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 TOGETHER BEIJING & SHANGHAI 
(น ัง่รถไฟความเร็วสงู) 

เยือนดินแดนมงักร ... กรงุปักกิ่ง ชมก าแพงเมืองจนี  

สิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7ของโลก 

เซีย่งไฮ ้มหานครชือ่ดงั เมืองท่าเศรษฐกิจ เมืองแห่งแสงสเีสยีง 

6วนั 5คืน โดยสายการบินไทย TG 614/665 
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พิเศษ!! เมนูเป็ดปักก่ิง, สุก้ีปักก่ิง, กุง้มงักร และ เสี่ยวหลงเป่า 
 

 
                   

วันสบาย ทัวรแ์อนดท์ราเวล   มคีวามยินดขีอน าท่านเดนิทางสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี เยือนเมอืง

ปักกิง่และนครเซีย่งไฮ ้ดังรายการต่อไปนี ้

 

พระราชวงักูก้ง       พระราชวังโบราณมรดกโลกและทอ้งพระโรงอันงดงามตระการตาในเขตพระราชฐานตอ้งหา้ม 

ก าแพงเมอืงจนี (ดา่นจยีงกวน) ชืน่ชมกับทัศนยีภาพอนักวา้งไกลบนก าแพงเมอืงจนีมรดกโลก และเป็น 1 

ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ยาวนับหมืน่ลี ้

พระราชวงัฤดูรอ้น ชมพระราชวังฤดูรอ้นอีเ้หอหยวนของพระนางซูสไีทเฮาและทะเลสาบคุนหมงิ ซึง่เป็น

   ทะเลสาบขุดขนาดใหญ่ 

หอฟ้าเทยีนถาน  ซึง่ในอดตีใชเ้ป็นทีบู่ชาและบวงสรวงเทวดาฟ้า  

นครเซี่ยงไฮ้ ซึง่ในอดตีเป็นนครเซีย่งไฮแ้ละเขตเช่าชาวตะวันตกสมยัการล่าอาณานคิม ชมนครทียั่งคง

กลิน่ไอแบบตะวันตกอาคารบา้นเรอืนทีม่กีารผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก

และตะวันตก และมเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึและผลติภัณฑต่์าง ๆ อย่างจุใจ

บรเิวณถนนนานกงิ  

เมอืงโจวจวง หมูบ่า้นกลางน า้แหง่เจยีงหนาน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ซึง่ไดรั้บฉายาว่า "ยอดหมู่บา้นกลาง
น ้าแห่งเจยีงหนาน" ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องมณฑลเจยีงซู ในเขตเมอืงคุนซาน เดมิมชีือ่ว่า 
เจนิเฟิงหลี ่ อาคารบา้นเรอืน หรอื สิง่แวดลอ้ม วถิชีวีติของชาวเรอืและพ่อคา้แม่ขายชาว
โจวจวงก็เป่ียมไปดว้ยเสน่ห ์ เรยีบๆของหมู่บา้นเล็กกลางน ้าซึง่ไดส่้องประกายเหนอืกว่า
เมอืงใหญ่ แห่งอืน่ๆและจะจารกึในความทรงจ าของผูท้ ีเ่คยไปเทีย่ว 

 

 

 

    

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – ปักกิง่ – กายกรรมปักกิง่ 

07.30 น. คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D   สายการ

บนิไทย เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ   ดูแลดา้นเอกสารและสัมภาระในการเดนิทาง 

10.10 น. น าท่านเหนิฟ้าสู่กรุงปักกิง่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี โดย สายการบนิไทย เท ีย่วบนิที ่

TG614 พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

15.50 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิรุงปักกิง่ น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตัวเมอืง ใจกลาง กรุงปักกิง่   

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)   

จากนัน้น าท่านชมการแสดง กายกรรมปักกิง่  

ก ำหนดกำรเดินทำง 30 ธนัวาคม 59 – 04 มกราคม 60 

    
 

ราคารวมทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ินแลว้  / ลงชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง 4 รา้น *** 

เท่ียวไดเ้ต็มท่ี ไม่หงุดหงิด ไม่เสียเวลา   
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ซึง่เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มี

การแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เช่น โชว์

หมุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮไทเลยคอืการขับมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆคันวนอยู่ในพื้นท ีจ่ ากัด

