CH-CZ5D / จางเจียเจี ้ย เฟิ งหวาง จินเปี ยนซี หวงซือจ้ าย 2562-2563

ครบสู ตรจางเจียเจีย้ ปี ใหม่ 2020
เฟิ่ งหวง(รวมล่องเรื อ) เทียนเหมินซาน เขาอวตาร
จินเปี ยนซี หวงซื อจ้ าย โชว์ เหม่ ยลีเ่ ซี่ยงซี 5 วัน 4 คืน
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ไฮไลท์ โปรแกรม
➢ บินตรงจากกรุงเทพสู่ อุทยานจางเจียเจีย้ ไม่ เสี ยเวลานั่งรถจากฉางซาไปอุทยาน
➢ เที่ยวครบ 12 ไฮไลท์ กับ 3 แหล่งท่ องเที่ยวยอดฮิต จางเจียเจีย้ เมืองโบราณฟ่ งหวง เมืองถงเหริน
➢ ไม่ เสี ยเวลากับการแวะร้ านยา ร้ านหยก ร้ านผ้าไหม ร้ านใบชา อีกต่ อไป
➢ เที่ยวครบกว่า จ่ ายคุ้มกว่า ประหยัดทั้งค่าใช้ จ่ายและเวลาเดินทาง
➢ ใช้ เวลาเต็มที่กบั การเที่ยวชม ถ่ ายภาพ ไม่ เร่ งรีบแบบชะโงกทัวร์
➢ โปร่ งใสน่ าเชื่ อถือ ไม่ มีค่าใช้ จ่ายซ่ อนเร้ น
➢ Wifi on Bus
➢ รถแบบ VIP

ไปทั้งที ต้ องเที่ยว 12 ไฮไลท์ ให้ ครบ
1. กระเช้ าเหิรฟ้าสู่ เขาประตูสวรรค์
2. ทางเดินกระจกเลียบหน้ าผาเหลือท้ าทาย
3. สวนจอมพลเฮ่ อหลง
4. ถนนสาย 99 โค้งเหนือจินตนาการ
5. เขาอวตารจุดกาเนิดหนังอวตาร
6. ลิฟท์ แก้วไป่ หลงตระหง่ านฟ้า

7. สะพานหนึ่งในใต้ หล้าไร้ เทียมทาน
8. จินเปี ยนซี ,หวงซื อจ้ าย
9. ล่องแม่ น้าถัวเจียงชมเมืองโบราณเฟิ งหวง
10. สะพานกระจกข้ ามหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก
11. พิพธิ ภัณฑ์ ภาพหินทรายแสนวิจิตร
12. ชมการแสดงชุดอลังการ โชว์เหม่ ยลีเ่ ซียงซี

กาหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

ราคาทัวร์

พักเดี่ยว จ่ ายเพิม่

วีซ่ากรุ๊ป

30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 63

24,900.-

5,500.-

รวม

**** เส้นทางท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย เป็ นเส้นทางชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ผูเ้ ดินทางควรเตรี ยมตัวให้พร้อม
ต่อการเดินทาง ซึ่งอาจมีการรอคิวตามสถานีกระเช้า สถานีรถโดยสาร จุดขึ้นลิฟท์ ที่เปิ ดให้บริ การนักท่องเที่ยวใน
อุทยาน
รวมทั้งรสชาติของอาหารจีนของเมืองจางเจียเจี้ยอาจมีความแตกต่างจากเส้นทางอื่นในประเทศจีน
เนื่องจากเมืองนี้เป็ นเมืองขนาดเล็กที่ยงั ไม่ได้เจริ ญทัดเทียมเท่าเมืองอื่นในประเทศจีน จึงขอให้ผเู ้ ดินทางทาความ
เข้าใจข้อมูลก่อนเดินทางด้วย ****
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หมายเหตุ...การแสดงชุด จิ้งจอกขาว The love story of a wooden man and a fairy fox เป็ นการแสดงกลางแจ้งที่
จะจัดแสดงได้เฉพาะบางฤดูกาลและในวันที่ไม่มีฝนเท่านั้น ทางบริ ษทั ฯ จึงไม่สามารถบรรจุการแสดงชุดนี้อยูใ่ น
โปรแกรมทัวร์เนื่องจากความไม่แน่นอนของตารางการแสดง สาหรับลูกทัวร์ที่ตอ้ งการชมการแสดงชุดดังกล่าว
สามารถแจ้งความประสงค์กบั ไกดท้องถิ่นหรื อหัวหน้าทัวร์เพื่อทาการสารองที่นงั่ ในกรณี ที่มีการแสดงในช่วงวัน
เดินทาง โดยอัตราค่าเข้าชมสาหรับที่นงั่ ทัว่ ไปอยูท่ ี่ 380 หยวนต่ อท่ าน ลูกทัวร์ที่ตอ้ งการชมการแสดงสามารถทา
การจองและชาระค่าเข้าชมผ่านไกด์ทอ้ งถิ่นในวันเวลาเดินทางได้ เนื่องด้วยการแสดงชุดนี้เป็ นโปรแกรมเสริ มที่
ลูกทัวร์ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายต่างหาก การจะเข้าชมหรื อไม่เข้าชมขึ้นอยูก่ บั ความสมัครใจของลูกทัวร์ ทางบริ ษทั ฯไม่มี
นโยบายบังคับให้ลูกทัวร์เสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าชมการแสดงแต่อย่างใด......

ว ันทีแ
่ รก

กรุงเทพฯ สุวรรณภูม–
ิ เมืองจางเจียเจีย
้ –เฟิ งหวาง–ล่องเรือแม่นา้ ถ ัว–สะพานแดง–แสงส ี
ยามราตรี

03.25 น.

้ 4 ประตูหมายเลข 8-9
คณะเดินทางพร ้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออกชัน
เคาน์เตอร์ เช็คอิน เกาะ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯ คอยให ้การ
ต ้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

06.25 น.

นาท่านบินตรงสู่ สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจีย
้ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN
AIRLINES เทีย
่ วบินที่ CZ606 (เทีย
่ วบินใช ้เวลาบินประมาณ 3 ชัว่ โมงเศษ)

10.35 น.

เดินทางถึง สนามบิน เมืองจางเจียเจีย
้ ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร... จางเจีย
เจีย
้ เป็ นอุทยานมรดกโลกตัง้ อยูท
่ างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติ
แห่งแรกของจีน และได ้รับการประกาศให ้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจีย
เจีย
้ มีเนื้อทีก
่ ว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด ้วยขุนเขาน ้อยใหญ่และต ้นไม ้นานาพันธุ์
 นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฟิ งหวง (ใช ้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม) ทีข
่ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั เขตปกครองตนเองของชนเผ่า
น ้อยถูเจีย ตัง้ อยูท
่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตงั ้ อยูร่ ม
ิ แม่น้ าถัว ล ้อมรอบด ้วยขุนเขา
เสมือนด่านช่องแคบภูเขา ทีเ่ ด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนว

12.30 น.

ถึงเฟิ่ งหวาง ร ับประทานอาหารกลางว ันทีภ
่ ัตตาคาร
 ชมเมืองโบราณเฟิ่ งหวาง เฟิ่ งหวางมีโบราณสถานและโบราณ วัตถุทางด ้านวัฒนธรรมอันล้าค่าทีต
่ กทอด
มาจากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนทีป
่ ด
ู ้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกาแพงเมืองโบราณ “เฟิ่ งหวางกูเ่ ฉิง” ซึง่
สร ้างขึน
้ ในสมัยราชวงศ์หมิง  ชมหงเฉียว สะพานไม ้โบราณทีม
่ ห
ี ลังคาคลุมเหมือนสะพานข ้ามคลอง
ในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึง่ ของเฟิ่ งหวาง คือบ ้านทีย
่ กพืน
้ สูงเรียงรายกันบนริมน้าทีใ่ สสะอาจจนเห็นก ้นบึง
่ ชอบทัง้ ชาวจีนและชาวต่างประเทศ  นาท่านนง่ ั เรือแจว ชม
เป็ นทัศนียภาพทีส
่ วยงามและเป็ นทีน
่ ย
ิ มชืน
บ้านเรือนริมนา้ และชมเจดียว์ า
่ นหมิง

