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เส ิ�นหยาง ผานจิ�น หาดหญา้แดง 5 วนั 4 คนื  
 ซุปตาร ์ แดง๊ง !! แดง 

กาํหนดการเดนิทาง กนัยายน – ตลุาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิ NOKSCOOT 
 พระราชวงัเส ิ�นหยางกูก้ง พระราชวงัอนัดบั 2 ของเผา่แมนจ ู
 มหศัจรรย ์หาดหญา้แดง ผนืใหญม่หมึา 1 ปีมคีร ั;งเดยีวเทา่น ั;น 
 ตานตง เมอืงชายแดนจนี – เกาหลเีหนอื ลอ่งเรอืชมแมนํ่;ายาลูเ่จยีง 
 ลอ่งเรอืชมความงาม ถํ ;านํ ;าเปิ� นซ ีถํ ;านํ ;าที�ยาวที�สดุ 
 เมนพูเิศษ !!  ปแูมนํ่ ;า 
 มนํี;าดื�มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 
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ราคานี;ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
วนัแรก       กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ทา่อากาศยานเสิ�นหยางเถาเซยีน

พระราชวงัเสิ�นหยางกูก้ง-ถนนโบราณหมา่นชงิ-ถนนคนเดนิจงเจยี 
01.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ช ั;น 3 เคาทเ์ตอร ์4 สายการบนินกสกูต๊ 

(XW) โดยมเีจา้หนา้ที(คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 
04.00 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเสิ�นหยางเถาเซยีน ประเทศจนี โดยสายการบนิ NOKSCOOT 

เที�ยวบนิที� XW878 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ั�วโมง 30 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

10.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเสิ�นหยางเถาเซยีน ประเทศจนี (เวลาทอ้งถิ�นประเทศจนี เร็วกวา่
ประเทศไทย 1 ช ั�วโมง) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
นําท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเสิ�นหยาง เมอืงหลวงของมณฑลเหลยีวหนงิ เมอืงเอกขนาดใหญท่ี(สดุ
แหง่อสีานเหนอืของจนี อกีทั ;งเป็นศนูยก์ลางทางการเมอืง เศรษฐกจิ และการคมนาคมอกีดว้ย 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
บา่ย นําท่านเดนิทางเขา้สู่ พระราชวงัโบราณ

เสิ�นหยางกูก้ง (Shenyang Imperial 
Palace) เริ (มสรา้งขึ ;นในปี ค.ศ. 1625 
และสรา้งเสร็จในปี 1936  โดยชาวแมน
จู โครงสรา้งของพระราชวัง มลีักษณะ
คลา้ยคลงึกับพระราชวังตอ้งหา้มในกรุง
ในปักกิ (ง  แต ่แฝงสถาปัตยกรรมผสม
ระหว ่างจ ีน มองโกเลียและแมนจูเขา้
ดว้ยกัน ภายในมอีาคารกว่า 300 หลัง
บนเนื;อที(กว่า 60,000 ตารางเมตร ไดรั้บ
การขึ;นทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 
1987 
นําท่านเดนิทางสู่ ถนนโบราณหมา่นชงิ เป็นถนนโบราณสไตล์บา้นจีนโบราณ ที(นี(จะมรีา้นคา้
ต่างๆ และอาหารทอ้งถื(นมากมายใหท้่านไดล้ิ;มลอง 
นําท่านเดนิทางสู่  ถนนคนเดนิจงเจยี ( ) แหล่งชอ้ปปิ;งใจกลางเมอืงเสิ(นหยาง ถนนสายนี;เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกจิที(สําคัญ  อีกทั ;งยังเป็นย่านการคา้ที(รวมเอารา้นคา้ และหา้งสรรพสนิคา้ไว ้
ดว้ยกนั ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ;งตามอธัยาศัย  

* วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดี�ยว  
(จา่ยเพิ�ม) 

วนัที� 07 – 11 กนัยายน 2562 24,888.- 4,500 

วนัที� 14 – 18 กนัยายน 2562 25,888.- 4,500 

วนัที� 21 – 25 กนัยายน 2562 24,888.- 4,500 

วนัที� 12 – 16 ตลุาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

25,888.- 4,500 

วนัที� 19 – 23 ตลุาคม 2562  

(วนัปิยมหาราช) 

