
199/36 Soi Amorn, Nanglinchi Rd, Chongnonsi,Yannawa, Bangkok 10120 
Tel. 081-139-7227 , Fax. 02-286-1265 

E-mail:gttintertour@gmail.com 
 

  PAGE 1 

 
 

โดยสายการบนิไทยสมายล ์WE 684/685 
*** พเิศษ...สกุี้ฉงชิง่และเป็ดปักกิ่ง *** 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฉงช่ิง (Chongqing) เมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 4 เขตปกครอง

พิเศษของจีน (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ ้เทียนสิน และฉงชิ่ง) ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใตข้องจีน โดย

ทางรัฐบาลจนีไดเ้นรมิตสิ่งปลกูสรา้งต่าง ๆ นานาขึน้มาอย่างเป็นระบบ เป็นเมืองที่มีอารย

ธรรมเกา่แกแ่ละยาวนาน 

 ตา้จ ู๋ ผาหินแกะสลกั ตา้จู ๋ที่ไดจ้ดัเขา้เป็นมรดกโลกจากยเูนสโก ้ในปี ค.ศ. 1999 

 อ ู่หลง   เมอืงท่ีอยู่ท่ามกลางหบุเขาโอบลอ้ม ดว้ยภเูขาสงู ท าใหเ้มอืงนีม้ป่ีาไม่และพื้นที่สีเขยีว

เยอะและอากาศด ี

 

 

 

น า้ดื่มแจก ท่านละ 1 ขวด ต่อวนั / ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ คนขบัรถทอ้งถิน่แลว้ 

และ ไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 
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กาํหนดการเดนิทาง 17 - 21 มนีาคม 2563 

11 - 15 เมษายน 2563 (สงกรานต)์  

    

 

08.00 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์Dโดยสาย

การบนิไทยสมายล ์โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและ

เอกสารการเดนิทางแกท่า่น 

11.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฉงชิง่ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE 684 ** มอีาหาร

บรกิารบนเครือ่ง** 

15.15 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานฉงชิง่ ซึง่เป็นเขตปกครองพเิศษนครฉงชิง่ จากนัน้นําท่านผ่านพธิีการตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอูห่ลง ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงฉงชิง่ เป็น

เมอืงทีอ่ยูท่่ามกลางหบุเขาโอบลอ้ม ดว้ยภเูขาสงู ทําใหเ้มอืงนี้มป่ีาไมแ่ละพืน้ทีส่เีขยีวเยอะและอากาศด ีมี

แมน้ํ่าอูเ่จยีงไหลตดัผ่านกลางเมอืง เมอืงอูห่ลงอยู่หา่งจากเมอืงฉงชิง่ ประมาณ 130 กโิลเมตร ถนนเป็น

ทางดว่นพเิศษตลอดเสน้ทางถงึ เมอืงอูห่ลง (Wulong) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพั่ก   EVIAN HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

 แลว้นําท่านชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) อทุยานท่องเทีย่วทางธรรมชาตริะดบั 4 A ของ

ประเทศจนี อยูท่างตอนเหนือของแมน้ํ่าอวูเ่จยีงในระดบัความสงู 1900 เมตรจากระดบัน้ําทะเล มยีอดเขา

สงูสดุที ่ 2033 เมตร อทุยานเขานางฟ้ามชีือ่เสยีงในเรือ่งความสวยงามทางธรรมชาตทิีแ่ตกตา่งกนัไปใน

แตล่ะฤด ู จนไดร้บัการขนานนามวา่เป็นดนิแดนแหง่ 4 สิง่มหศัจรรย ์ คอื มป่ีาไมห้นาแน่น มยีอดเขา

ประหลาด มทีุ่งหญา้เลีย้งสตัว ์ และมลีานหมิะในฤดหูนาว ปกตภิเูขานางฟ้าเป็นเขตทุ่งหญา้เลีย้งสตัว์

อนัดบั 1 ทางภาคใตข้องประเทศจนี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านชม อทุยานแหง่ชาตหิลมุฟ้า-สะพานสวรรค ์ (Three Natural Bridges) เป็นมรดกโลก 

(รวมรถอุทยานและรถแบตเตอรีส่ลบักนั) แหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตแิหลง่ใหมล่า่สดุทีไ่ดร้ับการ

รับรองจากยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2007 อทุยานหลมุฟ้า-สะพานสวรรคเ์คยเป็น

สถานีมา้เร็วในสมยัถงั และแหง่นี้เกดิจากการยบุตวัของเปลอืกโลกกลายเป็นหลมุธรรมชาตขินาดใหญ่ 

หลงัจากนัน้นําท่าน โดยสารลฟิทแ์กว้ลง ลงไปสูห่บุ

เหวเบือ้งลา่งทีร่ะดบัความลกึประมาณ 80 เมตร เมือ่ลง

ไปถงึแลว้จะพบกบัเสน้ทางเดนิเทา้เทีย่วชมความ

มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองกลุม่สะพานสวรรค ์ (กลุม่

สะพานหนิธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี) ซึง่

ประกอบดว้ย 3 สะพาน แหง่แรกคอืสะพานมงักร

สวรรค ์ ลกัษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมือ่มองทะลุ

ออกไปคลา้ยกบัสะพานเชือ่มสวรรคก์บัโลกมนุษย ์

สะพานแหง่ทีส่องคอื สะพานมงักรเขยีว ลกัษณะเป็นหนา้ผาทิม่แทงไปในทอ้งฟ้า และสะพานแหง่ทีส่าม

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ – ฉงชิง่ – อูห่ลง 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     อูห่ลง – เขานางฟ้า-อุทยานหลมุฟ้า สะพานสวรรค ์(รถแบตเตอรี)่-ระเบยีงแกว้ 

                                             (OPTION *โชว ์Impression Wulong*)                                 
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คอื สะพานมงักรดํา ลกัษณะเป็นโตรกหนา้ผาอยูใ่นสว่นทีแ่คบทีส่ดุ แสงผ่านเขา้ไปนอ้ย ทําใหด้คูอ่นขา้ง

มดืดํา นอกจากนี้ยงัสรา้งจําลองเพือ่ใชเ้ป็นฉากสําคญัของภาพยนตรจ์นี เรือ่งศกึโคน่บัลลงักว์งัทอง ของ

ผูกํ้ากบัชือ่ดงั จาง อวี ้โหมว โดยม ี3 นักแสดงชัน้นํา คอื โจว เหวนิ ฟะ เจย ์โชว ์และกงลี ่จากนัน้อสิระ

ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

จากนัน้นําท่านสูท่ีเ่ทีย่วใหมล่า่สดุกบัสะพานแกว้สวรรค ์ หรอืระเบยีงกระจก  ชมววิทีใ่หญท่ีส่ดุใน

เอเซยี ออกแบบโดยผูเ้ชีย่วกวา่ 20 คนจากทัง้ในและนอกจนี ตัง้อยู ่ 11 เมตรเหนือขอบหนา้ผาสงูใน

เมอืงเซยีนหนู่ชาน กวา้งอกี 26 เมตร หรอืถา้หากวดัจากระดบัน้ําทะเลก็สงู 1,200 เมตร วา่กนัวา่น่าจะ

เป็นระเบยีงจดุชมววิกระจกทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีแลว้ยงัสามารถมองชมววิมมุสงูไดท้ะลถุงึกน้อทุยานกนั

เลยทเีดยีวใหท้่านไดว้ดัใจเดนิชมววิและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพั่ก   EVIAN HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

***หมายเหต ุ (โชวส์ดุอลงัการ“Impression Wulong” อลงัการมนตเ์สนห่อ์ูห่ลง ชมการแสดงแสง ส ี เกีย่วกบั

วฒันธรรมของชาวบา้นในสมยักอ่น เป็นการแสดงอยูท่า่มกลางธรรมชาตอินัสวยงาม ฉากหลงัเป็นอทุยานหลมุบอ่ฟ้า

ทีย่ ิง่ใหญ ่ออกแบบและควบคมุการแสดง โดย ผูกํ้ากบัชือ่ดงัจางอีโ้หมว)  

***รายการทวัรไ์มร่วมคา่ดโูชว*์** ทา่นใดสนใจกรุณาตดิตอ่สอบถามทีไ่กด ์หรอืหวัหนา้ทวัร ์

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเทีย่วชม ถํา้ฝหูยง (Furong Cave) (รวมกระเชา้ไป-กลบั) ถ้ําฝูหยงตัง้อยูร่มิแมน้ํ่าฝูหยง มี

