
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZHANGJIAJIE (4D2N) 
“DYG02 ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า” 

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บินด้วยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทร์ินแอร์ไลน์ (CZ) : ขึ+นเครื-องที-สนามบินสวุรรณภมิู (BKK) 

CZ 606 BKK(กรงุเทพ) - DYG(จางเจียเจี+ย) 04.25 – 08.45 
CZ 605 DYG(จางเจียเจี+ย) - BKK(กรงุเทพ) 22.10 – 00.30+1 

 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ �� ก.ก. (� ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื'องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ + ก.ก. ** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที- 1 
     กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจี+ย) – ร้านหยก – ถํ+ามงักร  
     เหลือง (รวมล่องเรือ)                                                                                                (-/L/D)                                                  

01.30น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั �น 3 
ประตู 5-�7 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมเีจา้หน้าที'ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบั 
อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื'อเตรยีมความพรอ้มก่อนออก
เดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 
หากฝา่ฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าที'ศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

04.25น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี+ย ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA 
SOUTHERN AIRLINES เที'ยวบนิที' CZ 606 ** บรกิารอาหารว่างบนเครื'องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 3 
ชั 'วโมง ** 

08.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจี+ย ประเทศจีน(ตามเวลาท้องถิ'นเร็วกว่าเมอืงไทย
ประมาณ 1 ชั 'วโมง) หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เที-ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารนําท่านสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เครื'องประดบัที'นิยมกนัอย่างแพร่หลายตามความเชื'อของคน
ชาวจนีซึ'งมมีาตั �งแต่สมยัโบราณ โดยเฉพาะความเชื'อเกี'ยวกบัการใส่เครื'องประดบัจําพวก "แหวน" และ 
"กําไล" หยก กจ็ะช่วยเสรมิใหเ้ป็นคนมอีํานาจ ช่วยใหม้คีวามเจรญิก้าวหน้าและความเจรญิรุง่เรอืง อกีทั �งยงั
ช่วยสรา้งสมดุลให้เกิดขึ�นได้ทั �งร่างกายและจติใจ รวมไปถงึการช่วยเสรมิพลงัให้ร่างกายแขง็แรงอีกด้วย 
จากนั �นนําท่านส่ ถํ+าหวงหลงต้ง หรือ ถํ+าวงัมงักรเหลือง ถํ�าแห่งนี�มคีวามสูง �H7 เมตร มคีวามลกึ �.I 
กโิลเมตร ถํ�าแบ่งออกเป็น 3 ชั �น ภายในถํ�ามอ่ีางเก็บนํ�า � แห่ง ลําธารใต้ดนิ � สาย บงึ 3 บงึ หอ้งโถง �� 
หอ้ง และระเบยีงเดนิเที'ยว 57 กว่าแห่ง นําท่าน ล่องเรอืไปตามธารนํ�าใต้ดนิ ชมถํ�าวงัมงักร ชมวงัแก้วผลกึ 
วงัซอืหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยนื ฯลฯ ท่านจะตื'นตาตื'นใจกบัหนิงอกหนิยอ้นที'มรีูปร่าง
แปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หนิดาบทอง หนิหอกเงนิ หนิเครื'องดนตรจีนี ชมนํ�าตกเทวดา
สวรรค ์

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!!ปิ งย่างสไตล์เกาหลี 

พกัที-  TONGDA HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที- 2 
สะพานแก้วที-ยาวที-สดุในโลก – ร้านใบชา – เทียนเหมินซาน (ขึ+นกระเช้า – ลงด้วยรถ 
อทุยาน) – ทางเดินกระจก – ประตสูวรรค ์                                                             (B/L/D)                      
เลือกซื+อ option tour เสริม : โชวน์างจิ+งจอกขาว                                 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นําท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี+ย (The Gass Bridge of 
Zhangjiajie) (รวมค่าเขา้ชมสะพานแก้วแห่งเมอืงจางเจยีเจี�ย) เหนือแคนยอนที'มคีวามสูงเหนือพื�นดนิกว่า 
5L7 ฟุต และมคีวามยาวกว่า 377 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นกัออกแบบชื'อดงัจากประเทศอสิราเอล 
ซึ'งสะพานแก้วแห่งนี�ทําหน้าที'เป็นทางเชื'อมสองหน้าผาเขา้ดว้ยกนั นอกจากนี�จุดกลางสะพานยงัมกีจิกรรม
อยา่งบนัจีVจ ั �มและซบิไลน์ใหท้า้ทายความเสยีวแบบสุดขดีอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