25,888.- 4,500 
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คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (2)  
ที�พกั  โรงแรม VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
วนัที�สอง      เส ิ�นหยาง-เมอืงเปิ� นซ-ี (รวมรถอทุยาน+ลอ่งเรอื)- ตานตง 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเปิ� นซ  ี(ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ช ั�วโมง) เป็นเขตปกครองพเิศษชาว
แมนจู ตั ;งอยู่บรเิวณคาบสมุทรเหลียวตง
ภูมอิากาศหนาวเย็นตลอดทั ;งปี  
นําท่านชม ถํ ;านํ ;าเปิ� นซ ีถํ;าที(เกดิจากการ
เคลื (อนตัวของเปลือกโลกมานับลา้นปี 
ก ่อใหเ้กดิหนิงอกหนิยอ้ยดา้นบนและ
ดา้นล่างเป็นพื;นนํ;า ถํ;าแห่งนี ;มรีะยะทาง
ประมาณ 5.8 กโิลเมตร เปิดใหเ้ขา้ชมได ้
ในระยะทาง 2.8 กโิลเมตร ความลกึของ
นํ;าประมาณ 1.5 เมตรปัจจุบันถ ือเป็นถํ;า
นํ;าที(ยาวที(สุด และมอีากาศเย็นบายตลอด
ทั ;ง ปี  จ า ก นั ;น นํ า ท ่า น  ล ่อ ง เ ร อื  ช ม
ธรรมชาตขิองหนิงอก หนิยอ้ย ม่านหนิ
รูปร่างสวยงามแปลกตา ที(ประดับตกแต่งดว้ยแสงไฟ มชีื (อเรียกต่างกันไปตามรูปทรง และ
จนิตนาการ  เดนิเทา้ชมความงดงามของถํ;าในบรเิวณที(เป็นถํ;าบก 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ ตานตง (ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ช ั�วโมง) เป็นเมอืงที(ตั ;งอยู่ตรงขา้มฝั(งกับ

เมอืงซนิอยิจู ของประเทศเกาหลีเหนือ โดยมแีม่นํ;ายาลู่ ซ ึ(งมตีน้ทางไหลมาจากยอดเขาฉาง
ไป๋ซาน มณฑลจีNหลนิแลว้ไหลผ่านเมอืงตานตงออกสู่ทะเลระยะทางยาว 795 กโิลเมตร และ
เป็นพรมแดนกั ;นสองประเทศ 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (5)  
ที�พกั  โรงแรม JINGXUAN HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
วนัที�สาม      ตานตง-สวนสาธารณะยาลูเ่จยีง-ลอ่งเรอืชมววิ-ตานตง-ผานจิ�น 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนสาธารณะยาลู่เจยีง 
เพื(อ ล่องเรอืชมววิ แม่นํ;ามสีเีขยีวเหมอืนหัว
เป็ดจงึเป็นที(มาของชื(อยาลู่เจียง ชมสะพาน
ขา้มแม่นํ;าสองแห่ง สะพานแรกสรา้งในช่วงปี 
ค.ศ.1929 และถูกระเบดิทําลายลงจนเหลือ
แต่ตอม่อในสงครามเกาหลีกับสหรัฐอเมรกิา
เมื (อ ปี  ค .ศ .1950 ส ่วนสะพานแห ่งที (สอง 
สรา้งในปี ค.ศ. 1940 ระยะทาง 940 เมตร 
ใชเ้ป็นทั ;งทางรถไฟ และทางถนน จ งึมี
ความสําคัญสําหรับการคมนาคมของทั ;งจนี
และเกาหลี 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่ ผานจิ�น (ใชเ้วลาเดนิทาง 3.30 ช ั�วโมง) แหล่งผลตินํ;ามันของมณฑล

เหลียว-หนิง อยู่บรเิวณชายฝั(งตอนเหนือของอ่าวโป๋ไฮ่ เป็นที(ตั ;งของพื;นที(ชุ่มนํ;าและบงึตน้กก
และตน้ออ้ที(ใหญ่ที(สุดแห่งหนึ(งของโลก และเป็นที(ตั ;งของ หาดหญา้แดง  สถานที(ท่องเที(ยว
ชมธรรมชาตริะดับ 4A ที(ของประเทศจีน 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! ปแูมนํ่ ;า (8)  
ที�พกั  โรงแรม YINLONG STATE BANQUET HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัที�ส ี�       ผานจิ�น-หาดหญา้แดง-เสิ�นหยาง-ศนูยผ์ลติภณัฑส์นิคา้ตงเป่ย 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นําท่านเที(ยวชมธรรมชาตอิันงดงามของ หาดหญา้แดง พื;นที(ชุ่มนํ;าผืนมหมึา ครอบคลุมพื;นที(
ประมาณ 100 ตารางกโิลเมตร  สสีันของหญา้แดงนั;นเกดิหญา้ชนิดหนึ(งที(เจรญิเตบิโตในพื;นที(
นํ; ากร ่อย และดนิด ่าง เร ิ �มต ั ;งแตเ่ดอืนเมษายน จนถงึเดอืนกนัยายนสหีญา้จะเร ิ �ม 
เปลี�ยนเป็นสแีดง, สแีดงเขม้จนเป็นสมี่วง ในเดอืนตุลาคม ของทุกปี นอกจากนี;พื;นที(นี;ยัง
เป็นบา้นของนกนานาชนิดกว่า 260 สายพันธุ ์ และยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์เป็ดอนิเดียนแดง 
และนกกระเรียนมงกุฎแดงอกีดว้ย 
หมายเหตุ : หาดหญา้แดงเป็นปรากฎการณ์ตามธรรมชาต ิในแตล่ะปีจะมคีวาม
เปลี�ยนแปลงตามวฎัจกัรของระบบนเิวศ ทางบรษิทัไม่สามารถการนัตใีหไ้ดว้่าช่วงเวลา
ใดที�จะมคีวามสวยงามที�สุด 