โถงถ้ําใหญ่ทีม่พีืน้ที ่37,000 ตารางเมตร 

เต็มไปดว้ยหนิงอกหนิยอ้ยกวา่ 30 ชนดิ 

ทีม่ชี ือ่เสยีงไดแ้ก ่ วงัมงักรใตส้มทุร 

น้ําตกไขม่กุ และหนิงอกหนิยอ้ยชนดิที่

สวยงามหายาก เชน่ GYPSUM 

FLOWER, HELICTITE, VISUAL 

STALAGMITE และ CORAL YAO CHI

ถ้ํานี้คน้พบเมือ่เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 

1993 จากการสํารวจร่วมกนัของประเทศ

จนีและออสเตรเลยี มกีารประเมนิผลอยูใ่นระดบัทีเ่ป็นถ้ํามหศัจรรยข์องโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง          อูห่ลง – ถํา้ฝหูยง (รวมกระเชา้) – เมอืงโบราณซอืซโีขว่ – ฉงชิง่ 
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บา่ย นําท่านเทีย่วชม เมอืงโบราณซอืชโีขว่ (Ciqikou Ancient Town) ตัง้อยูเ่ขตชวนหวีเ้ป็นหมูบ่า้นทีม่ี

ชนเผ่ากลุม่นอ้ยหลากหลายเชือ้ชาตอิาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมาก ภายในท่านจะไดส้มัผัสกลิน่อายยอ้นยคุ

โบราณในสมยัราชวงศซ์ง่ หมงิ ชงิ ซึง่โครงสรา้งอาคารบา้นเรอืนสว่นใหญ่ยงัคงไวซ้ึง่สถาปัตยกรรมแบบ

ดัง่เดมิ ท่านสามารถเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ หรอืของฝากจากทีน่ีไ่ดอ้ยา่งมากมาย แลว้นําท่านเดนิทางสู่

หงหยาตง้ อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยูบ่นภเูขาขนานไปกบัแมน้ํ่าเจยีหลงิ โครงการประกอบดว้ยโรงแรม, 

รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้, รา้นอาหารพืน้เมอืง, รา้นน้ําชา โรงละครซึง่ลว้นแลว้แตก่อ่สรา้งตกแตง่ในรูปแบบ

โบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุสําหรับนักท่องเทีย่วทีม่าเทีย่วชม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงฉงชิง่ (Chongqing) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพั่ก   LAFEE PLAZA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงตา้จู ๋ (ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง) ในนครฉงชิง่ ซึง่อยูต่ดิกบัมณฑลเสฉวน 

นครฉงชิง่เป็นเมอืงใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจนี ทีม่ฐีานะเทีย่บเท่ามณฑล เป็นเมอืงท่ารมิแมน้ํ่าแยงซี

เกยีงมาแตโ่บราณ ตวัเมอืงตัง้อยูร่ะหวา่งแมน้ํ่าแยงซแีละแมน้ํ่าเจยีหลงิเจยีง ถูกขนามนามวา่ เมอืงภเูขา 

เตาไฟ เมอืงในหมอก ปัจจบุันเป็นเมอืงอตุสาหกรรมหนัก เดนิทางถงึเมอืงตา๋จู ๋ซึง่อยูห่า่งจากนครฉงชิง่

ประมาณ 160 กโิลเมตร มสีมญานามวา่ “บา้นเกดิแหง่หนิแกะสลกั” ทั่วทัง้เมอืงมศีลปะรปูปัน้หนิแกะสลกั 

กวา่ 50,000 ชิน้ จารกึคําสอนภาษาจนีถงึ 100,000 ชิน้ กระจายกนัอยูบ่นหนา้ผากวา่ 75 จดุ ในบรเิวณ 5 

ภเูขา คอื เป่าติง่ซาน, เป่ยซาน, หนันซาน, สอืเหมนิซาน และสอืจว้นซาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ ผาหนิแกะสลกั 

