Proud Studio & Business Co.,Ltd.

TAT License No. 11/4649

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

บินด้วยสายการบิน ไชน่ าเซาท์ เทิร์นแอร์ ไลน์ (CZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

CZ 606

BKK(กรุงเทพ) - DYG(จางเจีย

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จากัด
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CZ 605
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เจี้ย)
DYG(จางเจียเจี้ย) - BKK(
กรุงเทพ)

22.10 – 00.30+1

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
**
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานต้าหยง (เมืองจางเจียเจีย้ ) – ร้านหยก – ถา้ มังกร

วันที่ 1

เหลือง (รวมล่องเรือ)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้

01.30น.

04.25น.

08.45น.
เที่ยง

(-/L/D)

4 ประตู 9-10 สายการบิ น CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็
้
คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช
ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศลุ กากร
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ออกเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานต้ า หยง เมื อ งจางเจี ยเจี้ย ประเทศจีน โดยสายการบิน CHINA
SOUTHERN AIRLINES เที่ ย วบิ น ที่ CZ 606 ** บริ ก ารอาห ารว่ า งบนเครื่ อ งบิ น ใช้ เ วลาบิ น
โดยประมาณ 3 ชัวโมง
่ **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานต้าหยง เมืองจางเจียเจีย้ ประเทศจีน(ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทย
ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านสู่ ร้านหยก (Jade Shop) เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายตามความเชื่อ
ของคนชาวจีนซึ่งมีมาตัง้ แต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับการใส่เครื่องประดับจาพวก
"แหวน" และ "กาไล" หยก ก็จะช่วยเสริมให้เป็ นคนมีอานาจ ช่วยให้มคี วามเจริญก้าวหน้าและความ
เจริญรุ่งเรือง อีกทัง้ ยังช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึน้ ได้ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงการช่วยเสริมพลังให้
ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย จากนัน้ นาท่านส่ ถา้ หวงหลงต้ง หรือ ถา้ วังมังกรเหลือง ถ้าแห่งนี้มคี วามสูง
160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ถ้าแบ่งออกเป็ น 4 ชัน้ ภายในถ้ามีอ่างเก็บน้ า 1 แห่ง ลาธารใต้ดนิ
2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเทีย่ ว 90 กว่าแห่ง นาท่าน ล่องเรือไปตามธารน้ าใต้

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จากัด
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ดิน ชมถ้าวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยนื ฯลฯ ท่านจะ
ตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อนทีม่ รี ูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอก
เงิน หินเครื่องดนตรีจนี ชมน้ าตกเทวดาสวรรค์
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ปิ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี
TONGDA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

คา่
พักที่

สะพานแก้วที่ยาวที่สดุ ในโลก – ร้านใบชา – เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถ
วันที่ 2

อุทยาน) – ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์

(B/L/D)

เลือกซื้อ option tour เสริม : โชว์นางจิ้งจอกขาว
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านท้าทายความสูงสุดหวาดเสียว กับ สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจีย้ (The Gass Bridge of
Zhangjiajie) (รวมค่าเข้าชมสะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจีย้ ) เหนือแคนยอนทีม่ คี วามสูงเหนือพืน้ ดิน
กว่า 980 ฟุ ต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจาก
ประเทศอิสราเอล ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ทาหน้าที่เป็ นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้จุด
กลางสะพานยังมีกจิ กรรมอย่างบันจีจ๊ มั ้ และซิบไลน์ให้ทา้ ทายความเสียวแบบสุดขีดอีกด้วย

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!สุ กเี้ ห็ด
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาที่มชี ่อื เสียง เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ
ฯลฯ
นาท่านเดินทางสู่ เทียนเหมิ นซาน (ขึน้ ด้วยกระเช้า ลงด้ วยรถอุทยาน) ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของจาง
เจียเจีย้ ห่างจากตัวเมืองไปราว 8 ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเป็ นชือ่ ถ้าตัง้ ชือ่ มาแต่สมัยสามก๊กภายหลัง