CH-CZ5D / จางเจียเจี ้ย เฟิ งหวาง จินเปี ยนซี หวงซือจ้ าย 2562-2563
ค่า

4

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทีย
่ วชมเมืองฟ่ งหวงยามคา่ คืน ชมเมืองโบราณฟ่งหวง ทีเ่ ต็มไปด ้วยแสงสีแบบตืน
่ ตาตืน
่ ใจ ชมผับ
้ สินค ้า HANDMADE เสือ
้ ยืด
บาร์ทค
ี่ ก
ึ คักริมแม่น้ าถัวเจียง ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิส
์ ด
ุ เดช ชมและเลือกซือ
,รองเท ้าเก๋ๆ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันให ้เห็น และของพืน
้ เมืองต่างๆอีกมากมาย สถานทีบ
่ ันเทิงจะ
ปิ ดประมาณ ตีหนึง่ ร ้านค ้าเริม
่ ทยอยปิ ดประมาณ 5 ทุม
่ ในย่านเมืองโบราณฟ่ งหวง

พักที่ FENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือ เทียบ 4 ดาว

ว ันทีส
่ อง

เฟิ่ งหวาง-จางเจียเจีย
้ -อุทยานเทียนเหมินซาน-ระเบียงกระจก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเดินทางกลับจางเจียเจีย
้ (3 ชัว่ โมง)

11.30 น.

ถึงจางเจียเจีย
้ รับประทานอาหารกลางวันทีภ
่ ัตตาคาร
ิ ยอดเขาเทียนเหมินซาน โดยสารกระเช ้าทีย
 หลังอาหารนาท่านขึน
้ พิชต
่ าวทีส
่ ด
ุ ในโลก (กระเช ้ามีความ
่ ชม
ยาวถึง 7.5 กิโลเมตร) อยูส
่ งู เหนือระดับน้าทะเล 1,518 เมตร ขณะทีน
่ ั่งกระเช ้าขึน
้ เขาสามารถชืน
ทัศนียภาพทีส
่ วยงามของภูเขาทีม
่ ค
ี วามอลังการแห่งนี้
สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซงึ่ เป็ นโพรงหินขนาด
้ ทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายทีต
ใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคีย
้ วของ เสน
่ งั ้ ตระหง่านเสียด
ฟ้ า เมือ
่ ถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นาคณะเดินตามเส ้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน ้าผา ชมทัศนียภาพจาก
มุมสูงบนยอดเขา อีกทัง้ ได ้สัมผัสการเดินบนพืน
้ กระจกใสของ ทางเดินกระจกเลียบหน้าผา เพือ
่ วัดความ
ใจกล ้าของท่าน สาหรับนักท่องเทีย
่ วทีไ่ ม่ต ้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีก
ด ้านของทางเดินกระจกเลียบหน้าผา........ จากนัน
้ นาท่านสู่ ประตูสวรรค์ โพรงหินทะลุภเู ขาขนาดใหญ่
ซึง่ ในปี 1990 มีนักบินชาวรัสเซียขับเครือ
่ งบิน 3 ลาบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร ้อมกัน ภาพ
ประวัตศ
ิ าสตร์นี้ถก
ู บันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็ นทีร่ ู ้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่
อยากเดินทางมาสัมผัสด ้วยตัวเอง พาท่านขึน
้ บันไดเลือ
่ นทีส
่ ร ้างขึน
้ โดยการเจาะทะลุภเู ขา มีความสูงถึง 7 ขัน
้
่
่
เป็ นสิงอานวยความสะดวกใหม่ลา่ สุดของ เขาเทียนเหมิน ซึงหาดูได ้ยากตามแหล่งท่องเทีย
่ วต่างๆ ทัว่ โลก
ท่านจะได ้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล ้ชิด จากนัน
้ ท่านสามารถทดสอบกาลังขาของท่านโดยการเดินลง
บันได 999 ขัน
้ เพือ
่ ลงมายังลานจอดรถทีอ
่ ยูด
่ ้านล่างของประตูสวรรค์......จากนัน
้ นาท่านนั่งรถบัสของอุทยาน
ทีข
่ ับโดยคนขับผู ้ชานาญเส ้นทางเป็ นพิเศษนาคณะลงเขาผ่านเส ้นทาง 99 โค ้ง ทีห
่ วาดเสียวและเร ้าใจเป็ น
อย่างมาก

