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พเิศษ..… ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง+ไวนแ์ดง, สกุี้ปักกิง่ 

 พรอ้มโชว์กายกรรมปักกิ่งชมเทศกาลดอกโบต ัน๋ 1ปีมีคร ัง้เดยีว 

 

 

 

 
 

 

บริษัทฯ มีความยินดีเสนอโปรแกรมพิเศษนําท่านเยือนแดนมังกรนครแห่งประวติัศาสตรค์น้หา ความ

มหศัจรรยห์ลงัม่านไมไ้ผ่ของพระนางซูสีไทเฮาท่ีสถานท่ีดงัต่อไปน้ี 

พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง พระราชวังโบราณมรดกโลก และทอ้งพระโรงอันงดงามตระการตาใน

เขตพระราชฐานตอ้งหา้ม 

ก าแพงเมืองจนี(ด่านจยีงกวน) ชื่นชมกบัทศันียภาพอนักวา้งไกลบนกาํแพงเมืองจีนมรดกโลก และเป็น 

1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย ์ยาวนับหม่ืนล้ี 

 

พระราชวงัฤดูรอ้น   ชมพระราชวงัฤดูรอ้นอ้ีเหอหยวนของพระนางซูสีไทเฮาและทะเลสาบ 

คุนหมิงซ่ึงเป็นทะเลสาบขุดขนาดใหญ่ 

หอฟ้าเทียนถาน   ซ่ึงในอดีตใชเ้ป็นท่ีบูชาและบวงสรวงเทวดาฟ้า  

จากน้ันใหท่้านต่ืนตากบัการแสดงกายกรรมปักก่ิงอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีชื่อเสียงของนครปักก่ิง 

และของท่ีระลึกต่างๆ อยา่งจุใจ พรอ้มบริการอนัเป็นมาตรฐาน 

 

HAPPY NIGHT BEIJING 5D/3N 
เยอืนดนิแดนมงักร ... กรงุปักกิ่งชมก าแพงเมืองจนี 

สิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 ของโลก 

5วนั 3คืน โดยสายการบนิไทย TG674/615 
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พเิศษ..… ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง+ไวนแ์ดง, สกุี้ปักกิง่ พรอ้มโชว์กายกรรมปักกิง่ 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
  

ก าหนดการเดินทาง 
 

31,900 11-15 เมษายน 2563 สงกรานต ์ 

(เทศกาลดอกโบตัน๋) 
 

 

   

วนัแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – ปักก่ิง  

21.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้ัน 4 เคานเ์ตอร ์D สายการ

บินไทย เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดูแลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง 

23.50 น. นําท่านเหินฟ้าสูก่รุงปักก่ิง ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี 

TG674พรอ้มบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง 
 

 

วนัที ่ ก าหนดการ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 
X X X  

2 
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักูก้ง 

ชมกายกรรมปกักิง่  
   

SOLUXE WINTERLESS  

หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 
พเิศษ..สกุ ีป้กัก ิง่+น า้จ ิม้รสเด็ด 

3 
ก าแพงเมอืงจนี(จยีงกวน)พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ ึง้ 

ผา่นชมสนามกฬีารงันก-รา้นหยก 
   

SOLUXE WINTERLESS  
หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่3) 

 
พเิศษ..ล ิม้รสเป็ดปกักิง่ พรอ้ม

ไวนแ์ดง 

4 
พระราชวงัฤดรูอ้น-ถนนวฒันธรรมเฉยีนเหมนิ 

ถนนหวงัฟจู ิง่ 
   

SOLUXE WINTERLESS

หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่4) 
 

 

5 
หอฟ้าเทยีนถาน-รา้นหมอนยางพารา-ชอ้ปป้ิง

ตลาดรสัเซยี-กรงุเทพฯ 
  X - 

***ราคารวมทิปไกด์, คนขบัรถทอ้งถ่ินแลว้*** 

*** ลงชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง 3 รา้น ***ไดเ้ท่ียวสบายๆ /แจกน ้าเปล่าวนัละ 1 ขวด 
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วนัสองของการเดนิทาง (2)ปักก่ิง – จตัุรสัเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักูก้ง 

