง กมุภาพนัธ ์- เมษายน 63 Vietjet Airlines 

 



CH-VZ6D / ถงเหริน เฟิงหวง จาง 6 วนั ก.พ.-เม.ย. 2563          2 
 

ไฮไลท์โปรแกรม 

➢ บินตรงจากกรุงเทพสู่ถงเหริน (เที่ยวบินเหมาล า สายการบินเวียดเจ๊ด แอร์เวย์  
➢ เที่ยวครบไฮไลท์ กบั 3 แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต  จางเจียเจีย้ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองถงเหริน  
➢ ไม่เสียเวลากบัการแวะร้านยา ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา อกีต่อไป 
➢ เท่ียวครบกว่า จ่ายคุ้มกว่า ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง 
➢ ใช้เวลาเต็มที่กบัการเที่ยวชม ถ่ายภาพ ไม่เร่งรีบแบบชะโงกทัวร์ 
➢ โปร่งใสน่าเช่ือถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้น 
➢ รถโค้ช VIP 2+1 กว้างขวางนั่งสบาย 
➢ อพัเกรดเมนูอาหาร  
➢ พกัโรงแรม 5 ดาว ส่ีคืน / 4 ดาว หนึ่งคืน โรงแรมทีด่ีท่ีสุดในเมืองถงเหริน 

 

ไปทั้งที ต้องเที่ยวไฮไลท์ให้ครบ 
1. กระเช้าเหิรฟ้าสู่เขาประตูสวรรค์ 7. สะพานหนึ่งในใต้หล้าไร้เทียมทาน 

2. ทางเดินกระจกเลยีบหน้าผาเหลือท้าทาย 8. หมู่บ้านชนเผ่าแม้วพ านักตามเขตพ้ืนท่ีภูเขา 

3. สวนจอมพลเฮ่อหลง 9. ล่องแม่น ้าถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวง 

4. ถนนสาย 99 โค้งเหนือจินตนาการ  10. เขาอวตารจุดก าเนิดหนังอวตาร 

5. ลฟิท์แก้วไป่หลงตระหง่านฟ้า 11. พพิธิภัณฑ์ภาพหินทรายแสนวิจิตร 

6. สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน 12. ICE SNOW WORLD 
 

ก าหนดการเดินทาง  
วันเดินทาง ราคาทัวร์ พกัเดี่ยว จ่ายเพิม่ วีซ่ากรุ๊ป 

10 – 15 เม.ย. 63 28,888.- 7,500.- รวม 
12 – 17 เม.ย. 63 28,888.- 7,500.- รวม 

 

**** เสน้ทางทอ่งเทีย่วจางเจยีเจีย้ เป็นเสน้ทางชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิผูเ้ดนิทางควร
เตรยีมตวัใหพ้รอ้มตอ่การเดนิทาง ซึง่อาจมกีารรอควิตามสถานกีระเชา้ สถานีรถโดยสาร จดุขึน้
ลฟิท ์ ทีเ่ปิดใหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วในอทุยาน รวมทัง้รสชาตขิองอาหารจนีของเมอืงจางเจยีเจีย้
อาจมคีวามแตกตา่งจากเสน้ทางอืน่ในประเทศจนี เนือ่งจากเมอืงนี้เป็นเมอืงขนาดเลก็ทีย่ังไมไ่ด ้
เจรญิทัดเทยีมเทา่เมอืงอืน่ในประเทศจนี จงึขอใหผู้เ้ดนิทางท าความเขา้ใจขอ้มลูกอ่นเดนิทาง

ดว้ย ****   
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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......     

 

       
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองถงเหริน   
12.45 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3 บริเวณ เกาะ E สายการบิน

เวียดเจ๊ทแอร์เวย์(VIETJET AIRWAY) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯจะคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  
หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้

น่ังติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

15.45 น. น าท่านบินตรงสู่ สนามบินถงเหริน มณฑลกุ้ยโจว โดยสายการบิน VIETJET AIRWAY เท่ียวบินท่ี VZ3522  
(เท่ียวบินใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง 20 นาที) / ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากเคร่ืองบินเหมาล า 

19.55 น. เดินทางถึง สนามบินถงเหริน เมืองถงเหริน ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกุย้โจว เมืองชายแดน
บนท่ีราบสูงยนูนาน กุย้โจว พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลบักบัเนินเขา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มนอ้ย อาทิ 
ชนเผา่ถู่เจีย ชนเผา่แมว้ และชนเผา่ตง้ ระหวา่งทางใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยัหรือช่ืนชมธรรมชาติวิว
ทิวทศัน์2ขา้งทาง... ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร... 