**หมายเหตุ : ในฤดูทอ
่ งเทียวทีม
่ จ
ี านวนนักท่องเทีย
่ วต่อแถวขึน
้ กระเช ้าเป็ นจานวนมาก ทางบริษัท
ฯ อาจทาการสลับโปรแกรมให ้คณะนั่งรถอุทยานขึน
้ ไปยังบริเวณถ้าประตูสวรรค์ จากนัน
้ นาคณะขึน
้
ยอดเขาผ่านบันไดเลือ
่ นทะลุภเู ขา เมือ
่ เสร็จจากการเทีย
่ วชมบนยอดเขาแล ้วจึงนาคณะลงจากยอด
เขาโดยกระเช ้าลอยฟ้ า ซึง่ เป็ นการสลับการใช ้ยานพาหนะในการขึน
้ /ลงเขา เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการรอคิว
ทีน
่ านเกินไปในช่วงเทศกาล*******************
** บันไดเลือ
่ นทะลุภเู ขาและถนน 99 โค ้งจะปิ ดให ้บริการในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี ทาง ด ้วยเหตุผลด ้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็ นช่วงทีม
่ ห
ี ม
ิ ะปกคลุมในจุด และเส ้นทาง
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ซึง่ ทาให ้ไม่สามารถใช ้สัญจรได ้
หนาว********

18.00 น.

5

ในส่วนทีเ่ ป็ นกระเช ้าขึน
้ /ลงเขายังคงเปิ ดให ้บริการตามปกติในฤดู

รับประทานอาหารเย็นทีภ
่ ต
ั ตาคาร
พักที่ BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

http://www.bwhotelzjj.com/
ว ันทีส
่ าม
07.00 น.