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จากัด
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ใช้เรียกเป็ นชื่อภูเขา ด้วยในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีช่อื เสียงเป็ นที่รจู้ กั ไปทัวโลกไม่
่
ใช่ในฐานะ
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็ นที่วดั ฝี มอื ของนักบินชัน้ เยี่ยมในการบินลอดผ่านช่อง เขาประตูสวรรค์
แห่งนี้ เทียนเหมินซานมียอดสูงสุดสูง 1,518 เมตรจากระดับน้ าทะเลมีพ้นื ที่ 190 ตารางกิโลเมตรบน
ยอดเขายังเป็ นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุดต้นไม้ใหญ่ แต่ละต้นมีอายุนบั ร้อยปี ในระหว่างปี ค.ศ.
2002-2005 การท่องเทีย่ วเทียนเหมินซานได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 550 ล้านหยวน
น าท่ า นขึ้น กระเช้ า กอนโดล่ า พัฒ นาพื้น ที่บ างส่ ว นให้ เป็ น สถานที่ท่ อ งเที่ย วที่มีค วามยาว 7.5
กิโลเมตรขึน้ สู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชม ความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด นาท่านชม ระเบียงแก้ว
หรือ ทางเดิ นกระจก ซึ่งเป็ นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน
ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุ ต มีค วามหนา 2.5 นิ้ ว ถือ เป็ น การท้าทาย
นักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อนั งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อ
ด้วย บันไดเลื่อนที่ ยาวที่สุดในโลก ระยะทางกว่า 5 กม. ลงสู่ ถา้ เทียนเหมิ นต้ ง หรือเรียกว่า ถา้
ประตูสวรรค์ ถึงทางขึน้ จุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพสวรรค์ จากนัน้ นัง่ รถของอุทยาน ลงสู่ดา้ นล่าง
ภูเขา

OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้ งจอกขาว(TIANMEN FOX FALRY SHOW) หากท่านได้มาเยือนจาง
เจียเจี้ยแล้ว นี่คอื อีกหนึ่งการแสดงที่ท่านไม่ควรพลาด โชว์จะพูดถึงเรื่องราวอันสุดซึ้งของนางจิ้งจอกขาว
และหนุ่ มเก็บฟื นที่สร้างโดยผูก้ ากับชื่อดังของจีน คือ จางอีโ้ หมว ที่ได้ทุ่มทุนเนรมิตเวทีการแสดงได้อย่าง
บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จากัด เลขที่ 85/3 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160
ยิง่ ใหญ่
อลังการ
ซึ่ง5591-2
เป็ นโชว์/ ก089-481
ลางแจ้4586
งทีม่ ฉี Fax:
ากหลั
งคือ 5593
เทือกเขาเที
นเหมินซานพร้อมนักแสดงคุณภาพกว่า
Phone:
02-805
02-805
E-mail:ยProudpatour@hotmail.com
600 คน (ราคาบัตรเข้าชมการแสดง 400 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อได้ทไี ่ กด์ทอ้ งถิน่ หรือหัวหน้าทัวร์)
**ในกรณี ที่ท่านไม่ได้ซื้อ OPTION TOUR โชว์นางจิ้งจอกขาว รถบัสจะไปส่งท่านเข้าสู่ที่พกั **

Proud Studio & Business Co.,Ltd.

คา่
พักที่

วันที่ 3
เช้ า

TAT License No. 11/4649

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
TONGDA HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ถนนคนเดินซีป้ เู จีย - เลือกซื้อ option tour เสริม : เทียนจื่อซาน – ร้านยา – จิตรกรรม
ภาพวาดทราย – สนามบิน

(B/L/D)

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านอิสระช้อปปิ้ ง ถนนคนเดิ นซี ป้ ูเจีย เลือกซื้อสินค้าฝากคนที่ท่ านรัก เป็ นถนนคนเดิน ที่พ่ึง
สร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็ นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิน่ ที่น่ีให้เป็ นสถานที่ช๊อปปิ้ งของนักท่องเที่ยว
ที่มาจางเจียเจี้ยและเป็ นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้มงี านทากัน นอกเหนือจะเป็ น
ถนนทีม่ รี า้ นค้าขายสินค้าพืน้ เมืองของทีน่ ่แี ล้วยังมีอกี สถานทีอ่ กี แห่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจอยากให้ไปชมกัน
นันก็
่ คอื พิพธิ พัณฑ์ภาพวาดทรายกีเ่ ป็ นภาพวาดแฮนเมทชือ่ ดังของทีน่ ่.ี ..
ท่านสามารถเลือกซื้อ option tour เสริ มที่น่าสนใจได้ดงั นี้ .....
- อุทยานเทียนจื่อซาน ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานเอีย๋ นเจียเจีย้ ด้วยลิฟท์แก้วไป่ หลงแห่งแรกของเอเชียสูง
326 เมตร พร้อมกับชมทิวทัศน์อนั สวยงาม ทีส่ ดุ แสนประทับใจมิรลู้ มื ท่านจะได้ตน่ื ตาตื่นใจกับยอดเขา
สูงสุดวัดได้ถงึ 1,250 เมตรทัง้ ทางด้านทิศ ตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจือ่ ซานนัน้ เต็ม
ไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชันลาห้วยลึก และป่ าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ ยืนตระหง่านค้าฟ้ าเสมือน
หนึ่งรีพ้ ลมากมายกาลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่าง รวดเร็ว ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉี ยว (สะพานอันดับหนึ่ ง
ใต้หล้า) ซึ่งมีทศั นียภาพทีส่ วยงามรายล้อมด้วยหมู่ ขุนเขา ซึง่ ภาพยนตร์ชอ่ื ดังอวตารและอีกหลายเรื่อง
ได้นามาเป็ นฉากในการถ่ายทา
**ราคาบัตรเข้าอุทยาน ท่านละ 700 หยวน/ท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ทไี ่ กด์ทอ้ งถิน่ หรือหัวหน้าทัวร์
ของท่าน**