 พกัที่ TONGREN WANSHAN HONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่สอง ถงเหริน – เฟิงหวง – เมืองโบราณ - สะพานหงเฉียว – ล่องเรือแม่น ้าถัวเจียง  – แสงสียามค ่าคืน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเฟิงหวง (เมืองหงส์)  ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมงเมืองน้ีตั้งอยูใ่นเขตปกครอง 
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ตนเองของชนเผา่ถู่เจียฟ่งหวงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของมณฑลหูหนานเมืองโบราณฟ่งหวง ตั้งอยู่ริมแม่น ้าถวั
เจียง ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ฟ่งหวง ตั้งเด่นตระหง่านโดยมียอดเขาติดต่อกนัเป็นแนวธาร
น ้าถวัเจียงใสสะอาดราวน ้าบริสุทธ์ิท่ีถูกกลัน่กลองจนมองเห็นกน้ล าธารรวมถึงบา้นเรือนจีนโบราณท่ียกพื้นสูง
เรียงรายกนัริมแม่น ้าช่างเป็นทศันียภาพท่ีสวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกบัเมืองมนุษยแ์ละเมือง
สวรรคป์ระกอบกนัก็ไม่ปาน ของเมืองโบราณฟ่งหวง 
น าท่าน นั่งเรือพายล่องแม่น ้าถัวเจียง ชมบา้นเรือนโบราณหอ้ยขาสองฝ่ังแม่น ้าถวัเจียงอนัเป็นเอก ลกัษณ์ของ
เมืองโบราณแห่งน้ี สัมผสัวิถีชีวิตท่ีของชนเผา่พื้นเมืองท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณชุมชนน้ีมาชา้นาน เช่น  ชาวบา้นท่ีอาบ 
น ้า ซกัผา้ หรือลา้งผกั อยูริ่มฝ่ังแม่น ้า บางคร้ังท่านอาจไดเ้ห็นชาวบา้นพายเรือไปร้องเพลงพื้นเมืองไป ช่างเป็น
บรรยากาศท่ีสร้างมนตเ์สน่ห์ดึงดูดผูม้าเยอืนส าหรับชุมชนชลบทแห่งน้ีท่ีเดียว 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
ชมเมืองโบราณเฟ่ิงหวาง เฟ่ิงหวางมีโบราณสถานและโบราณ วตัถุทางดา้นวฒันธรรมอนัล ้าค่าท่ีตกทอดมาจาก
ราชวงศห์มิงและชิง มีถนนท่ีปูดว้ยหินเขียว 20 กวา่สาย มีก าแพงเมืองโบราณ “เฟ่ิงหวางกู่เฉิง” ซ่ึงสร้างขึ้นใน
สมยัราชวงศห์มิง ชมหงเฉียว สะพานไมโ้บราณท่ีมีหลงัคาคลุมเหมือนสะพานขา้มคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่ง
หน่ึงของเฟ่ิงหวาง คือบา้นท่ียกพื้นสูงเรียงรายกนับนริมน ้าท่ีใสสะอาจจนเห็นกน้บึง เป็นทศันียภาพท่ีสวยงาม
และเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ 
....น าท่านเท่ียวชมเมืองฟ่งหวงยามค ่าคืน ชมเมืองโบราณเฟิงหวง ท่ีเตม็ไปดว้ยแสงสีแบบต่ืนตาต่ืนใจ ชมผบับาร์
ท่ีคึกคกัริมแม่น ้าถวัเจียง ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธ์ิสุดเดช ชมและเลือกซ้ือสินคา้HANDMADE เส้ือยดื,
รองเทา้เก๋ๆ เขียนสีลงลายสดใส แบบนัง่วาดกนัใหเ้ห็น และของพื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย สถานท่ีบนัเทิงจะปิด
ประมาณ ตีหน่ึง ร้านคา้เร่ิมทยอยปิดประมาณ 5 ทุ่ม ในยา่นเมืองโบราณฟ่งหวง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี JI SHOU SUN SHINE HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันที่สาม เฟิงหวง - เมืองจางเจยีเจีย้ – อุทยานเทียนเหมินซาน – ระเบียงแก้ว – ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน   
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัอาหารน าท่านออกจาก เมืองฟ่งหวง เพื่อเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย้ (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชม) ระหวา่ง 
เดินทางท่านสามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพสองฝ่ังทางซูเปอร์ไฮเวย ์หรือหลบัพกัผอ่นตามอธัยาศยัเพื่อเก็บ 
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แรงไวเ้ท่ียวในจุดต่อไป...... 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  ** เมนู... 