ื จ้าย(รวมกระเชา้ ขึน
จางเจียเจีย
้ -อุทยานจางเจียเจีย
้ -หวงซอ
้ -ลง)-วิวภูเขาห้านิว้ -จินเปี ยนซ ี
รับประทานอาหารเช ้าทีโ่ รงแรม
 อุทยานแห่งชาติจางเจียเจีย
้ ตัง้ อยูใ่ นเมืองจางเจียเจีย
้ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดหูหนาน เมือ
่ วันที่
25 กันยายน 1982 ด ้วยความเห็นชอบของสภาแห่งรัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีนฟาร์มป่ าจางเจียเจีย
้ เดิม
ได ้รับการขนานนามอย่างเป็ นทางการว่า "วนอุทยานแห่งชาติจางเจียเจีย
้ " และเป็ นอุทยานแห่งชาติป่าแห่ง
ื่ เสียงในด ้านของยอดเขาหุบเขา
แรกในประเทศจีน ทิวทัศน์ธรรมชาติของวนอุทยานแห่งชาติจางเจียเจีย
้ มีชอ
เงียบสงบและป่ าไม ้มีความสวยงาม ในขณะเดียวกันมียอดเขามากกว่า 3,000 จุดเช่นผู ้คนเหมือนสัตว์ป่าสิง่
่ เสียงของ "สามพันยอดแปดแสนลาธาร” ซึง่ ลือชือ
่ ด ้วยทรัพยากรการ
ต่าง ๆ ภาพเหมือนจริงน่าตืน
่ เต ้นด ้วยชือ
ท่องเทีย
่ วทีม
่ เี อกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเทีย
่ วสาคัญในเมืองจางเจียเจีย
้ เป็ นพืน
้ ทีป
่ ่ าไม ้ถึง 98% ซึง่
นับเป็ นออกชิเจนทางธรรมชาติ และเนือ
่ งจากเป็ นเมืองทีอ
่ ยูห
่ า่ งไกลทีน
่ ้อยคนจะเดินทางไปถึง อีกทัง้
ชาว
จางเจียเจีย
้ ผู ้ซึง่ รักในธรรมชาติ ได ้ดาเนินนโยบายอนุรก
ั ษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล
 นาท่านนั่งกระเช ้าลอยฟ้ าสู่ เขาสิงโตเหลือง “หวงซือจ้าย” ซึง่ เป็ นยอดเขาทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ เทือกเขาแห่งนี้ม ี
เนื้อทีก
่ ว่า 83,000 ไร่ สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1,300 เมตร ทีเ่ ขาสิงโตเหลืองนี้มจ
ี ด
ุ ชมวิวทีเ่ รียงรายลดหลั่นไป
ตามแนวหน ้าผา ทีน
่ ค
ี่ อ
ื บริเวณธรรมชาติมหัศจรรย์แห่งหนึง่ ของจีน ภาพของยอดเขาวงกตเทียมเมฆ “จางเจีย
เจีย
้ ” ปรากฏอยูเ่ บือ
้ งหน ้า มียอดเขาสูงนับไม่ถ ้วนโผล่ขน
ึ้ มา
บางลูกมีลก
ั ษณะคล ้ายบอนไซ บางลูกมีรูปร่างเหมือนดาบเล่ม
มหึมาปั กอยูท
่ ั่วไป ชมยอดเขาประตูสาวพรหมจรรย์ ยอดเขา
ิ ธิ์ ยอดเขาหนังสือสวรรค์ เขาเสาเข็มมหัศจรรย์
ประตูศักดิส
์ ท
แห่งท ้องสมุทร เขาเสาสวรรค์แห่งทิศใต ้ ฯลฯ หวงซือจ ้ายเป็ น
จุดท่องเทีย
่ วสุดยอด
ยามทีย
่ อดเขานับร ้อยเหล่านี้ถก
ู คลอ
เคลียด ้วยหมอกบางๆ เป็ นความสวยงามอันสุดพรรณนา กับ
ทิวทัศน์ทท
ี่ า่ นมองเห็นอยูเ่ บือ
้ งหน ้า มีผู ้คนไม่น ้อยเปรียบเปรย
ว่างดงามเหมือนอยูใ่ นแดนสวรรค์ ถ ้ามาจางเจียเจีย
้ แล ้วท่าน
ไม่ขน
ึ้ หวงซือจ ้ายก็เสมือนหนึง่ ท่านมาไม่ถงึ
นาท่านลงจาก
้าลอยฟ้
ภูเขาโดยกระเช
า

่ งว่า ไม่วา่ กรณีใดๆหากขึน
้ จ ้ายไม่ได ้ บริษัทฯรับผิดชอบเพียงคืนค่าบัตร
หมายเหตุ (ผู ้เดินทางรับทราบว่าความเสีย
้ เขาหวงซือ
ให ้เท่านัน
้ / หากบัตรได ้ถูกใช ้ไปบางส่วนแล ้ว จะไม่มก
ี ารคืนค่าบริการ
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภ
่ ัตตาคาร
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้ อง ซึง่ เป็ นลาธารทีไ่ หลวนไปตามช่องเขา และชะง่อน
 นาท่านเทีย
่ วชมลาธารจินเปี ยนซี หรือลาธารแสท
ผาสูงชันเข ้าไปกลางภูเขาวงกต ลาธารจินเปี ยนซี มีน้าในลาธารมีสเี ขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่ งน้ าจะ
มีภเู ขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตัง้ ตระหง่านเรียงรายเป็ นจานวนมาก เช่น ผาแส ้ม ้าทอง ผาอรหันต์เมาเหล ้า ผา
่ วารฯลฯ
ช่วยมารดาลอดสีท
เย็น

รับประทานอาหารเย็นทีภ
่ ต
ั ตคาร
พักที่ WULING XINTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาวในอุทยานจางเจียเจีย
้

ว ันทีส
่ ี่

จางเจียเจีย
้ -อุทยานเทียนจือซาน-เขาอวตาร-สะพานหนึง่ ในใต้หล้า-สวนนายพลเฮ่อหลงี งซ ี
โชว์เหม่ยลีเ่ ซย