เที-ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ!!!สุกี  เหด็ 
จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ร้านใบชา ชมิชาอวู่หลง และชาที'มชีื'อเสยีง เช่น ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิฯลฯ 
นําท่านเดนิทางสู่ เทียนเหมินซาน (ขึ+นด้วยกระเช้า ลงด้วยรถอทุยาน) ตั �งอยูท่างตอนใตข้องจางเจยีเจี�ย 
ห่างจากตวัเมอืงไปราว 8 ก.ม. เทยีนเหมนิซานเดมิเป็นชื'อถํ�าตั �งชื'อมาแต่สมยัสามก๊กภายหลงัใชเ้รยีกเป็น
ชื'อภูเขา ด้วยในปีค.ศ. 1999 เทียนเหมนิซานมีชื'อเสียงเป็นที'รู้จกัไปทั 'วโลกไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที'
ท่องเที'ยวแต่เป็นที'วดัฝีมอืของนักบนิชั �นเยี'ยมในการบนิลอดผ่านช่อง เขาประตูสวรรค์ แห่งนี�เทยีนเหมนิ
ซานมยีอดสูงสุดสูง1,518 เมตรจากระดบันํ�าทะเลมพีื�นที' 190 ตารางกโิลเมตรบนยอดเขายงัเป็นพื�นที'ป่าดบิ
ที'สมบรูณ์อยา่งที'สุดตน้ไมใ้หญ่ แต่ละตน้มอีายนุบัรอ้ยปีในระหว่างปี ค.ศ. 2002-2005 การท่องเที'ยวเทยีนเห
มนิซานไดใ้ชเ้งนิลงทุนประมาณ 550 ลา้นหยวน นําท่านขึ�น กระเช้ากอนโดล่าพฒันาพื�นที'บางส่วนใหเ้ป็น
สถานที'ท่องเที'ยวที'มคีวามยาว 7.5 กโิลเมตรขึ�นสู่จุดสูงสุด “เซี'ยจา้น” ชม ความงามของภูผานับรอ้ยนับพนั
ยอด นําท่านชม ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ซึ'งเป็นสะพานกระจก มรีะยะทางอนัหวาดผวาอยู่ที' H7 
เมตร ลอ้มรอบผาสงูชนั ความกวา้งของ สะพานกระจก วดัจากขอบผาได ้� ฟุต มคีวามหนา �.I นิ�ว ถอืเป็น
การทา้ทายนักท่องเที'ยวที'อยากมาสมัผสัทวิทศัน์อนังดงามบน เขาเทยีนเหมนิซาน จากนั �นนําท่านเดนิทาง
ต่อด้วย บนัไดเลื-อนที-ยาวที-สุดในโลก ระยะทางกว่า 5 กม. ลงสู่ ถํ+าเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถํ+า
ประตสูวรรค ์ถงึทางขึ�นจดุธปูใหญ่ไหวฟ้้าขอพรเทพสวรรค ์จากนั �น นั -งรถของอทุยาน ลงสู่ดา้นล่างภเูขา  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

พกัที-  TONGDA HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 

วนัที- 3 
         ถนนคนเดินซีปู้ เจีย - เลือกซื+อ option tour เสริม : เทียนจื-อซาน – ร้านยา – จิตรกรรม    
         ภาพวาดทราย – สนามบิน                                                                                           (B/L/D)   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