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
บา่ย นําท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงเสิ�นหยาง (ใชเ้วลาเดนิทาง 2.30 ช ั�วโมง) หรือที(มชี ื(อเรียกใน

ภาษาแมนจูว่า มุคเดน ซึ(งเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปัจจุบันเป็นหนึ(งในเมือง
อุตสาหกรรมที(ใหญ่และมคีวามสําคัญที(สุด นอกจากนั ;นยังเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทาง
ภูมภิาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตงเป่ยของจีน หลังจากนั;นนําท่านแวะ ผลติภัณฑส์นิคา้ตง
เป่ย ใหท้่านเลือกชมสนิคา้ทอ้งถิ(น ต่างๆ โดยเฉพาะสมุนไพร 
นําท่านแวะ ผลติภณัฑส์นิคา้ตงเป่ย ใหท้ ่านเลือกชมสนิคา้ทอ้งถิ (น ต่างๆ โดยเฉพาะ
สมุนไพรอันมชีื(อเสยีง ที(มสีรรพคุณโดดเด่น 

คํ�า  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11)  
ที�พกั  โรงแรม VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
 

 

 

 

 

 

 

 
    
วนัที�หา้    ทา่อากาศยานเสิ�นหยางเถาเซยีน-กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 
 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเสิ�นหยางเถาเซยีน เพื(อเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

11.35 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ NOKSCOOT 
เที�ยวบนิที� XW877 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 5 ช ั�วโมง 30 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื�อง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

16.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ราคานี;ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น   
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื�อรว่มโปรโมทสนิคา้พื;นเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ศูนย์
ผลติภณัฑส์นิคา้ตงเป่ย ซึ�งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ
อยากเรยีนชี;แจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื;อหรอืไมซ่ื;อข ึ;นอยู่
กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ั;งส ิ;น และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น
รฐับาลทุกเมอืง หรอืหากท่านตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิsในการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ;นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 
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**ราคาสําหรบัลกูคา้ที�ไมต่อ้งการต ัtวเครื�องบนิและวซีา่ 15,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ั;งนี;เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิs :  รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ท ั;งนี;ข ึ;นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั;นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิsในการ
ปรบัเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 


 คา่ตัNวเครื(องบนิไป-กลับตามรายการที(ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ;ามนั 


 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  


 คา่นํ;าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ช ิ;น นํ;าหนักไมเ่กนิ 20 กก. 


 โรงแรมที(พักตามที(ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  


 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที(ตา่งๆ ตามรายการที(ระบ ุ   


 คา่อาหาร ตามรายการที(ระบ ุ  


 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ(น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 


 คา่เบี;ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที(ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื(อนไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนี;ไมร่วม 
× คา่วซี่าแบบกรุป๊ทอ่งเที�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ั;น)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดี�ยวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีที�ทางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเที�ยว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิ�ม ทา่นละ 2,000 บาท** (หมายเหต ุเนื�องจากศนูย์
ใหบ้รกิารยื�นขอวซีา่ประเทศจนีประจํากรงุเทพฯ  มกีารประกาศปรบัขึ;นคา่ธรรมเนยีมการบรกิารของ
ศนูยฯ์ วซีา่จนีประจํากรงุเทพฯ โดยมผีลบงัคบัใชต้ ั;งแต ่วนัศกุร ์ที� 15 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่น
ละ 400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื(องดื(ม คา่ซกัรดี คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที(มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที(กระเป๋าสัมภาระที(มนํี;าหนักเกนิกว่าที(สายการบนินั;นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํ;ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํ;ามันขึ;น ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิXเก็บเพิ(มตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ทําใบอนุญาตที(กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพิ(ม 7 % และภาษีหัก ณ ที(จา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ;นตํ�า 15 ทา่น หากตํ(ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี(จะชําระ
ค่าบรกิารเพิ(มเพื(อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี(จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิXในการงดออกเดนิทางและเลื(อนการเดนิทางไปในวันอื(นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
  