ตา้จู ๋ ไดร้ับเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจาก

ยเูนสโกใ้นปี ค.ศ. 1999 งานหนิแกะสลกั

ของตา้จูเ๋ป็นศลิปะสมยัราชวงศถ์ังและซง่ 

ลว้นแลว้แตนํ่าเสนอเรือ่งราวทางพุทธศาสนา 

นกิายมหายาน, หลกัธรรมลทัธเิตา๋ และ

ปรัชญาคําสอนของขงจือ้ทีช่าวจนีเคารพนับ

ถอื และเป็นอกีกลุม่งานหนิแกะสลกัทาง

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง          ฉงชิง่ – ตา้จู ๋– ผาหนิแกะสลกั น ัง่รถแบตเตอรี(่มรดกโลก) –  

  เมอืงโบราณชางโจ - ฉงชิง่ – ถนนคนเดนิเจยีฟ่างเป่ย – ลอ่งแมนํ่า้แยงซเีกยีง 
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พระพุทธศาสนาทีม่ชี ือ่เสยีง 1 ใน 4 แหง่ของจนี คอืถ้ําผาโมเ่กาค ูทีเ่มอืงตนุหวง มณฑลกานซ,ู ถ้ําพระ

พุทธหลงเหมนิทีล่ัว่หยาง และถ้ําผาหยนุกงั ทีต่า้ถง มณฑลซานซ ีซึง่ 3 แหง่นัน้เป็นศลิปะถ้ําสมยัเริม่ตน้

ของจนี สว่นตา้จูเ๋ป็นงานศลิปะถ้ํายคุหลงั (ครสิตศ์ตวรรษที ่ 9-13) ทีม่คีวามออ่นชอ้ยงดงาม นําท่านชม

ความงดงาม งานศลิป์หนิแกะสลกัที ่ เขาเป่าติง่ซาน มคีวามสงูเหนือระดบัน่ําทะเล 527.83 เมตร 

ประกอบดว้ยกลุม่รูปสลกั พระพุทธรูป 13 กลุม่ ซงึมรีปูสลกัอยูก่วา่ 10,000 ชิน้ ตามแนวยาวของหนา้ผาก

วา่ 500 เมตร ซึง่ทัง้หมดเป็นรูปแบบศลิปะการแกะสลกัหนิสมยัราชวงศซ์ง่ เชน่ พระพุทธเจา้ปาง

ปรนิพิพาน, รูปสลกัเจา้แมก่วนอมิพันมอื, วฎัสงัสาร หรอืวงเวยีนชวีติ, พระศรอีรยิเมตตรัย นําท่านเขา้ชม

เมอืงโบราณชาโจว และอสิระเทีย่วชมและถ่ายภาพความประทับใจตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางกลบัสู ่ เมอืงฉงชิง่ นําทา่นชอ้ปป้ิงของฝากที ่ถนนคนเดนิเจ ีย่ฟาง

เป่ย (ถนนคนเดนิเมอืงฉงชิง่) หรอืเป็นเสมอืนฮอ่งกง 2 มสีนิคา้แบรนดเ์นมใหท้่านไดเ้ลอืกอย่างจุ

ใจ ตัง้อยู่บรเิวณอนุสาวรยีป์ลดแอก ซึง่สรา้งขึน้เพือ่รําลกึถงึชยัชนะในการทําสงครามกบัญีปุ่่ น 

ปัจจุบันกลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมอืง เต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 3,000 รา้น 

รา้นอาหาร และชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูเป็ดปักก ิง่) 

หลงัอาหารนําท่าน ลอ่งเรอืชมปากแมนํ่า้แยงซเีกยีง ชมววิทวิทัศนแ์สงสเีมอืงฉงชิง่ ทีต่กแตง่ไฟ

อย่างสวยงาม จนไดส้มญานามวา่ “ฮอ่งกงนอ้ยแหง่ภาคตะวนัตก” 

 

    
 

 จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพั่ก   LAFEE PLAZA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  นําท่านชมมหาศาลาประชาคม (Great Hall of the People) (ตา้หลีถ่งั) ทีส่รา้งโดยนายพล

เฮดหลง แห่งกองทัพคอมมวินสิต ์ สรา้ง

หลงัจากการปฎวิตัสิําเร็จในปี 2494 ศาลา

น้ีจุคนไดก้วา่ 4,000 คน ใชเ้ป็นทีป่ระชมุ

สภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน 

จําลองแบบมาจากหอฟ้าเทยีนถานจาก

ปักกิง่ จากนัน้ชมหงหยาตง้ คอมเพล็กซ์

ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่สรา้งอยู่

บนภูเขาขนานไปกบัแม่น้ําเจยีหลงิ ภายใน

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง     ฉงชิง่ – ศาลาประชาคม (ตา้หลีถ่งั)-พพิธิภณัฑซ์านเสยี 