                                    ชมเทศกาลดอกโบตัน๋ 1ปีมีครั้งเดยีว - กายกรรมปักก่ิง 

 ** พิเศษ!!!เป็ดปักก่ิงพรอ้มไวนแ์ดง ** 

05.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตกิรุงปักก่ิง นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู ่ตวัเมือง ใจกลางกรุงปักก่ิง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (1) 

นําท่านเดินทางสู ่ จตัุรสัเทียนอนัเหมินเป็นจตุัรสัท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลกและเป็นศูนยก์ลางของกรุงปักก่ิง สถานท่ีจดัพิธีฉลอง

เน่ืองในโอกาส วนัสาํคญัต่างๆ ใหท่้านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรีย์

วีรชน ศาลาประชาคม หอท่ีระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

บ่าย แลว้นําท่านสูพ่ระราชวงัตอ้งหา้ม “พระราชวงักูก้ง”มรดกโลก หรือ THE FORBIDDEN CITYสรา้ง

ข้ึนใน ปี ค.ศ. 1406 ในสมยัจกัรพรรด์ิหยงเลอ่ มีตาํหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 หอ้ง ซ่ึงเป็นท่ี

ประทบัและวา่ราชการของจกัรพรรด์ิ 24 พระองค ์ ในราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์ง ชม

โบราณสถานและส่ิงก่อสรา้ง อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตรแ์ละการเมือง 

จากน้ันนําท่านชมการแสดงกายกรรมปักก่ิงซ่ึงเป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการ

โชวห์วาดเสียวและความยืดหยุน่ของรา่งกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะ

แตกต่างกนัไปโชวค์วามสามารถหลายๆๆดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ แต่ไฮไท

เลยคือการขบัมอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆคนัวนอยูใ่นพ้ืนท่ีจาํกดัและโชวก์ายกรรมปักก่ิงน้ันยงัชื่อเป็น

โชวก์ายกรรมท่ีมีชื่อกอ้งโลกมาก  

 

 

 

 

 

จากน้ันนําท่าน ชมดอกโบตัน๋ท่ีสวยงาม ณ สวนจิง่ซาน(Jingshan Park)(ส าหรบัช่วงเทศกาล

สงกรานตเ์ท่าน้ัน)ตามเทศฤดูกาลดอกไมข้องประเทศจนี 1 ปีมีครั้งดียว สวนขนาดใหญ่

ตั้งอยูด่า้นทิศเหนือฝ่ังตรงขา้มของพระราชวงัตอ้งหา้ม สวนแหง่น้ีมีจุดเดน่คือ เขาสูงจาํนวน 5 

ยอด ซ่ึงภูเขาเหลา่น้ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นตามธรรมชาติ หากแตถู่กสรา้งขึ้ นในสมยัของจกัรพรรดิหยง่เลอ่ 

แหง่ราชวงศห์มิง (องคเ์ดียวกบัท่ีทรงใหส้รา้งพระราชวงัตอ้งหา้ม) ดินท่ีใชถ้มเป็นภูเขาน้ีก็มาจาก

การขุดลอกคลองทั้ง 4 ดา้นของพระราชวงัตอ้งหา้มนัน่เองสาํหรบัการสรา้งเขาจ่ิงซานน้ี ก็เพ่ือ

เป็นหลกัฮวงจุย้ใหภู้เขาตั้งอยูท่างดา้นทิศเหนือของราชวงัตอ้งหา้ม สว่นตวัพระราชวงั ตั้งอยูอ่ยู่

ทางดา้นทิศใต ้ดงัน้ันเขาลกูน้ีบางครั้งก็เลยถูกเรียกชื่อวา่ เขาฮวงจุย้ นอกจากน้ีเขาจ่ิงซานยงัชว่ย

ป้องกนักระแสลมเหนือท่ีมาพรอ้มกบัความหนาวเยน็สูพ่ระราชวงัอีกดว้ยบนยอดเขาแต่ละยอดก็