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จากัด

เลขที่ 85/3 ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวงบางแคเหนื อ เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160

Phone: 02-805 5591-2 / 089-481 4586 Fax: 02-805 5593 E-mail: Proudpatour@hotmail.com

Proud Studio & Business Co.,Ltd.

เที่ยง

คา่
22.10น.

TAT License No. 11/4649

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่าผ่อนคลาย นวดฝ่ าเท้ า ที่ศูนย์สมุนไพรจีน....จากนัน้ นาท่านสู่ นาท่านสู่ จวินเซิงวา
เยี้ย น สถานที่ จ ัด แสดงภาพวาดของหลี่จ วิน เซิ ง ซึ่ ง เป็ น ผู้ท่ีริเริ่ม ศิล ปะแบบใหม่ ที่เรีย กกัน ว่ า
จิ ตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิง่ ไม้ หินฯลฯมาจัดแต่งเป็ น
ภาพ ทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รงั สรรค์ขน้ึ มาล้วนได้รบั รางวัลและยกย่องมากมาย หลายปี ซ้อนจนเป็ นที่
เลื่องลือไปทัวโลก
่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
เหมาะสมแก่ เวลานาท่ านเดิ นทางสู่ ท่ าอากาศยานต้ าหยง(เมื อ งจางเจีย เจี ย้ ) เพื่ อ เดิน ทางกลับ สู่
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ออกเดิน ทางกลับ สู่ กรุง เทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
เทีย่ วบินที่ CZ 605 ** ใช้เวลาบินโดยประมาณ 3 ชัวโมง
่ **

วันที่ 4
00.30น.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

(-/-/-)

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

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจ้าหน้ าของบริษทั ทุกครังก่
้ อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศ
ต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน
อัตราท่านละ
20 ปี )
อัตราท่านละ

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จากัด

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
20 ปี )
อัตราท่านละ

พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา อัตรา
ห้องละ ท่านละ
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วันเดินทางเดือน มิถนุ ายน 2562
09 – 12 มิถุนายน 62

10,889

13,889

13,889

2,500

4,900

23 – 26 มิถุนายน 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562
07 – 10 กรกฎาคม 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

21 – 24 กรกฎาคม 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562
11 – 14 สงิ หาคม 62

12,889

15,889

15,889

2,500

4,900

25 – 28 สงิ หาคม 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562
08 – 11 ก ันยายน 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

22 – 25 ก ันยายน 62

11,889

14,889

14,889

2,500

4,900

15,889

2,500

4,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562
20 – 23 ตุลาคม 62

12,889

15,889

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนี ยม
1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วัน
เดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน **
** เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี นับจากวันเดินทาง ขออนุญาติเก็บค่าทัวร์เพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 4,900 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า)

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จากัด
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** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั ่วไปได้ร้จู กั คือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ), ร้านหยก,
ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียน
ให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลา
ร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทัง้ สิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
** บริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือ
หนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร์
ท่านละ 1,000 RMB หรือ (เป็ นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกค้าต้องไปยื่นวีซ่าเอง **
** ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ทา วีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษทั ทัวร์ฯ
ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ น
อย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2
อาทิตย์ **
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
ส
น
า
ม
บิ
น
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด เทีย่ ว
ห
นึ่
ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จากัด
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ร

า

ง

อัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
อนุญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 23 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้
น้าหนักไม่
เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของ
สายการบิน) **
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓ ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กี
ฬ
า
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พั
ก
ไ
ป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ น
สาคัญ
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่าเบี้ยประกัน อุบตั ิเหตุ ในการเดินทางท่อ งเที่ยวต่างประเทศ วงเงิน ประกันสูงสุดท่ านละ 1,000,000 บาท
(
เ
งื่
อ
น
ไ
ข
ต
า
ม
กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้