OPTIONAL TOUR : ชมโชวน์างจิ+งจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านได้มาเยือน
จางเจียเจี+ยแล้ว นี- คืออีกหนึ-งการแสดงที-ท่านไม่ควรพลาด โชวจ์ะพดูถึงเรื-องราวอนัสดุซึ+งของนาง
จิ+งจอกขาวและหนุ่มเกบ็ฟืนที-สร้างโดยผูก้าํกบัชื-อดงัของจีน คือ จางอี+โหมว ที-ได้ทุ่มทุนเนรมิตเวที
การแสดงได้อย่างยิ-งใหญ่อลงัการ ซึ-งเป็นโชวก์ลางแจ้งที-มีฉากหลงัคือ เทือกเขาเทียนเหมินซาน
พร้อมนักแสดงคณุภาพกว่า 600 คน (ราคาบตัรเข้าชมการแสดง 400 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อได้
ที-ไกดท้์องถิ-นหรือหวัหน้าทวัร)์ 
        **ในกรณีที-ท่านไม่ได้ซื+อ OPTION TOUR โชวน์างจิ+งจอกขาว รถบสัจะไปส่งท่านเข้าสู่ที-พกั** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านอสิระชอ้ปปิ�ถนนคนเดินซีปู้ เจีย เลอืกซื�อสนิคา้ฝากคนที'ท่านรกั เป็นถนนคนเดนิที'พึ'งสรา้งใหม่ได้
ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรฐับาลทอ้งถิ'นที'นี'ใหเ้ป็นสถานที'ช๊อปปิ�งของนักท่องเที'ยวที'มาจางเจยีเจี�ยและ
เป็นสถานที'สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื�นที'ให้มงีานทํากนั นอกเหนือจะเป็นถนนที'มรี้านค้าขายสินค้า
พื�นเมอืงของที'นี'แลว้ยงัมอีกีสถานที'อกีแห่งหนึ'งซึ'งน่าสนใจอยากใหไ้ปชมกนั นั 'นกค็อื พพิธิพณัฑภ์าพวาด
ทรายกี'เป็นภาพวาดแฮนเมทชื'อดงัของที'นี'... 

เที-ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั �นนําท่าผ่อนคลาย นวดฝ่าเท้า ที'ศูนย์สมุนไพรจนี....จากนั �นนําท่านสู่  นําท่านสู่ จวนิเซงิวาเยี�ยน 
สถานที'จดัแสดงภาพวาดของหลี'จวนิเซงิ ซึ'งเป็นผูท้ี'รเิริ'มศลิปะแบบใหม่ ที'เรยีกกนัว่า จิตรกรรมภาพเมด็
ทราย ที'ใช้วสัดุธรรมชาต ิเช่น กรวดส ีเมด็ทราย กิ'งไม ้หนิฯลฯมาจดัแต่งเป็นภาพ ทวิทศัน์ จติรกรรมที'
รงัสรรคข์ึ�นมาลว้นไดร้บัรางวลัและยกยอ่งมากมาย หลายปีซอ้นจนเป็นที'เลื'องลอืไปทั 'วโลก  

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

 เหมาะสมแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานต้าหยง(เมืองจางเจียเจี  ย) เพื�อเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

22.10น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เที'ยวบนิที' 
CZ 605 ** ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 3 ชั 'วโมง ** 

 

วนัที- 4 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                  (-/-/-)                         
00.30น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ......พรอ้มความประทบัใจ 

************************************************* 
 

ท่านสามารถเลือกซื+อ option tour เสริมที-น่าสนใจได้ดงันี+ ..... 
- อทุยานเทียนจื-อซาน ซึ-งอยู่ในเขตอทุยานเอีqยนเจียเจี+ย ด้วยลิฟทแ์ก้วไป่หลงแห่งแรกของเอเชีย
สงู rst เมตร พร้อมกบัชมทิวทศัน์อนัสวยงาม ที-สดุแสนประทบัใจมิรู้ลืม ท่านจะได้ตื-นตาตื-นใจ
กบัยอดเขาสงูสดุวดัได้ถึง u,swx เมตรทั +งทางด้านทิศ ตะวนัออก ทิศใต้และทิศตะวนัตกของเขา
เทียนจื-อซานนั+นเตม็ไปด้วยชะง่อนผาอนัสงูชนัลาํห้วยลึก และป่าหิน หินยกัษ์ในรปูลกัษณะต่าง 
ๆ ยืนตระหง่านคํ+าฟ้าเสมือนหนึ-งรี+พลมากมายกาํลงัเคลื-อนทพัใกล้เข้ามาอย่าง รวดเรว็ ชม เทียน
เสี+ยตี+อี+เฉียว (สะพานอนัดบัหนึ-งใต้หล้า) ซึ-งมีทศันียภาพที-สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ ขนุเขา ซึ-ง
ภาพยนตรชื์-อดงัอวตารและอีกหลายเรื-องได้นํามาเป็นฉากในการถ่ายทาํ 
**ราคาบตัรเข้าอทุยาน ท่านละ {xx หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที-ไกดท้์องถิ-นหรือ
หวัหน้าทวัรข์องท่าน** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หากลกูค้าท่านใดที-จาํเป็นต้องออกตั qวภายใน (ตั qวเครื-องบิน , ตั qวรถทวัร ์, ตั qวรถไฟ) กรณุาสอบถาม
เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครั +งก่อนทาํการออกตั qวเนื-องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี-ยนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั +งนี+เพื-อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