จะมีการสรา้งศาลาไว ้ สว่นดา้นลา่งของสวนจ่ิงซานจะปกคลุมดว้ยตน้ไมใ้หญ่รม่รื่นและมีขนาด

กวา้งขวาง มีทั้งโซนสวนดอกไม ้เขาวงกต สวนหินและแท่นจารึก ฯลฯ จุดเด่นของสวนจ่ิงซาน คือ 

สามารถมองเห็นวิวพระราชวงัตอ้งหา้มจากดา้นบนเขา ในชว่งฤดูใบไมผ้ลิ ดอกไมส้ายพนัธุต์่างๆ
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มากมายจะบานสะพรัง่ โดยเฉพาะ ดอกโบตัน๋ ท่ีปลกูเต็มสวนแหง่น้ี อิสระใหท่้านถ่ายรูป เก็บ

ภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7)พรอ้มใหท่้าน ลิ้ มรสเป็ดปักก่ิง+ พรอ้มไวนแ์ดง 

น าท่านเดนิทางสู่ท่ีพกั SOLUXE WINTERLESS HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนท่ี 1) 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง (3) ก าแพงเมืองจนี(ด่านจยีงกวน)–พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผ้ึง-ผ่านชมสนามกีฬาโอ

ลิมปิค 2008(ดา้นนอก) -รา้นหยก 

 ** พิเศษ...เมนูสุก้ีปักก่ิง+น ้าจิ้ มรสเด็ด ** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2)  

นําท่านเดินทางสู ่ ก าแพงเมืองจนี (ด่านจยีงกวน)ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลกและเป็นสญัลกัษณท่ี์มีความโดดเด่นของ

ประเทศจีนมีความเก่าแกก่วา่ 2,000 ปี เน่ืองจากเผ่าซงหนู 

(อารยชน) ไดรุ้กรานเขา้มาในเมืองจีน จกัรพรรดิจ๋ินซีฮอ่งเต ้ จึง

ไดบ้ญัชาใหท้าํการเช่ือมกาํแพงเมืองต่างๆ เขา้ดว้ยกนั จนมีความ

ยาวทั้งสิ้ น 12,700 ล้ี หรือประมาณ 6,350 กิโลเมตร ซ่ึง

ครอบคลุมอาณาบริเวณถึง 5 มณฑล 2 แควน้ การปกครอง

ตลอดไปจนถึงทะเลทรายโกบี เม่ือท่านไดท้อดสายตาไปจะรูสึ้กเหมือนกบัไดเ้ห็นพญามงักรท่ี

พาดพนัไปตามยอดเขาดว้ยท่วงท่าท่ีองอาจสง่างามวา่กนัวา่อาจใชว้สัดุท่ีกอ่สรา้งกาํแพงทั้งหมดน้ี

มาสรา้งกาํแพงใหม่เพ่ิมท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร ไดค้วามยาวถึง 1 รอบ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)(พิเศษ...เมนูสุก้ีปักก่ิง+น ้าจิ้ มรสเด็ด) 

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู ่ พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผ้ึงจดัสรา้งในสมยั

ราชวงศห์มิง ภายในพิพิธภณัฑท่์านจะได ้ชมประวติัศาสตรค์วาม

เป็นมาของราชวงศห์มิงตั้งแต่เริ่มราชวงศ ์    จนถึงการส้ินสุด

ราชวงศห์มิง ซ่ึงภายในไดจ้ดัการแสดงเร่ืองราวไวท้ั้งหมด 28 

ฉาก โดยในแต่ละฉาก ซ่ึงเป็นศูนยอ์บรมเพ่ือใชเ้ป็นบทเรียนของ

ผูนํ้าจีนและเยาวชนหุน่ข้ีผ้ึงทุกตวัท่ีสรา้งมีขนาดเท่าของจริง 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัเขา้สูต่วัเมืองระหวา่งทางสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบั