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโ่ รงแรม
 หลังอาหารเช ้านาท่านเข ้าสูเ่ ขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจีย
้ จากนัน
้ นั่งรถของเขตอุทยานไปยังสถานีลฟ
ิ ท์
่
แก ้วไป่ หลง
เพือ
่ โดยสารลิฟท์แก ้วชมวิวสุดไฮเทค
จากสถานีทอ
ี่ ยูต
่ น
ี เขาขึน
้ สูสถานีทอ
ี่ ยูบ
่ นยอดเขา
้ แห่งแรกใน
จ ักรพรรดิ หรือ เขาเทียนจือ
่ ซาน (เขาอวตาร) ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็ นลิฟท์แก ้วชมวิวสองชัน
ทวีปเอเชียทีส
่ ร ้างขึน
้ เลียบหน ้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก ้ว ท่านจะได ้ตืน
่ ตาตืน
่
ใจกับ ยอดเขาฮาลีลย
ู า มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามทีส
่ ด
ุ แสนประทับใจของอุทยาน
จางเจียเจีย
้ ทัง้ ด ้านทิศตะวันออก ทิศใต ้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจือ
่ ซานเต็มไปด ้วยชะง่อนผาอันสูงชัน
้ ตีอ
เหวลึก และป่ าหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้าฟ้ า ชม เทียนเสีย
้ เี้ ฉียว สะพานหนึง่ ในใต้
หล้า (สะพานใต ้ฟ้ าอับดับ 1) ในอุทยานจางเจียเจีย
้ ปติมากรรมทางธรรมชาติทน
ี่ ่าอัศจรรย์ หมูข
่ น
ุ เขาหิน
่ ดัง ท่านจะได ้เพลิดเพลินกับ
ประหลาดนับพันได ้กลายเป็ นฉากถ่ายทาหนัง “อวตาร” ภาพยนตร์ฮอลลีวู ้ดชือ
ทิวทัศน์อันสวยงามทีแ
่ สนประทับใจมิรู ้ลืม และยากทีจ
่ ะหาคาบรรยายได ้

เทีย
่ ง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
 นาท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึง่ เป็ นจุดหนึง่ ทีผ
่ ู ้มาเยือนภูเขาอวตารต ้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้
่
นอกจากจะมีรูปปั ้นของจอมพลเฮ่อหลง ซึงเป็ นหนึง่ ในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ทีร่ บชนะ
กองทัพญีป
่ นผู
ุ่
้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตัง้ เป็ น
อนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางด ้านทิศใต ้ของสวนแห่งนีย
้ ังเป็ นจุดชมวิวทีม
่ องเห็นทัศนียภาพทีก
่ ว ้างไกลของ
ทะเลขุนเขานับร ้อยลูก สาหรับท่านทีเ่ ลือกโปรแกรมแบบไม่เข ้าร ้าน ท่านสามารถใช ้เวลาในการเดินชมอย่าง
เต็มอิม
่ ไม่เร่งรีบ ไม่ต ้องแย่งกันถ่ายรูป และคุ ้มค่าต่อการเดินทาง... จากนั น
้ นาท่านลงจากเขาโดย กระเชา้
เทียนจือ
่ ซาน พร ้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามทีส
่ ด
ุ แสนประทับใจมิรู ้ลืม…
***หมายเหตุ...กรณีท ี่ กระเชา้ เทียนจือ
่ ซาน ทาการซ่อมแซมปิ ดปร ับปรุงหรือไม่เปิ ดทาการ ทาง
บริษ ัทอาจต้องนาท่านเดินทางลงจากเขาโดย ลิฟท์แก้วไป่หลง***