s-r ท่าน  
อตัราท่านละ 

u เดก็ s ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดี-ยว 
เพิ-ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั qว
เครื-องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
19 – 22 พฤษภาคม 62 9,889 12,889 12,889 2,500 4,900 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2562 
09 – 12 มถินุายน 62 10,889 13,889 13,889 2,500 4,900 

23 – 26 มถินุายน 62 11,889 14,889 14,889 2,500 4,900 

วนัเดินทางเดือน 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 

วนัเดินทางเดือน สิงหาคม 2562 
11 – 14 สงิหาคม 62 12,889 15,889 15,889 2,500 4,900 

25 – 28 สงิหาคม 62 11,889 14,889 14,889 2,500 4,900 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 – 11 กนัยายน 62 11,889 14,889 14,889 2,500 4,900 

22 – 25 กนัยายน 62 11,889 14,889 14,889 2,500 4,900 

วนัเดินทางเดือน ตลุาคม 2562 
20 – 23 ตลุาคม 62 12,889 15,889 15,889 2,500 4,900 

 

** อตัรานี+ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ-น ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง u ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง s ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทั +งนี+ท่านสามารถให้มากกว่านี+ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี+ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที-สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** เดก็อายตุํ-ากว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พิ-ม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 4,900 บาท **  

(ไม่มีที-นั -งบนเครื-องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที-ยวแห่งเมืองจีน ทกุเมือง กาํหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า
พื+นเมืองให้นักท่องเที-ยวทั -วไปได้รู้จกัคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้

ไหม,ร้านใบชา ซึ-งจาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบั
นักท่องเที-ยวทกุท่านทราบว่าร้านทกุร้านจาํเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซึ-งจะใช้เวลาร้านละ

ประมาณ �w-�x นาที ซื+อหรือไม่ซื+อขึ+นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั +งสิ+น 
และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการ

เรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที-เกิดขึ+นจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน �xx หยวน / ท่าน / ร้าน 
 

** บริษทัขอสงวนสิทธิ�  อตัรานี+เฉพาะนักท่องเที-ยว ที-ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั+น กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ�  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ-มจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปยื-นวีซ่าเอง ** 
 

**  ท่านที-ประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาํ   
วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื-องจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบ
กฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หาก

ท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 
 

อตัราค่าบริการนี+ รวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื'องบนิ (ตั eว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    
และค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี'ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที'ยวใด เที'ยวหนึ'ง   
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตั eวเครื'องบนิ ตามที'ตามที'ตาราง 
อตัราค่าบรกิารระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES อนุญาตให ้  
        โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื'องบนิ โดยมีนํ+าหนักไม่เกิน sr ก.ก. (u ชิ+น) และ ถือขึ+นเครื-องบินได้นํ+าหนักไม่  

เกิน { ก.ก. (ไมจ่าํกดัจาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที'จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื'อนไขของสายการ 
บนิ) ** 

� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที'พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที'ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื'นๆ ที'ทําใหโ้รงแรมตามรายการที'ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ sในการปรบัเปลี'ยนโรงแรมที'พกั ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที'ต่างๆ ตามรายการที'ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที'ในโปรแกรม 
� ค่าอาหาร ตามรายการที'ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ sในการเปลี'ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที'ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื'อนไขตาม 

กรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการนี+ ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื'องดื'ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที'ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิ'น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

� ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ � ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ sในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที'
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที'กระเป๋าสมัภาระที'มนํี�าหนักเกินกว่าที'สายการบินนั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที'นั 'งบนเครื'องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครื'องบนิแต่ละไฟลท์ที'ใชบ้นิ ซึ'งอาจเปลี'ยนแปลงไดอ้ยูท่ี'สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํี�ามนั ที'สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ'ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั eวเครื'องบนิไปแลว้ 
× ค่าทําวซ่ีาชาวต่างชาติ ซึ'งไม่ได้รบัการยกเว้นยื'นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิ'มจากค่าทวัร์ �,777 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื'นวซ่ีาเอง) 
× ภาษมีลูค่าเพิ'ม 7% และภาษหีกั ณ ที'จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที-ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพยีงสําเนาหนังสอืเดนิทาง (สําหรบัผู้ถอืพาสปอรต์
ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านั �น) ในกรณทีี'ลกูคา้ตอ้งการยื'นวซ่ีาจนีท่องเที'ยวแบบเดี'ยว (3 วนัทาํการ) ท่าน
ตอ้งยื'นวซ่ีาดว้ยตวัท่านเองเท่านั �น  

หมายเหตุ  
- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครั �งอื'นๆได ้รวมทั �ง

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณ ี  
- กรณเีดก็อายตุํ'ากว่า �L ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที'บนิลงปกักิ'ง / ปกักิ'ง+เซี'ยงไฮ ้(เที'ยว � 

เมอืง) ตอ้งยื'นวซ่ีาเดี'ยวเท่านั �น 
- ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆทั �งสิ�น ทาํใหไ้มส่ามารถยื'นวซ่ีากรุ๊ปได ้ผู้

เดนิทางจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการทํา วซ่ีาเดี'ยวยื'นปกต ิ3 วนั ทําการ ท่านละ �,+77 บาท หรอื วซ่ีา
ด่วน � วนั ทาํการ ท่านละ �,+I7 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านั �น)  

- กรณทีี'สามารถยื'นวซ่ีากรุป๊ไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการทาํวซ่ีาเดี'ยวสามารถตดิต่อตวัแทนรบัทําวซ่ีาใกล้
บา้นท่าน 

- สาํหรบัผูท้ี'เคยเดนิทางไปในประเทศ �3 ดงัต่อไปนี�  �.อสิราเอล   �.อฟักานิสถาน   �.ปากสีถาน  3.อุซ
เบกิสถาน   I.ทาจิกิสถาน  H.เติร์กเมนิสถาน +.คาซัคสถาน L.อิร ัก 5.อิหร่าน �7.อียิปต์ ��.
ซาอุดอีาระเบยี ��.ซเีรยี ��.เลบานอน �3.อนิเดยี   �I.ศรลีงักา �H.ลเิบยี �+.ซูดาน �L.แอลจเีรยี �5.
ไนจเีรยี �7.ตุรก ี ��.เยเมน   ��.โอมาน   ��.จอรแ์ดน   �3.โซมาเรยี 
(ตั �งแต่ปี �7�3 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื'นขอวซ่ีากรุป๊ได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเดี'ยวเท่านั �น) 
  

เงื-อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย �7 วนั ก่อนออกเดนิทาง เนื-องจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชั -นขออนุญาติเกบ็

เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที'นั 'งการจองภายใน � วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง
วนันี� กรุณาชําระเงนิใน�วนัถดัไป ก่อนเวลา �H.77 น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบั
ยอดเงนิตามเวลาที'กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มา
ใหม ่นั 'นหมายถงึว่า กรณทีี'มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ sไปตามระบบ ตามลาํดบั เนื'องจากทุกพเีรยีด เรามทีี'นั 'ง
ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี'ยนชื'อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง + วนั ขอสงวนสทิธิ sไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน
กรณทีี'ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงื-อนไขสาํคญัอื-นๆที-ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ'า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ'ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที'จะชําระค่าบริการเพิ'มเพื'อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที'จะ
ประสานงาน เพื'อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ sในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื'อนการเดนิทางไปในพี
เรียดวันอื'นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื'อวาง
แผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ทั �งนี�  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที'เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี'ยนแปลง
ได ้