และโชวก์ายกรรมปักกิง่นัน้ยังชือ่เป็นโชวก์ายกรรมทีม่ชีือ่กอ้งโลกมาก  

ทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  BEIJING PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*) (1) 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  ปักกิง่-จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัโบราณกูก้ง-พระราชวงัฤดูรอ้น –    

                                              ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณเป่าฟู่ หลิง - ถนนหวงัฝู่ จิง่ 

                                              พเิศษ!!! ลิ้มรส...เป็ดปักกิง่ พรอ้มไวนแ์ดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านชม จตุัรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่จตุรัสทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรุงปักกิง่ 

สถานทีจั่ดพิธฉีลองเนือ่งในโอกาส วันส าคัญต่างๆ ใหท้่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรยี์วรีชน ศาลา

ประชาคม หอทีร่ะลกึท่านประธานเหมาเจ๋อตุง แลว้น าท่านสู่พระราชวังตอ้งหา้ม “พระราชวงักู้

กง” มรดกโลก หรอื THE FORBIDDEN CITY สรา้งขึน้ใน ปี ค.ศ. 1406 ในสมัยจักรพรรดิห์ยง

เล่อ มตี าหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 หอ้ง ซึง่เป็นทีป่ระทับและว่าราชการของจักรพรรดิ ์24 พระองค ์

ในราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิ ชมโบราณสถานและสิง่ก่อสรา้ง อันทรงคุณค่าทาง ประวัตศิาสตร์

และการเมอืง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

บ่าย หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื “อี้เหอหยวน” ของพระนางซูสไีทเฮาที่

ประทับและทีว่่าราชการหลังม่านของพระนางซูสไีทเฮา ชมความงดงามของทะเลสาบ คุนหมงิชม

ระเบยีงทีย่าวทีสุ่ดในโลกกว่า 700 เมตร และเรอืหนิออ่นทีส่รา้งขึน้โดยใชง้บประมาณของกอง

ทหารเรอื จากนัน้น าท่านสู ่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณเป่าฟู่ หลิง พรอ้มฟังการ

บรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจนี ในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ เป็นยาสามัญ

ประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของรัฐบาลจนี ใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หรอื

เลอืกซือ้ยาสมุนไพรกลับไปเป็นของฝาก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) พรอ้มใหท้่าน ลิ้มรสเป็ดปักกิง่ + พรอ้มไวนแ์ดง   

 หลังอาหารค ่า น าท่านชม ถนนหวงัฝูจิง่ ถนนกลางคนืทีม่ชีือ่เสยีงของปักกิง่  น าท่านสัมผัสชวีติ

และแสงสยีามค ่าคนืของนครปักกิง่ ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของตามอัธยาศัย 

ทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  BEIJING PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*) (2) 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง ก าแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) - SNOW WORLD – ไขมุ่กน า้จดื –  

                                             ผา่นชมสนามกฬีาโอลิมปิค 2008  พเิศษ!! สุกีปั้กกิง่+น า้จิม้รสเด็ด 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  

น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงเมอืงจนี (จยีงกวน) ซึง่ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลกและเป็นสัญลักษณท์ ีม่คีวามโดดเด่น ของประเทศจนีมคีวามเก่าแก่กว่า 2,000 ปี 

เนือ่งจากเผ่าซงหนู (อารยชน) ไดรุ้กรานเขา้มาในเมอืงจนี จักรพรรดจิิน๋ซฮี่องเต ้ จงึไดบั้ญชาให ้

ท าการเชือ่มก าแพงเมอืงต่างๆ เขา้ดว้ยกัน จนมคีวามยาวทัง้สิน้ 12,700 ลี ้ หรอื ประมาณ 6,350 

กโิลเมตร ซึง่ครอบคลุมอาณาบรเิวณถงึ 5 มณฑล 2 แควน้ การปกครองตลอด ไปจนถงึทะเล 

ทรายโกบ ี เมือ่ท่านไดท้อดสายตาไปจะรูส้กึเหมอืนกับไดเ้ห็นพญามังกรทีพ่าดพันไปตามยอดเขา
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ดว้ยท่วงท่าท ีอ่งอาจ สง่างาม ว่ากันว่าอาจใชวั้สดุท ีก่่อสรา้งก าแพงทัง้หมดนีม้าสรา้งก าแพงใหม่