18.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 ** หลังอาหารชมโชว์อลังการ เหม่ยลีเ่ ซียงซี หรือโชว์เสน่หแ
์ ห่งหูหนานตะวันตก การแสดงทีส
่ วยงาม
และยิง่ ใหญ่ทเี่ ป็ นห ้าสุดยอดด ้านการแสดงในอุทยานจางเจียเจีย
้
(สุดยอดด ้านการแสดง สุดยอดด ้านฉาก
ประกอบการแสดง สุดยอดด ้านการจัดแสง สุดยอดด ้านดนตรีประกอบการแสดง สุดยอดด ้านทีมนักแสดง)
เมือ
่ เสร็จจากการชมการแสดง นาคณะกลับทีพ
่ ัก
พักที่ WULING XINTIANDI HUATIAN CHOICE HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาวในอุทยานจางเจียเจีย
้
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ว ันทีห
่ า้

จางเจียเจีย
้ -พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ภาพวาดทราย-สะพานแก้ว-กรุงเทพฯ

08.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโ่ รงแรม
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 นาท่านชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์ภาพหินทราย หรือจวินเซิงฮว่าเยีย
้ น งานศิลป์ ทีม
่ ค
ี วามประณีตและเพียรพยาม
อย่างสูงจิตรกรรมภาพเม็ดทรายทีใ่ ช ้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิง่ ไม ้ หิน ฯลฯ นามาจัดแต่ง
เป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมทีร่ ังสรรค์ขน
ึ้ มาล ้วนได ้รับรางวัลและคาชมมากมายหลายปี ซ ้อนจนเป็ นทีเ่ ลือ
่ งลือ
ไปทั่วโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 จากนัน
้ นาคณะท ้าทายความหวาดเสียวบน สะพานกระจกจางเจียเจีย
้ ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย ้อน
ท ้าทายท่านด ้วยการเดินผ่าน สะพานกระจกข ้ามหุบเขาทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ ในโลก สูงจากพืน
้ 980 ฟุต The Grand
Canyon of Zhangjiajie Skywalk โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร สะพานทีน
่ ่าหวาดเสียวแห่งนี้
่ มยอดเขาสองยอด
ออกแบบ โดย Haim Dotanวิศวกรชาวอิสราเอล โดยต ้องการสร ้างสะพานกระจกเพือ
่ เชือ
เข ้าไว ้ด ้วยกัน โดยสามารถรองรับนักท่องเทีย
่ วได ้คราวละ 800 คนพร ้อมกัน หลังลงจากสะพานด ้วยความ
ตืน
่ เต ้นหวาดเสียว...

เย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

21.50 น.
00.15 น.

เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย
่ วบินที่ CZ605
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ

*************************************
ั
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั ภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
ต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วม
เดินทางเป็ นสาคัญ

หมายเหตุ...การจาหน่ายสิ นค้าประเภทขนม ของฝากของไกด์ทอ้ งถิ่นหรื อหัวหน้าทัวร์เป็ นกิจกรรมส่ วนตัวที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสิ นค้าเป็ นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน หาก
เกิดกรณี สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรื อจานวนสิ นค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรื อไม่ได้รับความสะดวก กรุ ณาติดต่อ
ไกด์ผขู ้ ายโดยตรง หรื อผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น บริ ษทั ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจาหน่ายขนมบนรถของ
ไกด์และหัวหน้าทัวร์ท้งั สิ้ น ทางบริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าในทุกกรณี
เงื่อนไขและราคา สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้วย

***หากมีการจองตั๋วภายใน กรุณาแจ้ งให้ ทราบก่อนจองทุกครั้ง
(มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)***

CH-CZ5D / จางเจียเจี ้ย เฟิ งหวาง จินเปี ยนซี หวงซือจ้ าย 2562-2563

8

เงื่อนไข และการจองทัวร์
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได้ ในกรณี ที่มีจานวนผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่ วม
เดินทางด้วยโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2
เตียงและมีเตียงเสริ มให้ท่าน 1 เตียง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามที่รายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็ นแบบหมู่คณะ หรื อ Group Visa on arrival