เขา้สูต่วัเมืองระหวา่งทางสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลบัเขา้สูต่วัเมืองระหวา่งทางนําท่าน

ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิค 2008 เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมนัชมอฒัจรรยใ์ชจ้ดัพิธี

เปิด-ปิดการแขง่ขนักีฬามวลมนุษยชาติท่ีปักก่ิง ปี 2008 เดือน 8 วนัท่ี  8 เวลา 8 โมง       ( 

20.00 น. ) จุผูช้มได ้ 91,000 ท่ีนัง่เป็นอฒัจรรยล์กัษณะคลา้ย “รงันก” มีโครงตาขา่ยเหล็กสี

เทาเหมือนก่ิงไมห้อหุม้เพดานและพนังอาคารทาํดว้ยวสัดุโปรง่ใส มีลกัษณะรูปทรง ถว้ยชามสี

แดง และชมสระวา่ยน้ํา สรา้งดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีสุด มีรูปลกัษณค์ลา้ย “กอ้นน้ําส่ีเหล่ียม

ขนาดใหญ”่ เป็นโครงสรา้งท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นการเดินเครื่องเพ่ือกรองน้ําเสียของสระวา่ย

น้ํา และกาํแพงอาคารเหมือนฟองน้ําท่ีเคล่ือนไหวตลอดเวลา 

น าท่านชมสินคา้มีช่ือของปักก่ิง ชมหยกแทข้องเมืองจนีพรอ้มทั้งใหท่้านไดร้บั ค าแนะน า

และวิธีการดูหยกซ้ือหยกไวเ้ป็นของฝากล ้าค่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 
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น าท่านเดนิทางสู่ท่ีพกั SOLUXE WINTERLESS HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนท่ี 2) 

 

วนัท่ีส่ีของการเดนิทาง (4) พระราชวงัฤดูรอ้น-ถนนวฒันธรรมเฉียนเหมิน-รา้นไข่มุกน ้าจดื  

                                         ถนนหวงัฟูจิง่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

นําท่านเดินทางสูพ่ระราชวงัฤดูรอ้นหรือ “อี้ เหอหยวน”ของ

พระนางซูสีไทเฮาท่ีประทบัและท่ีวา่ราชการหลงัม่านของพระ

นางซูสีไทเฮา ชมความงดงามของทะเลสาบ คุนหมิงชมระเบียง 

ท่ียาวท่ีสุดในโลกกวา่ 700 เมตร และเรือหินอ่อนท่ีสรา้งขึ้ น

โดยใชง้บประมาณของกองทหารเรือ 

จากน้ันแวะชมเคร่ืองประดบัและเลือกซ้ือไข่มุกน ้าจดื, ครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีท  าจากไข่มุกน ้า

จดืท่ีเพาะเลี้ ยงในทะเลสาบของรฐับาลจนีใหท่้านเลือกซ้ือมุกแทเ้ป็นของขวญั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสูถ่นนวฒันธรรมเฉียนเหมินหอประตูเฉียนเหมินQianmen

ตั้งอยูท่างดา้นทิศใตข้องจตุัรสัเทียนอนัเหมินเป็นประตูหนา้ของกาํแพงเมืองชั้นในกรุงปักก่ิง 

สรา้งขึ้ นมาตั้งแต ่ พ.ศ.1982 ปัจจุบนัยงัมีสภาพท่ีสมบูรณแ์ละมีความสวยงามแบบดั้งเดิม สรา้ง

ข้ึนมาตั้งแต่ พ.ศ.1982 ปัจจุบนัยงัมีสภาพท่ีสมบูรณแ์ละมีความสวยงามแบบดั้งเดิมถดัลงมา

ทางดา้นทิศใตห้า่งกนัเพียงแค่ขา้มถนนจะมีถนนสายหน่ึงท่ีทอดตวัเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่

ทิศใตช้ื่อวา่ ถนนวฒันธรรมเฉียนเหมิน(ตา้เจี้ ย)  QianmenDajie 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10)  