เพิ่มท ีม่คีวามหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ไดค้วามยาวถงึ 1 รอบ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  (พเิศษ...เมนูสุกีปั้กกิง่+น า้จิม้รสเด็ด) 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ SNOW WORLD สถานทีแ่ห่งนีเ้องทีจ่ะท าใหท้่านเพลดิเพลนิกับ

กจิกรรมต่างๆ บนลาน ซึง่มรีะดับความหนาของหมิะอยู่ในราว 60-100 เซนตเิมตร ณ สกรีสีอรท์ 

สถานทีแ่ห่งนีพ้ร่ังพรอ้มไปดว้ยอุปกรณ์การเล่นบนลานน ้าแข็งอย่างครบครัน ไดแ้ก่ แผ่นเลือ่นสกี

หมิะ, มา้ลากเลือ่นหมิะ, บอลลูน, สโนวโ์มบลิ, เครือ่งเล่นสไลดจ์ากภูเขาน ้าแข็งและอืน่ๆ อกี

มากมาย รวมทัง้กจิกรรมบนลานนน ้าแข็งทีจ่ะท าใหท้่านไดส้นุกสนานจนลมืเวลา (ราคาทวัรน์ีไ้ม่

รวมคา่เชา่อุปกรณ์, คา่เครือ่งเล่น และคา่ครูฝึกอุปกรณ์) 

จากนัน้แวะชมเครือ่งประดับและเลอืกซือ้ไขมุ่กน า้จดื, ครมีไขมุ่กบ ารุงผวิ ท ีท่ าจากไข่มกุน ้าจดื

ท ีเ่พาะเลีย้งในทะเลสาบของรัฐบาลจนีใหท้่านเลอืกซือ้มุกแทเ้ป็นของขวัญ  

แลว้น าท่านผา่นชมสนามกฬีาโอลิมปิค 2008 เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ชมอัฒจรรย์

ใชจั้ดพิธเีปิด-ปิดการแข่งขันกฬีามวลมนุษยชาตทิ ีปั่กกิง่ ปี 2008 เดอืน 8 วันที ่ 8 เวลา 8 โมง( 

20.00 น. ) จุผูช้มได ้91, 000 ทีน่ั่งเป็นอัฒจรรย์ ลักษณะคลา้ย “รังนก” มโีครงตาข่ายเหล็กสเีทา

เหมอืนกิง่ไมห้อหุม้เพดานและพนังอาคารท าดว้ยวัสดุโปร่งใส มลัีกษณะรูปทรง ถว้ยชามสแีดง 

และชมสระว่ายน ้า สรา้งดว้ยเทคโนโลยีท ีท่ันสมัยทีสุ่ด มรูีปลักษณ์คลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาด

ใหญ่” เป็นโครงสรา้งทีใ่ชพ้ลังงานแสงอาทติยใ์นการเดนิเครือ่งเพื่อกรองน ้าเสยีของสระว่ายน ้า 

และก าแพงอาคารเหมอืนฟองน ้าท ีเ่คลือ่นไหวตลอดเวลา  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7) 

 ทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั  BEIJING PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*) (3) 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง หอฟ้าเทยีนถาน - ปักกิง่ – เซี่ยงไฮ้(โดยรถไฟความเร็วสูง) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หอฟ้าเทยีนถาน หอบวงสรวงเทวดาฟ้าซึง่ในสมัยราชวงศห์มงิและ

ราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีก่ราบไหวฟ้้าและเทพสวรรค ์แลว้ใหท้่านสัมผัสกับแท่นบูชาก าแพงน าเสยีงและ

กอ้นหนิสามเสยีง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

14.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สถานรีถไฟ โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน G3 จากปักกิง่ไป

เซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาประมาณ 5 ช่ัวโมง) ม ีความยาวทัง้สิน้ 1,318 กโิลเมตร โดยใชเ้งนิทุนก่อสรา้ง

เป็นเงนิทัง้สิน้ 220,900 ลา้นหยวน วิง่ดว้ยความเร็วเฉลีย่ 300 กม. / ชม. 