• กรณีที'ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั eวภายในประเทศ เช่น ตั eวเครื'องบนิ , ตั eวรถทวัร ์, ตั eวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื'อยนืยนักบัเจา้หน้าที'ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที'สามารถเลื'อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที'สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี'ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ'งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื'อเชค็อนิก่อนเครื'องบนิ อย่างน้อย � ชั 'วโมง โดยในส่วนนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ s
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที'เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี'ท่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 
• กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel 

Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย + วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที'ท่าน
เริ'มจองทัวร์ เพื'อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื'อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิ'มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ sในการเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้า่ยตามจรงิที'เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื'อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที'หลงัจากชําระเงนิกรณทีี'
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที'ใหท้ราบ 

• กรณีที'ออกบตัรโดยสาร (ตั eว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ sในการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ'ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื'อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

• หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย I หรอื + วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื'องบนิแบบหมู่คณะ (ตั eวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี'ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที'เป็นกรณพีเิศษ 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ที'ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี'ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดี'ยวตามที'ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า H เดอืน ณ วนักลบั  
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี'โมง

เยน็กจ็ะเริ'มมดืแลว้ สถานที'ท่องเที'ยวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ �-� 
ช.ม. การเดินทางควรเผื'อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที'ท่องเที'ยว



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื'นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็น
อย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที'สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื'อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ sเปลี'ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 
เนื'องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าช้าของสาย
การบนิ เงื'อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทาง
บรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที'จําเป็นจะต้องมี
ค่าใชจ้า่ยเพิ'ม ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เนื'องจากการเดนิทางท่องเที'ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบั
บรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ s ไมส่ามารถขอรบัเงนิ
คนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานที'ท่องเที'ยวใดที'ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ sในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ'งให้ท่าน เนื' องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บ
ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที'ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ sไม่
รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที'จะเกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัร์ที'
ท่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ'ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที'สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 
ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ'ง มหีน้าใดหน้าหนึ'งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ'งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที'ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ sไม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันั �น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื'อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที'บรษิทัเรว็ที'สุด เพื'อยนืยนัการเปลี'ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที'
บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที'ยงัไม่แ (ตั eวเครื'องบนิ) ท่านสามารถเปลี'ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตั eวเครื'องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ sในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที'เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ'งโดย
ส่วนใหญ่ตั eวเครื'องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน
ของแต่ละคณะ 

• เกี'ยวกบัที'นั 'งบนเครื'องบนิ เนื'องจากบตัรโดยสาร (ตั eว) เป็นลกัษณะของคณะ 
(กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ sในการเลอืกที'นั 'งบนเครื'องบนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที'สุดใหท่้านไดน้ั 'งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที'สุด  

• ขอ้มูลเพิ'มเตมิเกี'ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที'พกั เนื'องจากการวางแปลนแบบ
หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี'ยว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ � ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ตดิกนั
เสมอไป) 

• กรณทีี'ท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่
ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ sในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ'งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ sการเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิ'ม หากสายการบนิ
มกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ s ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าช้า
จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อ
การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ'งของผดิกฎหมาย ซึ'งอยูน่อกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ s ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ'งของสูญหาย
ระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิ sในการเรยีกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิ'งของไว้ที'โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามที'ท่านตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที'ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครั �งหนึ'ง 
หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที'พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัใน
ระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ'งอาจจะปรบัเปลี'ยนตามที'ระบุในโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื-นวีซ่าท่องเที-ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั+น) 
 

• สาํเนาหนังสือเดินทาง ที-มีอายเุหลือมากกว่า t เดือน  
การทาํวีซ่ากรุป๊ท่องเที-ยวนั -นใช้แค่เพียงสาํเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน                           
เหน็ทั +ง s ด้าน  ตามตวัอย่างเท่านั+น !! 
 

 
 

**เมื-อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                
ยอมรบัเงื-อนไขข้อตกลงทั +งหมดนี+แล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที-มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 

 