หลงัอาหารน าท่านขึ้น พชิิตยอดเขาเทียนเหมินซาน โดยสารกระเชา้ท่ียาวท่ีสุดในโลก (กระเชา้มีความยาวถึง 7.5 
กิโลเมตร)  อยูสู่งเหนือระดบัน ้าทะเล 1,518 เมตร ขณะท่ีนัง่กระเชา้ขึ้นเขาสามารถช่ืนชมทศันียภาพท่ีสวยงาม
ของภูเขาท่ีมีความอลงัการแห่งน้ี สามารถมองเห็นประตูสวรรคซ่ึ์งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็น
ความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายท่ีตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เม่ือถึงยอดเขาเทียนเหมิน
ซาน น าคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหนา้ผา ชมทศันียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา  อีกทั้งไดส้ัมผสั
การเดินบนพื้นกระจกใสของ ทางเดินกระจกเลยีบหน้าผา เพื่อวดัความใจกลา้ของท่าน ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีไม่
ตอ้งการเผชิญกบัความหวาดเสียว สามารถนัง่รอบริเวณทางออกอีกดา้นของทางเดินกระจกเลยีบหน้าผา........ 
จากนั้นน าท่านสู่ ประตูสวรรค์ โพรงหินทะลุภูเขาขนาดใหญ่ ซ่ึงในปี 1990 มีนกับินชาวรัสเซียขบัเคร่ืองบิน 3 ล า
บินลอดผา่นช่องโพรงหินประตูสวรรคแ์ห่งน้ีพร้อมกนั ภาพประวติัศาสตร์น้ีถูกบนัทึกและเผยแพร่ไปทัว่โลก 
ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นท่ีรู้จกัของนกัผจญภยัทัว่โลกท่ีอยากเดินทางมาสัมผสัดว้ยตวัเอง พาท่านขึ้นบนัได
เล่ือนท่ีสร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเห
มิน  ซ่ึงหาดูไดย้ากตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ทัว่โลก ท่านจะไดถ้่ายภาพ ประตูสวรรค์ อยา่งใกลชิ้ด จากนั้นท่าน
สามารถทดสอบก าลงัขาของท่านโดยการเดินลงบนัได 999 ขั้น เพื่อลงมายงัลานจอดรถท่ีอยูด่า้นล่างของประตู
สวรรค.์.....จากนั้นน าท่านนัง่รถบสัของอุทยานท่ีขบัโดยคนขบัผูช้  านาญเส้นทางเป็นพิเศษน าคณะลงเขาผา่น
เส้นทาง 99 โคง้ ท่ีหวาดเสียวและเร้าใจเป็นอยา่งมาก  
**หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวต่อแถวขึน้กระเช้าเป็นจ านวนมาก ทางบริษัทฯ อาจท าการ
สลบัโปรแกรมให้คณะน่ังรถอุทยานขึน้ไปยังบริเวณถ า้ประตูสวรรค์ จากน้ันน าคณะขึน้ยอดเขาผ่านบันไดเล่ือน
ทะลุภูเขา เม่ือเสร็จจากการเท่ียวชมบนยอดเขาแล้วจึงน าคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า ซ่ึงเป็นการสลบั 
การใช้ยานพาหนะในการขึน้/ลงเขา เพ่ือหลกีเลีย่งการรอคิวท่ีนานเกินไปในช่วงเทศกาล*******************   
** บันไดเล่ือนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้งจะปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพนัธ์ ของทุกปีทาง 
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีหิมะปกคลุมในจุด และเส้นทางซ่ึงท าให้ไม่สามารถใช้สัญจร
ได้ ในส่วนท่ีเป็นกระเช้าขึน้/ลงเขายังคงเปิดให้บริการตามปกติในฤดูหนาว********      