18.30 เดนิทางถงึมหานครเซีย่งไฮ้  เมอืงทีไ่ดรั้บการพัฒนาจนมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงอย่างมากจนไดรั้บ

การขนานนามว่า  “ปารสีตะวันออก” และเซีย่งไฮยั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกจิภาค

ตะวันออกเฉยีงใตเ้มอืงนีม้พีื้นท ี ่ 6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14 ลา้นคน นับเป็นเมอืงท่า

พาณิชย์ ขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนปากทะเลจนีใต ้

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (10) 

 สู่ท ีพ่กั  HOLIDAY INN EXPRESS ZHONGMAO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*) (4) 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง เซี่ยงไฮ้-โจวจวง-ล่องเรอืโบราณ-เซีย่งไฮ-้โรงงานผา้ไหม 

                                             ตกึ SWFC ช ัน้ 94 – หาดไวท่าน-อุโมงคเ์ลเซอร ์พเิศษ!!! เมนูกุง้มงักร 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงโจวจวง หมูบ่า้นกลางน า้แหง่เจยีงหนาน ตัง้อยู่ทางตอนใตข้อง

มณฑลเจยีงซู ในเขตเมอืงคุนซานโดย อยู่ห่างจากเมอืงซูโจวประมาณ 30 กว่ากโิลเมตร และอยู่

ห่างจากมหานครเซีย่งไฮร้าว 2 ช่ัวโมง พาท่านชมววิสองขา้งทางระหว่างเดนิทาง น าทา่น

ล่องเรอืโบราณโจวจวง ชมความงามรอบๆเมอืงทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นอยู่และวถิชีวีติของ

ผูค้นทีอ่ยู่รมิน ้า ซึง่ยังไดรั้บการขนานนามว่าเป็น“เวนสิแหง่ประเทศจนี” และไดรั้บการยกย่อง

จากยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก โจวจวงเป็นเมอืงโบราณทียั่งคงอนุรักษ์ความงามทางดา้น

สถาปัตยกรรมของสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12)  

บา่ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงเซี่ยงไฮ ้ เมอืงทีไ่ดรั้บการพัฒนาจนมคีวาม

เจรญิรุ่งเรอืงอย่างมากจนไดรั้บการขนานนามว่า  “ปารสีตะวันออก” และเซีย่งไฮยั้งเป็นศูนย์กลาง

การคมนาคมและเศรษฐกจิภาคตะวันออกเฉยีงใตเ้มอืงนีม้พีื้นท ี ่6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  

14 ลา้นคน นับเป็นเมอืงท่าพาณิชย์ ขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนปากทะเลจนีใต ้ 

หลังจากนัน้น าท่าน ขึน้ตกึ SWFC (ช ัน้ 94) (Shanghai World Financial Center) เป็นตกึสูง

ทีสุ่ดในประเทศจนีดว้ยความสูงถงึ492 เมตร ม1ี01ชัน้บนพื้นท ี ่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตง

ของมหานครเซีย่งไฮเ้พื่อชมววิทวิทัศนข์องเมอืงเซีย่งไฮท้ ีเ่ต็มไปดว้ยตกึรูปร่างสวยงามแปลกตา

นานาชนดิ น าท่านแวะชม โรงงานผา้ไหม ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของจนี พรอ้มชมกรรมวธิกีารผลติ 

และใหท้่านเลอืกซือ้ผา้ไหมคุณภาพดเีป็นของฝาก จากนัน้น าท่านถ่ายรูปบรเิวณ หาดไวท่าน 

(หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ)้ ซึง่ตัง้อยู่รมิฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่ ชมบรรยากาศววิและถ่ายรูประหว่าง

เมอืงเก่าและเมอืงใหม่ ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณท์ ีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้ ท ีไ่ดร้วมการผสมผสาน

ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก  แลว้น าท่านน่ังรถรางลอด อุโมงคเ์ลเซอร ์ น า

ผูโ้ดยสารผ่านอุโมงคท์ ีเ่ต็มไปดว้ยแสงสเีรา้ใจ เป็นอุโมงคล์อดแม่น ้าสายแรกในประเทศจนี  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (13)  *** เมนูกุง้มงักร****** 

สู่ท ีพ่กั  HOLIDAY INN EXPRESS ZHONGMAO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*) (5) 

วนัทีห่กของการเดนิทาง เซี่ยงไฮ-้วดัพระหยกขาว-รา้นหยก-ตลาดเถาเป่า-รถไฟแมเ่หล็ก-

กรุงเทพฯ  พเิศษ!!! เมนูเสี่ยวหลงเปา 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร (14) 

 น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพระหยกขาวใหท้่านนมัสการพระหยกขาวทีวั่ดอวีโ้ฝวซีอ่   ภายในบรรจุ