เงื�อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 



 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที(ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  



 สว่นที(เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 


 หากไมช่ําระมดัจําตามที(กําหนด ขออนุญาตตัดที(นั(งใหล้กูคา้ทา่นอื(นที(รออยู ่


 หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื(อนไข 


 เมื(อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั ;งหมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื(อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆที(ไดร้ะบไุวท้ั ;งหมดนี;แลว้ 



 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชื�อพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์



 สง่รายชื�อสํารองที�น ั�ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื�อพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที�ยวทรปิใด, วนัที�ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
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สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิsไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื�อ-นามสกุล และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองต ัtวเครื�องบนิ
ท ั;งส ิ;น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ;นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ(า 2 หนา้หากไมม่ั(นใจโปรดสอบถาม 
เงื�อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื(องจากเป็นราคาตัNวเครื(องบนิโปรโมชั(น เมื(อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื(อน ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที(กองตรวจคนเขา้เมอืงทั ;งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศที(ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXที(จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั ;งสิ;น รวมถงึ เมื(อท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ(ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิX ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั ;งสิ;น 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั;งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิsท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ;นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 

ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิXการเก็บคา่นํ;ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ(ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ;นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิXในการเปลี(ยนเที(ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื(องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ;งสิ;น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ(งของผดิกฎหมาย ซึ(งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ;งสิ;น หากเกดิสิ(งของสญูหาย อันเนื(องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที(ยวเอง  

6. เมื(อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั ;งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื(อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั ;งหมด  

7. รายการนี;เป็นเพยีงขอ้เสนอที(ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั ;งหนึ(ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที(พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ(งอาจจะปรับเปลี(ยนตามที(ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื(องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที(เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี( / 
ปลอดบุหรี(ได ้โดยอาจจะขอเปลี(ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี(พัก ทั ;งนี;ข ึ;นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั;นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั ;งสิ;นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั;น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื(องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที(
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการทอ่งเที(ยว อันเนื(องมาจากการกระทําที(สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื(น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี(ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ(ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเที(ยวและ ชอ้ปปิ;งแตล่ะสถานที(นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซึ(งอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั ;งที(ตอ้งเร่งรีบ เพื(อใหไ้ดท้่องเที(ยวตาม
โปรแกรม 

14. บรกิารนํ;าดื(มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที(ยว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั(วโมง ในวันนั;นๆ        

มอิาจเพิ(มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั ;งนี;ข ึ;นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนั;นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิXในการปรับเปลี(ยนเวลาทอ่งเที(ยวตามสถานที(ในโปรแกรม
การเดนิทาง 
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เอกสารประกอบการยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศจนีแบบกรุป๊  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ั;น!! 
  สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ที(มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  

 
การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเที�ยวน ั�นใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสปอรต์ ตอ้งถา่ยชดัเจน เห็นท ั;ง 2 ดา้น  

ตามตวัอยา่งเทา่น ั;น !!  
กรณีลกูคา้ไมส่ะดวกถา่ยรปูสง่มา สามารถสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมาใหก้บับรษิทัได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรบัผูท้ ี�เคยเดนิทางไป 24 ประเทศ ภายใน 1 ปี ไมส่ามารถยื�นขอวซี่ากรุป๊ได ้ตอ้งทําวซี่า
เด ี�ยวเทา่น ั;น (Update 8 Nov 18) 

1.อสิราเอล    2.อฟักานสิถาน    3.ปากสีถาน    4.อซุเบกสิถาน    5.ทาจกิสิถาน  

6.เตริก์เมนสิถาน  7.คาซคัสถาน   8.อริกั    9.อหิรา่น   10.อยีปิต ์ 

11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี   13.เลบานอน   14.อนิเดยี     15.ศรลีงักา  

16.ลเิบยี   17.ซูดาน   18.แอลจเีรยี   19.ไนจเีรยี   20.ตรุก ี  

21.เยเมน    22.โอมาน     23.จอรแ์ดน     24.โซมาเรยี 
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เอกสารในการทาํวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีที�ทา่นมคีวามประสงคจ์ะยื�นวซีา่เดี�ยว) 
1. หนังสอืเดนิทางที(มอีายกุารใชง้านไมตํ่(ากวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนงัสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร 