หลงัอาหารค า่น าท่านชมถนนหวงัฝูจ ิง่ ถนนกลางคนืทีม่ชี ือ่เสยีงของปักกิง่  น าท่านสมัผัสชวีติ

และแสงสยีามค า่คนืของนครปักกิง่ ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางสู่ท่ีพกั SOLUXE WINTERLESS HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนท่ี 3) 
 

วนัท่ีหา้ของการเดนิทาง (5) หอฟ้าเทียนถาน-รา้นหมอนยางพารา-ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซีย-กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11)   

นําท่านสู ่ หอฟ้าเทียนถานหอบวงสรวงเทวดาฟ้าซ่ึงในสมยั

ราชวงศห์มิงและราชวงศช์ิงใชเ้ป็นท่ีกราบไหวฟ้้าและเทพสวรรค ์

แลว้ใหท่้านสมัผสักบัแท่นบูชากาํแพงนําเสียงและกอ้นหินสามเสียง  

จากน้ันนําท่านแวะชม นําท่านเยีย่มชม ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

ท่ีผลิตจากยางพารา คุณภาพดีเหมาะกับการซ้ือ เป็นทั้งของฝากและใชเ้อง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณภตัตาคาร (12) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู ่ ตลาดรสัเซียใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมท่ีเลียนแบบสินคา้ยี่หอ้ดงัต่างๆ 

อาทิ หลุยสว์ิตตอง, พราดา้, เฟอรร์ากาโม, เวอรซ์าเช ่  เป็นตน้   นําท่านเดินทางสูส่นามบิน  

17.05 น. ออกเดินทางจากนครปักก่ิงโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 615 

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 50นาที) 

21.15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ....พรอ้มความประทบัใจไปแสนนาน 
 

     ****************************************** 
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หมายเหต:ุ อตัราค่าบริการทวัรน้ี์ เป็นทวัรท่ี์รว่มกบัการท่องเท่ียวแหง่เมืองจีนทุกเมือง กาํหนดใหมี้การ

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหก้บันักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั 3 รา้น ไดแ้ก่ ไข่มุกน ้าจดื,รา้นหยก,หมอน

ยางพารา ซ่ึงจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่าน

ทราบวา่ ทุกรา้นจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม และรบัฟังคาํบรรยาย อยา่งนอ้ย 45 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อขึ้ นอยู่

กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งสิ้ น สาํหรบัท่านใดท่ีแยกไม่ไปตามคณะในบางสถานท่ี

หรือในบางวนัหรือไม่เขา้รา้น ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 200 หยวน/ท่าน/รา้น 

 

 

ก าหนดการเดินทาง   วนัที่ 11-15 เมษายน 2563  

Happy Night Beijing 5D3N  
BY TG 674/615 

ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่2-3 ทา่น/หอ้ง ราคาทา่นละ 31,900.- 

17,500.- เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 30,900.- 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(มเีตยีง) 
30,900.- 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน

(ไม่มเีตยีง) 
29,900.- 15,500.- 

พักหอ้งเดีย่วเพิม่อกีท่านละ 
 

4,900.- 

อตัราน้ีรวม: ภาษีน ้ามนัของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วนัท่ี 9 ม.ค. 63 

**ราคาดงักลา่วอาจมีการปรบัเปลี่ ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 

**ราคาอาจมีการเปลี่ ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

หมายเหตุ 

-  เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่า 

ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะตอ้งมีจาํนวนผูโ้ดยสารจาํนวน 15 

ท่านขึ้ นไป กรณีท่ีลูกคา้ 10 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัรแ์ต่มีไกดท์อ้งถ่ินพูดไทยรบั) 

- ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า การจดัหอ้งพกัมาตรฐาน จะเป็น 2 เตียง/

หอ้ง (Twin room) หากท่านพกั 3 ท่าน/หอ้ง (Triple room) ขึ้ นอยู่กบัโรงแรมน้ันๆ หากทางโรงแรมน้ันๆ ไม่มี ทางบริษัทฯ 

จะจดัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป และหากลกัษณะหอ้งนอนคนละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นของโรงแรม 

- กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในเอง เพ่ือต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่างๆ ท่ีจะมาร่วมเดินทางพรอ้มคณะ  

รบกวนเช็คเวลาบินหรือสายการบินกบัเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนออกตัว๋เพ่ือความถูกตอ้ง หากท่านออกตัว๋ไปแลว้ เท่ียวบิน

ล่าชา้ หรือจาํนวนผูเ้ดินทางไม่ครบตามจาํนวน หรือกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบเน่ืองจาก

อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
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อตัราน้ีรวม 

ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทางกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง(ตัว๋กรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทศันาจร 

ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการระบุ 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ   ค่ารถรบัส่งระหว่างการนําเท่ียวตามรายการระบุ 

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี    ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศจีน 

ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่าน้ัน คุม้ครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่เกิน 

1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลอุบติัเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทวัร)์ **อายุ 76ปีขึ้ นไป วงเกิน 

500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เง่ือนไขเป็นไปตาม

กรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จดัทาํ (สาํหรบัท่ีเดินทางพรอ้มคณะทวัรก์รุ๊ปจากเมืองไทยเท่าน้ัน) สําหรับท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ตรง

ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ท่านจะตอ้งทาํประกนัการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใชจ้่ายประกนัเพ่ิมเติมกบัเจา้หน้าท่ีฯ 

รวมทิปไกดแ์ละคนขับรถทอ้งถิ่นแลว้*ไม่รวมหวัหน้าทวัร ์วนัละ 10 หยวน/วนั/ท่าน 

 แจกน้ําด่ืมทุกวนั 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

ค่าทาํหนังสือเดินทาง   

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษี  3% 

ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

สาํหรบัราคาน้ีบริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม,ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์50 หยวน/วัน/ท่าน(โดยเฉล่ีย 50 หยวนตลอดการเดินทาง) 

ค่าทิปยกกระเป๋า โดยเฉล่ียใบละ 5-10 หยวน (บางโรงแรมอาจจะไม่มีเจา้หน้าท่ียกกระเป๋า) 

ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง 
 

การช าระเงิน 

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านสําหรับการจองทัวร์ หาก

ภายใน 3 วนัไม่มีการชาํระค่ามดัจาํถือว่ายงัไม่คอนเฟริมท่ี สว่นท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 15 

วันท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจาํทั้งหมด หรือยกเลิกการเดินทาง 
 

การยกเลิก 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วัน กอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 (ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัต ี มดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารกา

รนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 แจง้ลว่งหนา้ 46 – 59 วัน กอ่นเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วันไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมดแต่สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดนิทางไดก้รณีท่ียงัไมไ่ดอ้อกตัว๋ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด หรอืบางสว่น 
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 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไม่ว่าเหตุผล

ใดๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย 

การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความ

ผิดพลาดจากทางสายการ บิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

5. เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาํคืนไดไ้ม่ว่ากรณีใด 

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ืองและ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา

ตัว๋เคร่ืองบินตาม สถานการณด์งักล่าว 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการ

จากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการ

ทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงิน ใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดย ผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

10. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจาก

การโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทาง ไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆอาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไขห้วดัใหญ่ 2009 

ของประเทศน้ันๆ 

12. รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในระหว่างการทาํทวัร ์

13. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบกรณีลูกคา้ลืมพาสปอรต์เอง ณ วนัเดินทาง เจา้หน้าท่ีสายการบินไม่อนุญาตใหเ้ดินทาง 

14. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบตัรขึ้ นเคร่ืองใหผู้โ้ดยสารอนัเน่ืองจากหนังสือเดินทางชาํรุดหรือ

มีการประทบัตราอื่นๆท่ีไม่ใช่การเขา้-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอรต์ท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวนัเดินทาง 

15. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 
 

อตัราค่าวีซ่าดว่น ท่ีตอ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑตูจีน เม่ือท่านสง่หนังสอืเดินทางล่าชา้ 

 ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ  1,200 บาท 

 การขอวีซา่เขา้ประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจนีแลว้หกัคนืท่านละ1,500บาท 
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เอกสารในการขอวีซ่า 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตํา่กว่า 6 เดือน  มหีน้าว่างประทบัตรามากกว่า 2 หนา้คู ่

2. สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน และ สาํเนาเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถา้มี) 

3. เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ----- หากช่ือ-นามสกุลท่ีระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหม่กบัหนังสือ

เดินทางเล่มเดิมไม่ตรงกนั ใหย้ื่นเอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุลท่ีทางราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุตํา่กว่า 6 ปี สูติบตัรตวัจริง และสาํเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 

 3.2 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุ 6-18 ปี สาํเนาสูติบตัร และสาํเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 

 3.3 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุตํา่กว่า 18 ปี สาํเนาสูติบตัร,หากไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มบิดา หรือมารดา ตอ้งมี

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ ออกโดยส านักงานเขตเท่านั้น 

4. หนังสอืรบัรองการท างาน (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทาง ท างานท่ีเดียวกนั 3 ท่านข้ึนไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดินทาง(พรอ้มเบอรโ์ทรติดต่อลกูคา้ )*ส าคญัมาก*เพือ่น าขอ้มูลของลกูคา้

กรอกฟอรม์ยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า 

- กรณีลูกคา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั โปรดระบุรายละเอียดของธุรกิจดว้ยว่า ท าอะไร 

6. รูปถ่ายส ีขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป  พื้ นหลงัสขีาวเท่านั้น*ส าคญัมาก* 

(สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่า ในกรณีดงัต่อไปน้ี) * มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 6 ธ.ค.2559 เป็นตน้ไป  

6.1 รูปถ่ายตอ้งอายุไม่เกิน 6 เดือน 

6.2 รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้ และ ใบหทูัง้ 2 ขา้งชัดเจน *ส าคญัมาก* 

6.3 หา้ม สวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว เส้ือนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

6.4 หา้ม นํารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสต๊ิกเกอร ์หรือรูปท่ีปร้ินจากคอมพิวเตอร ์

6.5 หา้ม นํารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นทาํวีซ่า 

6.6 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

6.7 ไม่สวมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูแว่นตาดาํ แว่นตาแฟชัน่ แว่นสายตา  

6.8 หา้ม สวมใส่คอนแทคเลนสสี์ หรือ คอนแทคเลนสบ๊ิ์กอายสแ์ฟชัน่  

 

ดงัรปูตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

7. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซา่จีน ท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไมท่ราบกฎกติกาในรายระเอียดการ

ยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้ง

ตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 สปัดาห ์

 

หมายเหต:ุกรณีเอกสารไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้งตามกฎระเบียบท่ีทางสถานทูตแจง้ ทางบริษทัจะไม่ท  าการยื่ นวซี่าให ้
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เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน และ แบบฟอร์มจองทัวร์ 
***  กรุณาระบุรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง *** 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

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

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

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

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

กรอกขอ้มูลส่วนตวั 

5.  ช่ือ - นามสกุล  (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกนัอยู่ 

กรณีที่สมรส ระบุชื่อคู่สมรส...............................................................  อาชีพ .......................................... 

7. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ............................................................................ 

...................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  .............................. 

8. ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีสามารถติดต่อได ้(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 

....................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  .............................. 

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

9.  ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................... 

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

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

ต าแหน่งงาน ....................................................  รหัสไปรษณยี ์.........................เบอร์โทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 

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

รหัสไปรษณีย์ ..................................................        เบอร์โทร  ..................................................... 
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12. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 

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 .................................  วันที่เดนิทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค ์...................................... 

หมายเหตุ*** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน 

ขอ้มูลส าหรบัโรงแรมที่พกั 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 หอ้งพกัผูใ้หญ่3ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง   

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง 

15. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อืน่ๆ............................................................ 

 

16. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคยประเทศ....................................................... 

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

18. ตอ้งการเลือกท่ีนัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อืน่ๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบนิ แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

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

 