พระพุทธรูปปรางคไ์สยาสนท์ ี ่ ซึง่แกะดว้ยหยกขาวทัง้องคเ์พือ่เป็นสริมิงคลและบังเกดิโชคลาภแด่

ตัวท่านมพีระพุทธรูปหยกขาวสององคป์ระดษิฐานอยู่ซึง่อาราธนามาจากเมอืงเจยีงหวานและยังมี

พระพุทธรูปปางไสยาสนแ์ละพระปางสมาธอิกีองคสู์ง 6 ฟุต ตกแต่งดว้ยอัญมณีต่างๆหนัก 1,000 

กโิลกรัม วัดแห่งนีม้คีวามส าคัญในดา้นวัฒนธรรมในมหานคร 

จากนัน้น าท่านชม หยกแท ้ของเมอืงจนีพรอ้มทัง้ใหท้่านไดรั้บค าแนะน า และวธิกีารดูหยก และให ้

ท่านเลอืกซือ้หยกไวเ้ป็นของฝากล ้าค่า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (15) พเิศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา *** 

บา่ย จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ตลาดเถาเป่า เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ก๊อปป้ีแห่งใหม ่ขายสนิคา้อาทิ

เช่น กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ไมก้อลฟ์ ฯลฯ สมควรแก่เวลาใหท้่านเตรยีมตัวเดนิทางสู่ สนามบนิผู ่
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ตง โดยน าท่านน ัง่รถไฟแมเ่หล็กความเร็วสูง การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซีย่งไฮ ้ ซึง่

สามารถท าความเร็วไดถ้งึ 430 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง เพลดิเพลนิกับจอมอนเิตอรแ์ละสัมผัสความ

ทันสมัยภายในรถไฟ 

17.20 น. น าท่านออกเดนิทางจากสนามบนิ นครเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิไทย เท ีย่วบนิที ่TG665 

21.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

หมายเหตุ: อัตราค่าบรกิารทัวรน์ ี ้ เป็นทัวรท์ ีร่่วมกับการท่องเท ีย่วแห่งเมอืงจนีทุกเมอืง ก าหนดใหม้กีาร

ประชาสัมพันธส์นิคา้พื้นเมอืงใหก้ับนักท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก 4 รา้น ไดแ้ก ่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผน

โบราณ,รา้นไขมุ่ก (ปักกิง่) รา้นผา้ไหม,รา้นหยก (เซีย่งไฮ้) ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมี

ผลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม และรับฟังค า

บรรยาย อย่างนอ้ย 45 นาท ี ซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 

ส าหรับท่านใดทีแ่ยกไม่ไปตามคณะในบางสถานทีห่รอืในบางวันหรอืไม่เขา้รา้น ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 
 
 
 
 
 
 

อตัรานีร้วม: ภาษนี า้มนัของสายการบนิ,ภาษสีนามบนิไทย ณ วนัท ี ่25 สงิหาคม 59 
**ราคาดังกล่าวอาจมกีารปรับเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรียกเก็บภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิเพิม่เตมิ** 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
 
 

Together Beijing-Shanghai 

6 Days/ 5 Nights (TG) 
ราคารวมต๋ัว ราคาไม่รวมต่ัว 

ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง ราคาทา่นละ 38,900 บาท 20,900 บาท 
เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ ่1 ทา่น 37,900 บาท 20,900 บาท 
เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ ่2 ทา่น (มีเตียง) 36,900 บาท 19,900 บาท 
เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบัผู้ใหญ ่2 ทา่น 
(ไม่มีเตียง) 

35,900 บาท 18,900 บาท 

พักห้องเด่ียวเพ่ิมอีกทา่นละ 5,900 บาท 

ก ำหนดกำรเดินทำง 30 ธนัวาคม 59 – 04 มกราคม 60 

    

 

อตัราค่าบริการ 
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หมายเหตุ  

-  เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่น 

สละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครัง้จะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน  

15 ท่านขึน้ไป กรณีท ีลู่กคา้ 10 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร ์แต่มไีกดท์อ้งถ ิน่พูดไทยรับ) 

- ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า การจัดหอ้งพักมาตรฐาน จะเป็น  

2 เตยีง/หอ้ง (Twin room) หากท่านพัก 3 ท่าน/หอ้ง (Triple room) ขึน้อยู่กับโรงแรมนัน้ๆ หากทางโรงแรมนัน้ๆ ไมม่ ี