ชํารุดใดๆ ท ั;งส ิ;น ถา้เกดิการชํารุด  เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศ
ของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิ;ว พื;นหลงัสขีาวเทา่น ั;น ยิ;มหา้มเห็นฟนั มองเห็นท ั;งใบหนา้และใบหู

ท ั;งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื;อสขีาว เช่น เสื;อยดืสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วม
เครื�องประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเวน่ตาเเฟช ั�น เเวน่สายตา รูปถา่ยมอีายุไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ช่
สติ~กเกอร ์หรอืรปูพริ;นจากคอมพวิเตอร ์ 

4. เอกสารที(ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพื(อประโยชนข์องตัวทา่นเอง)  
5. กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี; 

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  
5.1.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ั;งนี;กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 

  5.1.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
  5.1.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
  5.1.4 กรณีชื(อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี(ยนชื(อ 
5.2 เดนิทางพรอ้มญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ั;งนี;กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ 
5.2.2 สําเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม ่ 
5.2.3 สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม ่ 
5.2.4 กรณีชื(อไมต่รงกบัสตูบิตัร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลี(ยนชื(อ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําที(เขตหรอือําเภอเทา่นั;น 

6.  กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี; 
6.1  ใบอนุญาตกิารทํางาน ตัวจรงิเทา่นั;น ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมตํ่(ากวา่ 3 – 6 เดอืน 
6.2  หนังสอืรับรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตัวจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต ์
6.3 สําเนาตัNว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั ;นตํ(า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรส 

      หมายเหต ุ:  
 ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี(ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตกิาร

ทํางานในประเทศไทยเทา่นั;น หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้
ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 
เนื(องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที(สถานทตูจนี 

 สําหรับผูท้ี(ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรื(องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั;น
กอ่นการสง่เอกสารยื(นวซีา่ 

 เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยื(นวซีา่ ดังนั;นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท
ทัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื(นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ(มเตมิ
หรอืเปลี(ยนระเบยีบการยื(นเอกสาร เป็นเอกสทิธิXของสถานทตู และบางครั ;งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
 หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,500 บาท  
 หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื(นๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี�เจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี; 
 ชื(อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที(ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
 นํารปูถา่ยเกา่ ที(ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
 นํารปูถา่ยที(มวีวิดา้นหลัง ที(ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื(อยื(นทําวซีา่ 
 นํารปูถา่ยที(เป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูที(พริ;นซจ์ากคอมพวิเตอร ์

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี�ยม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี;!!!! 

**เนื�องจากสถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี;** 
เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั;งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................SURNAME............................................... 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน   � หมา้ย    � หยา่ �  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   
�  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส................................................................................................................. 
ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่    
....................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์า้น....................................มอืถอื................................... 
ที�อยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
.......................................................................................................................................................
................................................. รหสัไปรษณีย ์...................โทรศพัทบ์า้น........................................ 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่.................................................................. 
ตาํแหนง่งาน
................................................................................................................................................... 
ที�อยูส่ถานที�ทํางาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………...….....….............. 
........................... ............................... รหสัไปรษณีย ์................................โทร................................ 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีาร
โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
กรณีปจัจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยูส่ถานที�ทํางานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
...................................................................................................................................................
................................................... รหสัไปรษณีย ์...........................โทร............................................ 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีาร
โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่   � ไมเ่คย    � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวนัที�.............. เดอืน.................ปี......................  ถงึ วนัที�...............เดอืน...................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ ุ
เมื�อวนัที�............... เดอืน.................ปี....................... ถงึ วนัที�...............เดอืน.................ปี................. 
รายชื�อบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ 
สําหรบัคนโสดขอใหร้ะบชุื�อบดิา-มารดา / สําหรบัทา่นที�สมรสแลว้ใหร้ะบชุื�อสาม ีหรอื ภรรยา เทา่น ั;น!! 
(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
1. บดิา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME............................................................ 
2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
3. สาม ีหรอื ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME............................................................ 
RELATION..................................................................................................................................  
หมายเหต ุ
**กรณุาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็น
จรงิเพื�อใชใ้นการขอยื�นวซีา่ 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิ
ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ั;งนี;เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี;  (โปรดทําตามระเบยีบ
อยา่งเครง่ครดั) 
** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั ;งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ(ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที(ใชท้ั ;งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื(นตามที(ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนื;อวัว  ไมท่านเนื;อหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอื(นๆ ............................................................................................................................ 

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

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 
 
 
 
 

ลําดบั ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