 

 

  

 

***หมายเหตุ...กรณีท่ีท าการท่องเท่ียวครบตามสถานท่ีต่างๆท่ีระบุในโปรแกรมทัวร์แล้ว หากมีเวลาเหลือทาง 
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บริษัทจะน าท่านไปยัง ถนนคนเดินหรือห้างสรรพสินค้า เพ่ือให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าของฝากหรือเลือกซ้ือสินค้า
พื้นเมืองตามอธัยาศัย*** 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
  พกัที ่SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว  
  http://www.sunshinehotels.cn/zjj/index.html  

วันที่ส่ี จางเจียเจีย้ - ภูเขาฮาลลูียา (เขาอวตาร) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า  – สวนจอมพลเฮ่อหลง  
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

หลงัอาหารเชา้น าท่านเขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจ้ีย จากนั้นนัง่รถบสัของเขตอุทยานไปยงัสถานีลิฟทแ์กว้
ไป่หลง เพื่อโดยสารลิฟทแ์กว้ชมวิวสุดไฮเทคจากสถานีท่ีอยูตี่นเขาขึ้นสู่สถานีท่ีอยูบ่นยอดเขาจักรพรรดิ หรือ 
เขาเทียนจ่ือซาน (เขาอวตาร) ลฟิท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟทแ์กว้ชมวิวสองชั้นแห่งแรกในทวีปเอเชียท่ีสร้างขึ้นเลียบ
หนา้ผาสูงชนั มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟทแ์กว้ ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบั ยอดเขาฮาลลีูยา  มีความ
สูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทศัน์อนัสวยงามท่ีสุดแสนประทบัใจของอุทยานจางเจียเจีย้ ทั้งดา้นทิศตะวนัออก ทิศใต้
และทิศตะวนัตกของเขาเทียนจ่ือซานเตม็ไปดว้ยชะง่อนผาอนัสูงชนั เหวลึก และป่าหินยกัษใ์นรูปลกัษณะต่างๆ 
ยนืตระหง่านค ้าฟ้า  ชม เทียนเส้ียตีอ้ีเ้ฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใตฟ้้าอบัดบั 1) ในอุทยานจางเจียเจีย้ 
ปติมากรรมทางธรรมชาติท่ีน่าอศัจรรย ์ หมู่ขุนเขาหินประหลาดนบัพนัไดก้ลายเป็นฉากถ่ายท าหนงั “อวตาร” 
ภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ช่ือดงั ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนัสวยงามท่ีแสนประทบัใจมิรู้ลืม และยากท่ีจะหาค า
บรรยายได ้

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นจุดหน่ึงท่ีผูม้าเยอืนภูเขาอวตารตอ้งแวะมาถ่ายรูปบริเวณน้ี นอกจากจะมีรูป
ป้ันของจอมพลเฮ่อหลง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทพัปลดแอกจีน ท่ีรบชนะกองทพัญ่ีปุ่ นผู ้
รุกราน และกองทพัของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่ง
น้ี ทางดา้นทิศใตข้องสวนแห่งน้ียงัเป็นจุดชมวิวท่ีมองเห็นทศันียภาพท่ีกวา้งไกลของทะเลขนุเขานบัร้อยลูก 
ส าหรับท่านท่ีเลือกโปรแกรมแบบไม่เขา้ร้าน ท่านสามารถใชเ้วลาในการเดินชมอยา่งเตม็อ่ิม ไม่เร่งรีบ ไม่ตอ้ง
แยง่กนัถ่ายรูป และคุม้ค่าต่อการเดินทาง... จากนั้นน าท่านลงจากเขาโดย กระเช้าเทียนจ่ือซาน พร้อมกบัชม
ทิวทศัน์อนัสวยงามท่ีสุดแสนประทบัใจมิรู้ลืม…  