** วีซ่าแบบหมูค่ ณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทาง
ครั้งอื่นๆได้ กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยูแ่ ล้วจะหักคืนค่าวีซ่ากรุ๊ ป 800
บาท และลูกค้าที่ตอ้ งการเป็ นวีซ่าเดี่ยว ต้องเตรี ยมเอกสารให้บริ ษทั ฯพร้อมชาระเงินเพิ่มท่านละ 900 บาท ** กรณี ลูกค้ามี
วีซ่าแล้ว กรุ ณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. กระเป๋าเดินทางน้าหนักตามที่สายการบินกาหนด ท่านละ 1 ใบน้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
2. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเฉพาะส่ วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกาหนด
3. ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากที่รายการทัวร์ ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพ๊อกเก๊ตไวไฟ
ฯลฯ
5. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
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6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน
ทริ ปเดินทาง 6 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 180 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน

เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์
1. แจ้งจานวนผูเ้ ดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจางวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยูก่ บั โปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่าน
ยกเลิกหลังการชาระค่ามัดจาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจาให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาใช้
สิ ทธิ์แทนได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ
2. ชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ก่ อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชาระค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืน
ค่าทัวร์ท้ งั หมด หรื อบางส่ วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสี ยค่าใช้จ่ายบางส่ วนเพิ่ม
เช่น ค่าวีซ่าสาหรับผูท้ ี่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ตอ้ งจ่ายให้กบั สายการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ท่านไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ หรื อเปลี่ยน
โปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรื อเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริ ษทั ฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรื อเงิน
มัดจาทัวร์ให้ท่านได้

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย หรื อความล่าช้า
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริ การที่ท่านได้ชาระ
ไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการทัวร์น้ ีเป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นงั่ จากสายการบิน
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน บริ ษทั ฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิ ทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
9. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องซื้อตัว๋ โดยสารรถทัวร์ หรื อเครื่ องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ พร้อมขอ
คายืนยันว่ากรุ๊ ปสามารถออกเดินทางได้หรื อไม่ มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
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เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่าเข้ าจีนแบบหมู่คณะ
1. หนังสื อเดินทางตัวจริ งที่มีอายุของหนังสื อเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุ ด
2. ในกรณีที่ใช้สาเนาหนังสื อเดินทางแทนตัวจริ งโดยการส่งแฟ็ กซ์ ส่งอีเมล์ หรื อส่งทางไลน์ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถการันตีได้วา่
ข้อมูลที่ได้รับจากท่านนั้นมีความชัดเจนถูกต้องหรื อไม่ และทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ ในกรณีที่
ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสื อเดินทางจริ งของท่าน
3. การยืน่ วีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านต้องเข้าและออกจากประเทศจีนตามกาหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกัน กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้า
และออกจากประเทศจีนตามเวลาที่กาหนด ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใช้ได้สาหรับหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น ( สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างชาติตอ้ งขอยืน่ วีซ่าที่สถานฑูต
จีนหรื อหน่วยงานตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )
5. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วีซ่า
6. กรณีหนังสื อเดินทางคนต่างชาติ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถยืน่ วีซ่าจีนแทนผูเ้ ดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสื อเดินทางต่างด้าว
(เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC
กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

หนังสื อเดินทางที่ไม่ สามารถใช้ เดินทางได้
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสื อเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ตอ้ งใช้เดินทางจนถึงวัน
หมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทาเล่มใหม่ทนั ที
- หนังสื อเดินทางที่ชารุ ด หมายถึงหนังสื อเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรื อชารุ ด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของ
ผูเ้ ดินทางมีรอยฉีกขาด หรื อขูดขีด หรื อมีการแต้มสี หรื อหมึกจนทาให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้ว น หน้าในเล่ม
หนังสื อเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรื อบางส่ วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิ ดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็ น
หนังสื อเดินทางชารุ ดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่ องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจส่งผลให้ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเดินทางตามกาหนดได้
กรุ ณาส่งหนังสื อเดินทางเล่มจริ งของผูเ้ ดินทางมาให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบและจัดเตรี ยมแบบฟอร์มเข้า-ออกประเทศให้เรี ยบร้อย โดย
เจ้าหน้าที่จะคืนหนังสื อเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดินทาง สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสื อเดินทางติดตัวไปสนามบินใน
วันเดินทาง กรุ ณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชารุ ด บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ
ใด ๆ หากหนังสื อเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทาให้ท่านเดินทางไม่ได้