บริษัท พราวด์ สตูดิโอ แอนด์ บิซิเนส จากัด
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มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกิน
ขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รบั การยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม่ จากค่าทัวร์ 1,000 หยวน
และผูเ้ ดินทางเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง)
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่ าวีซ่ากรุ๊ปท่ อ งเที่ ยวเข้าประเทศจีน ท่ านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับ ผู้ถือ
พาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) ในกรณีท่ลี ูกค้าต้องการยื่นวีซ่าจีนท่องเทีย่ วแบบเดี่ยว
(4 วันทาการ) ท่านต้องยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองเท่านัน้
หมายเหตุ
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครัง้ อื่นๆได้
รวมทัง้ ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
- กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางที่บนิ ลงปั กกิ่ง / ปั กกิง่ +เซี่ยงไฮ้
(เทีย่ ว 2 เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้
- ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้ สิ้น ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่า
กรุ๊ปได้ ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทา วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทาการ ท่านละ 1,700
บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทาการ ท่านละ 2,750 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สาหรับผูถ้ อื หนังสือ
เดินทางไทยเท่านัน้ )
- กรณีทส่ี ามารถยืน่ วีซ่ากรุ๊ปได้แต่ลูกค้าประสงค์ตอ้ งการทาวีซ่าเดีย่ วสามารถติดต่อตัวแทนรับทาวี
ซ่าใกล้บา้ นท่าน
- สาหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน
4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกสิ ถาน 6.เติรก์ เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียปิ ต์ 11.
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ซาอุดอี าระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย
19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตัง้ แต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องทาวีซ่าเดีย่ วเท่านัน้ )

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง เนื่ องจากเป็ นทัวร์ราคาโปรโมชั ่นขออนุญาติ
เก็บเต็มจานวนและไม่คืนเงิ นในการยกเลิ กไม่วา่ กรณี ใดๆ และตัดทีน่ งการจองภายใน
ั่
2 วัน ตัวอย่างเช่น
ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หาก
ยังไม่ ได้รบั ยอดเงิน ตามเวลาที่ก าหนด และหากท่ า นมีค วามประสงค์จ ะต้องเดินทางในพีเรีย ดเดิม ท่ า น
จาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
ตามลาดับ
์
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
• กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่าย
ใดๆในกรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดี
ทีจ่ ะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั
์
ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
•

ก
รณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภู มกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิ่ง
สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิด
ความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
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• กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบิน เพื่อ
จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด
ขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชือ่ ผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงิน
กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
• กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบ
ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการ
ออกบัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดินทางให้ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน
ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กัน มาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้อง
ชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดิน ทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมี
สถานทีท่ ่องเทีย่ วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้
รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้
ระคายเคืองตาได้
•

ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ
เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดย
ส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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•

เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ
ทางบริษัทจึงขอสงวนสิท ธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงิน คืน ได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่ วนใดส่วนหนึ่ งที่ท่านไม่
ต้องการได้รบั บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็
ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั
ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว

•

กรณีท่ีท่านถูก ปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือ ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง

•

หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป
มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่วา่ กรณีใดๆ
ทัง้ สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไป
ได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง
กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับ
เก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือ
เดิน ทาง หากท่ า นได้ ส่ ง เอกสารมาที่ บ ริษัท เรีย บร้อ ยแล้ว กรณี ท่ีย ัง ไม่ แ (ตั ๋วเครื่อ งบิ น ) ท่ า นสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ

• เกี่ยวกับที่นงั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการ
บินจะพยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
• ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่าง
กัน จึงอาจท าให้ห้องพัก แบบห้องพัก เดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่า น
(Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชันกั
้ น (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีทท่ี ่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่ กรณี ใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
• ขอสงวนสิทธิการเก็
บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
์
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• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัด หยุ ด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่ง ของผิด กฎหมาย ซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆ
ก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่ง
์
มายังจุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
• รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอต์ไทย
เท่านัน้ )
•

สาเนาหนังสือเดินทาง ที่ มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

การทาวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวนั่นใช้แค่เพียงสาเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน
เห็นทัง้ 2 ด้าน ตามตัวอย่างเท่านัน้ !!
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**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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