                                               หงหยาตง้ – สนามบนิฉงชิง่ – กรงุเทพฯ 



199/36 Soi Amorn, Nanglinchi Rd, Chongnonsi,Yannawa, Bangkok 10120 
Tel. 081-139-7227 , Fax. 02-286-1265 

E-mail:gttintertour@gmail.com 
 

  PAGE 6 

ประกอบดว้ยโรงแรม, รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้, รา้นอาหารพืน้เมอืง, รา้นน้ําชา โรงละครตกแตง่ใน

รูปแบบโบราณใหอ้ารมณแ์ละบรรยากาศยอ้นยุค นําท่านชม พพิธิภณัฑซ์านเสยี เป็นพพิธิภัณฑท์ี่

จัดแสดงเรือ่งราวทางประวตัศิาสตรข์องเมอืงฉงชิง่ รวมถงึนําเสนอเรือ่งราวของเขือ่นซานเสยีตา้ป้า 

หรอืเขือ่นสามผา ซึง่เป็นเขือ่นทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก อนัมปีระวตักิารกอ่สรา้งยาวนานตัง้แตส่มัย 

ดร.ซนุ ยัตเซ็น ในปี พ.ศ. 2462 และเริม่ศกึษาโครงการฯ เมือ่ปี พ.ศ. 2473 สภาประชาชนลงมตใิห ้

กอ่สรา้งไดใ้นปี พ.ศ. 2535 ในสมัยรฐับาลของนายกรฐัมนตรหีลีเ่ผงิ รวมถงึวตัถุประสงคข์องการ

กอ่สรา้งเขือ่น และวถิชีวีติของผูค้นสองฟากฝ่ังแม่น้ําแยงซตีัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบัน 

นําท่านสู ่หงหยาตง้ (Hongyadong) อาคารขนาดใหญ่สรา้งอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ําเจยีหลงิ 

โครงการประกอบดว้ยโรงแรม รา้นคา้จําหน่ายสนิคา้, รา้นอาหารพื้นเมอืง, รา้นน้ําชา โรงละครซึง่ลว้น

แลว้แตก่อ่สรา้งตกแตง่ในรูปแบบโบราณใหอ้ารมณ์และบรรยากาศยอ้นยคุสําหรับนักท่องเทีย่วทีม่า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (สุก ีฉ้งชิง่) 

  แลว้นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิฉงชิง่ 

16.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE 685 

18.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

                      
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

กาํหนดการเดนิทาง 17 - 21 มนีาคม 2563 

11 - 15 เมษายน 2563 (สงกรานต)์  

 

PARADISE CHONGQING  
5 DAYS 4 NIGHTS  (WE) 

 
ราคารวมต ัว๋ 

 

ผูใ้หญ่ราคาทา่นละ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) 

33,500.- เด็ก อายตํุ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 

เด็ก อายตํุ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีง) 

เด็ก อายตํุ่ากวา่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีง) 31,500.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่อกีทา่นละ 4,900.-บาท 
 

อตัรานีร้วม: ภาษนํีา้มนัของสายการบนิ,ภาษสีนามบนิไทย ณ วนัที ่9 ม.ค.63 
ดังกลา่วอาจมกีารปรับเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเก็บภาษีน้ํามันและภาษีสนามบนิเพิม่เตมิ** 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 

หมายเหตุ  

-    เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ 

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

-   โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมและในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสาร

จาํนวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีทีลู่กคา้ 10 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์แตม่ไีกดท์อ้งถิน่พูดไทยรบั) 
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อตัรานีร้วม 

คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางกรุงเทพฯ-ฉงชงิ(ต ัว๋กรุป๊)-กรุงเทพฯ สายการบนิไทยสมายล ์ชัน้ทัศนาจร (WE) 

คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการระบ ุ

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการระบ ุ   คา่รถรับสง่ระหวา่งการนําเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี      