     

http://www.sunshinehotels.cn/zjj/index.html
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***หมายเหตุ...กรณีท่ี กระเช้าเทียนจ่ือซาน ท าการซ่อมแซมปิดปรับปรุงหรือไม่เปิดท าการ ทางบริษัทอาจต้อง
น าท่านเดินทางลงจากเขาโดย ลฟิท์แก้วไป่หลง***  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 
พกัท่ี CROWNE PLAZA HOTEL โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/cn/zh/zhangjiajie/dygcp/hoteldetail 

 

วันทีห้่า เมืองจางเจียเจีย้ –  เมืองหมิะน ้าแข็ง - พพิธิภัณฑ์ภาพหินทราย –  สะพานแก้วแกรนด์แคนย่อน – 
พพิธิภัณชนเผ่าแม้ว  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ลานสกีชานเมืองจางเจียเจ้ีย ถึง ICE SNOW WORLD มีเคร่ืองท าหิมะเทียม อุปกรณ์ของสนามสกี 
ทั้งหมดสั่งเขา้มาจากต่างประเทศ สานฝันคนเมืองร้อนหัดเล่นสกีเล่นหิมะกนัให้สนุกสะใจ (ค่าบริการรวมเฉพาะ
บัตรเข้า * ค่าบริการไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกแีละค่าเช่าเคร่ืองเล่นต่างๆ)  

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
จากนั้นน าท่านชมพพิธิภัณฑ์ภาพหินทราย หรือจวินเซิงฮว่าเยีย้น งานศิลป์ท่ีมีความประณีตและเพียรพยามอยา่ง 
สูงจิตรกรรมภาพเมด็ทรายท่ีใชว้สัดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เมด็ทราย ก่ิงไม ้ หิน ฯลฯ น ามาจดัแต่งเป็นภาพ
ทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรังสรรคข์ึ้นมาลว้นไดรั้บรางวลัและค าชมมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่โลก 

15.00 น.  น าชมสะพานแกว้ขา้มเขาท่ียาวท่ีสุดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY WALK 
แห่งใหม่ล่าสุด ดว้ยความยาวถึง 430 เมตร (1,410 ฟุต)กวา้ง 6 เมตร (20 ฟุต) สูงถึง 300 เมตร (984 ฟุต) วดัใจกนั
ดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตลั กบัวิวทิวทศัน์ท่ีสุดหวิว.....
สุดเสียว และสวยงามเกินกวา่ค าบรรยายใดๆ  

 In comparison, the Grand Canyon Skywalk in the 

United States is 21 meters (69 feet) in length and 

stands 219 meters (718 feet) above the canyon 

floor. Canada's Glacier Skywalk in Alberta, which 

opened last year, extends 35 meters (115 feet) 

from the cliff and is a little bit shy of 300 meters in 

height.  

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/cn/zh/zhangjiajie/dygcp/hoteldetail
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 หมายเหต ุ 
- หากลกูคา้ไมต่อ้งการเดนิสะพานกระจก สามารถไปถา่ยรูปทีห่วัสะพานได ้ 
- เน่ืองจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK มคีวามยาวถงึ 430 เมตร สงูถงึ 300 เมตร หากเกดิ
ภาวะลมแรงหรอืฝนตกเจา้หนา้ทีอ่าจพจิารณาไมใ่หนั้กทอ่งเทีย่วเดนิขา้มสะพาน  
- เน่ืองจากสะพานแกว้ GRAND CANYON SKYWALK เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแห่งใหม ่ทีจ่ะตอ้งผา่นการ
ตรวจสอบความปลอดภัยขัน้สงูสดุ และตอ้งไดรั้บหนังสอืรับรองจากรัฐบาลจนีจงึจะเปิดใหบ้รกิารได ้หากใน
วันทีท่า่นไปชมสะพาน สะพานปิดใหบ้รกิารไมว่า่จะดว้ยสาเหตอุะไร ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่น
สถานทีเ่ทีย่วอืน่ทดแทน ในราคาบัตรทีใ่กลเ้คยีงกัน 