ทางบรษัิทฯ จะจัดใหต้ามความเหมาะสมต่อไป และหากลักษณะหอ้งนอนคนละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ของโรงแรม 

- กรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวเครือ่งบนิภายในเอง เพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่างๆ ทีจ่ะมาร่วมเดนิทางพรอ้มคณะ  

รบกวนเช็คเวลาบนิหรอืสายการบนิกับเจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนออกต๋ัวเพื่อความถูกตอ้ง หากท่านออกต๋ัวไปแลว้ 

เท ีย่วบนิล่าชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน หรอืกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบเนือ่งจากอยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ 

 

อตัรานีร้วม 

ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางกรุงเทพฯ-ปักกิง่-เซี่ยงไฮ้(ต ัว๋กรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบนิไทย ชัน้

ทัศนาจร 

ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการระบุ 

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการระบุ   ค่ารถรับส่งระหว่างการน าเท ีย่วตามรายการระบุ 

ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี    ค่าธรรมเนยีมการยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศจนี 

ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุหรอืเสยีชวีติดว้ยอุบัตเิหตุเท่านัน้ คุม้ครองอายุตัง้แต่ 6 เดอืน-75 ปี ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 

1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอุบัตเิหตุ ไม่เกนิวงเงนิ 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ **อายุ 76ปีขึน้ไป วง

เกนิ 500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัตเิหตุ ไม่เกนิวงเงนิ 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ ** เงือ่นไขเป็นไป

ตามกรมธรรมท์ ีท่างบรษัิทฯ จัดท า (ส าหรับทีเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัวรก์รุ๊ปจากเมอืงไทยเท่านัน้) ส าหรับท่านอืน่ๆ ท ี่

ไม่ตรงตามเงือ่นไขกรมธรรม ์ ท่านจะตอ้งท าประกันการเดนิทางเอง หรอื สอบถามค่าใชจ่้ายประกันเพิ่มเตมิกับ

เจา้หนา้ทีฯ่ 

 รวมทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่แล้ว 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 

ค่าท าหนังสอืเดนิทาง       ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และค่าภาษี  

3% 

ส าหรับราคานีบ้รษัิท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท ีย่วหากมกีารเก็บเพิ่ม 

ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งดืม่,ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ค่าซักรดี 

ฯลฯ 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์60 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ทปิยกกระเป๋า  

ไมแ่จกกระเป๋า 
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การช าระเงนิ   

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจ าเป็นจ านวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึง่ท่านส าหรับการจองทัวร ์

หากภายใน 3 วันไม่มกีารช าระค่ามัดจ าถอืว่ายังไม่คอนเฟรมิท ี ่ส่วนทีเ่หลอืจะขอเก็บท ัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่ง

นอ้ย 15 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามัดจ าทัง้หมด หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 31 วัน ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัต ี มดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารกา

รนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 แจง้ล่วงหนา้ 14 – 30 วัน ก่อนเดนิทาง หักค่าด าเนนิการต่างๆท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 7 – 13 วัน ก่อนเดนิทาง หักค่าด าเนนิการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ล่วงหนา้ 3 – 6 วัน ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด หรอืบางส่วน 

 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ มสีทิธ ิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี ้ เม ือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได  ้

2. เน ือ่งจากตั๋วเครื่องบนิตอ้งเด ินทางตามวันที ่ ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จะไม่สามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้ส ิ้น ถา้กรณยีกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงิน

ทัง้หมดหรือบางส่วนใหก้ับท่าน 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่ก ิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิ และอ ืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท า

รา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัตเิหตุต่าง ๆ 

4. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้ อันเน ือ่งมาจากธรรมชาต ิ ความล่าชา้และความผดิพลาด

จากทางสายการ บนิ  จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5. เม ือ่ท่านเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ์ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงนิมัดจ าคนืไดไ้ม่ว่ากรณใีด 

6. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อกีครั้งหนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่องและ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

7. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงข ึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธิท์ ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครื่องบนิตาม สถานการณ ์ดังกล่าว 

8. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการ

จากสายการบนิ บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนนิโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ

ทัวร์อ ืน่ทดแทนให ้ แต่จะไม่คนืเงนิ ใหส้ าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

9. มัคคุเทศก ์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสีทิธ ิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บริษัทฯ นอกจากม ี

เอกสารลงนามโดย ผูม้อี านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้ 

10. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส ิน้ หากเกดิส ิ่งของสูญหาย  อันเน ือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน , เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน ือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดนิทาง ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณอี ืน่ๆ  อาท ิ เช่น นโยบายการควบคุมไขห้วัดใหญ่ 2009 

ของประเทศนัน้ๆ 

12. เม ือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ทั ้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 
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เอกสารในการขอวซีา่ 

1. หนังสอืเดนิทางมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  มหีนา้ว่างประทับตรามากกว่า 2 หนา้คู่   

2. ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาเปลีย่นชือ่ – นามสกุล (ถา้ม)ี 

3. เอกสารหลักฐานการเปลีย่นชือ่ -นามสกุล ----- หากชือ่-นามสกุลทีร่ะบุในหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่กับหนังสอืเดนิทาง

เล่มเดมิไม่ตรงกัน ใหย้ื่นเอกสารหลักฐานการเปลีย่นชือ่-นามสกุลที่ทางราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพิม่เตมิ กรณเีด็ก อายุ 6-18 ปี ส าเนาสูตบัิตร และส าเนาบัตรประชาชนบดิา-มารดา 

 3.2 เอกสารเพิม่เตมิ กรณเีด็ก อายุต ่ากว่า 6 ปี สูตบัิตรตัวจริง และส าเนาบัตรประชาชนบดิา-มารดา 

 3.3 เอกสารเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปี  ส าเนาสูตบัิตร , หากไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา หรอืมารดา ต้องม ี

หนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ ออกโดยส านกังานเขต 

4. หนงัสอืรบัรองการท างาน (ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง ท างานท ีเ่ดยีวกนั 3 ทา่นขึน้ไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง (ส าคญัมาก) เพือ่น าขอ้มูลของลูกคา้กรอกฟอรม์ย ืน่ค าร ้องขอวซ่ีา 

     (พรอ้มเบอรโ์ทรตดิต่อลูกคา้ ) 

6. รูปถ่ายส ีขนาด 2 น ิว้ จ านวน 2 รูป  (สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไม่รบัท าวซ่ีา ในกรณีดงัต่อไปนี)้ 

3.1 ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

3.2 น ารูปถ่ายเก่า ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3.3 น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่่ายเล่น หรือรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยื่นท าวซี่า 

3.4 น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติ๊ กเกอร์ หรือรูปทีป่ริ้นจากคอมพวิเตอร์ 

3.5 ท่านทีใ่ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซี่า กรุณาเตรียมหนังสอืรับรองจากตน้สังกัดแนบมาดว้ย 

 

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

 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน และ แบบฟอร์มจองทัวร์ 

***  กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง *** 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

 
1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์............................................................................................................  

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์............................................................................................ ....................... 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน  

4. เบอรติ์ดต่อ ......................................................................................  

กรอกข้อมูลส่วนตัว 

5.  ช่ือ - นามสกุล  (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

( MISS./MRS./MR. )  NAME ...............................................SURNAME ........................................... 

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กินฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกันอยู่ 
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กรณทีี่สมรส ระบุชื่อคู่สมรส...............................................................  อาชีพ ........................... ............... 

7. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................................ 

...................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .............................. 

8. ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีสามารถติดต่อได  ้(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 

....................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .............................. 

โทรศัพทบ้์าน ..................................... ................  มือถือ ..................................................... 

9.  ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................... 

10. ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน ....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

ต าแหนง่งาน ....................................................  รหัสไปรษณย์ี ......................... เบอร์โทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 

ที่อยู่..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี ..................................................        เบอร์โทร  ............................................ .........  

 

 

12. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร ............................................................ 

2.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร ............................................................ 

13. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่    (.....)   ไม่เคย     (.....)   เคย  ระบุ ............. 

เมือง .................................  วันทีเ่ดินทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค์ ...................................... 
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หมายเหตุ *** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน  

ข้อมูลส าหรบัโรงแรมท่ีพกั และ สายการบิน 

14. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

15. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

16.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ.......................................................  

17.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรค์ิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ....................... 

18. ต้องการเลือกท่ีน ัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 
ลงช่ือ ผูจ้อง................................................................................................ ..... 
  
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั***  