 จากนัน้ น าทา่นชมพพิธิภัณฑช์นเผา่แมว้ การผลติเครือ่งเงนิตา่งๆ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัท่ี CROWNE PLAZA HOTEL โรงแรมระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/cn/zh/zhangjiajie/dygcp/hoteldetail 
  

วันที่หก จางเจียเจีย้ - ถงเหริน – หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว - กรุงเทพฯสนามบินสุวรรณภูมิ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ถงเหริน 4 ชัว่โมง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

ท่านเท่ียวชม หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว หรือ ชนเผา่เหมียว ซ่ึงเป็นชนเผา่ท่ีพ  านกัตามเขตพื้นท่ีภูเขา ท่ีมีประวติัศาสตร์
ยาวนานมากท่ีสุดของจีน โดยชนเผา่เหมียวส่วนใหญ่จะอาศยัอยูท่างตอนใตข้องจีน ประชากรชนเผา่เหมียวร้อย
ละ 90 จะอาศยัอยูใ่นเมืองกุย้โจว ชนเผา่เหมียวยงัไดช่ื้อวา่เป็นชนเผา่ท่ีมีขนาดหลกัท่ีมีจ านวนประชากรมากท่ีสุด
ในประเทศจีนอีกดว้ย...... 

17.30 น. รับประทานอาหารเยน็ท่ีภตัตาคาร  หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบินถงเหริน 
20.55 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIRWAY เท่ียวบินท่ี VZ3521 

23.15 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ  

************************************* 
โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์

และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 
 

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

เง่ือนไขและราคา ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/cn/zh/zhangjiajie/dygcp/hoteldetail
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***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกคร้ัง 
 (มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ)*** 

เง่ือนไข และการจองทัวร์ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง 
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 (สายการบินเหมาล าเฉพาะกิจ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา)  
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  
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ัง
อ่ืนๆได ้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี ลูกคา้ท่ีมีวีซ่าจีนอยูแ่ลว้ไม่สามารถหกัคืนค่าวีซ่าได ้ และทาง
บริษทัไม่มีการลดราคาทวัร์ในส่วนของลูกคา้ท่ีมีวีซ่าจีนแลว้ ทุกกรณี**  กรณีลูกคา้มีวีซ่าแลว้ กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 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 
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4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการทวัร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าเช่า พอ๊กเก๊ตไวไฟ 
ฯลฯ 
5. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
7. ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ (รวม 200 ต่อลูกค้า ต่อทริป)    

เง่ือนไขการจอง และยกเลิกทัวร์   
1. แจง้จ านวนผูเ้ดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ างวดแรก ท่านละ 10,000.- ขึ้นอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ท่ีท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิก
หลงัการช าระค่ามดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจ าใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทน
ได ้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 
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 หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

https://www.youtube.com/watch?v=mHNTaUEyV1g
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9. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งซ้ือตัว๋โดยสารรถทวัร์ หรือเคร่ืองบินภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ พร้อมขอ
ค ายนืยนัวา่กรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารท่ีใช้ในการย่ืนขอวีซ่าเข้าจีนแบบหมู่คณะ 
1. หนงัสือเดินทางตวัจริงท่ีมีอายขุองหนงัสือเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน โดยนบัจากวนัเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. ในกรณีท่ีใชส้ าเนาหนงัสือเดินทางแทนตวัจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ ส่งอีเมล ์หรือส่งทางไลน์ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถการันตีไดว้า่
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านนั้นมีความชดัเจนถูกตอ้งหรือไม่ และทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในกรณีท่ี
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 อาทิตย ์

* เง ือ่นไขคา่บรกิารไมร่วม 

* หมายเหตหุากทางเมอืงจนีประกาศยกเลกิหรอืระงับวซีา่กรุ๊ปหรอืวซีา่หนา้ด่าน ไมว่่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
ท าใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่วซีา่เดีย่วเพิม่ทา่นละ 900บาทพรอ้ม

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีแบบเดีย่วผา่นศนูยบ์รกิาร 

หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้  
- หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอาย ุหากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทางจนถึงวนั
หมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเล่มใหม่ทนัที 
- หนงัสือเดินทางท่ีช ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกท่ีมีรูปและรายละเอียดของ
ผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น  หนา้ในเล่ม
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 ้  