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

คา่ประกันอบัุตเิหตหุรอืเสยีชวีติดว้ยอบัุตเิหตเุทา่นัน้ คุม้ครองอายตุัง้แต ่6 เดอืน-75 ปี ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,000,000 

บาท คา่รักษาพยาบาลอบัุตเิหต ุไมเ่กนิวงเงนิ 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) **อายุ 76ปีข ึน้ไป วงเกนิ 500,000 บาท  ค่า

รักษาพยาบาลอุบัตเิหตุ ไม่เกนิวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรมท์ีท่างบริษัทฯ จัดทํา 

(สําหรับทีเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัวร์กรุ๊ปจากเมอืงไทยเท่านั้น) สําหรับท่านอืน่ๆ ทีไ่ม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม ์ท่านจะตอ้งทํา

ประกันการเดนิทางเอง หรอื สอบถามคา่ใชจ้า่ยประกันเพิม่เตมิกับเจา้หนา้ทีฯ่ 

ไมล่งรา้นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง 

*** ราคารวมทปิไกด+์คนขบัรถทอ้งถิน่แลว้ *ไม่รวมหวัหนา้ทวัร ์วนัละ 10 หยวน/วนั/ทา่น* (โดย

เฉลีย่ 50 หยวน/ทา่น) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (30 กโิลกรัมตอ่ท่าน) 

คา่ทําหนังสอืเดนิทาง   

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษี  3% 

คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว  

สําหรับราคาน้ีบรษัิท ฯ จะไม่รวมคา่ภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่,คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์10 หยวน/วนั/ทา่น (โดยเฉลีย่ 50 หยวนตลอดการเดนิทาง) 

คา่ทปิยกกระเป๋า โดยเฉลีย่ใบละ 5-10 หยวน (บางโรงแรมอาจจะไม่มเีจา้หนา้ทีย่กกระเป๋า) 

ไมแ่จกกระเป๋าเดนิทาง 

ราคาไมร่วมวซีา่จนี ทา่นละ 1,650 บาท (ใชเ้วลายืน่วซีา่ 4 วนัทาํการ) 
 
 

การชําระเงนิ   

 ทางบรษิทัฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่านสําหรับการจองทัวร ์

หากภายใน 3 วนัไม่มกีารชําระคา่มัดจําถอืวา่ยังไม่คอนเฟิรม์ที่ ส่วนทีเ่หลอืจะขอเก็บท ัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่าง

นอ้ย 16 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจําทัง้หมด หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 

 ไมส่ามารถยกเลกิไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ และ ขอเก็บเงนิท ัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดก้รณีทีย่งัไมไ่ดอ้อกต ัว๋) 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

หมายเหตุ  

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เท่านัน้ จะไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงิน

ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 
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3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัต ิและอื่นๆ ที่อยู่

นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่ง ๆ 

4. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้และความ

ผดิพลาดจากทางสายการ บนิ  จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5. เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์

ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนืไดไ้ม่วา่กรณีใด 

6. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเครือ่งและ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ เป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

7. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตาม สถานการณ ์ดงักลา่ว 

8. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถที่จะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิ ใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

9. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดย ผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเท่านัน้ 

10. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

11. บรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอื เอกสารเดนิทาง ไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ อาท ิ เชน่ นโยบายการควบคมุไขห้วดัใหญ่ 

2009 ของประเทศนัน้ๆ 

12. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบกรณีลกูคา้ลมืพาสปอรต์เอง ณ วนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิไม่อนุญาตให ้

เดนิทาง 

13. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบหากสายการบนิไม่ออกบัตรขึน้เครือ่งใหผู้โ้ดยสารอนัเน่ืองจากหนังสอืเดนิทางชํารุด

หรอืมกีารประทับตราอืน่ๆ ทีไ่ม่ใชก่ารเขา้-ออกประเทศ รวมถงึพาสปอรต์ทีม่อีายไุม่เกนิ 6 เดอืนในวนัเดนิทาง 

14. รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในระหวา่งการทําทัวร ์

15. เมือ่ท่านตกลงชําระคา่มัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,200 บาท 

 การขอวซีา่เขา้ประเทศจนีสถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

เอกสารในการขอวซีา่ 

1. หนังสอืเดนิทางมอีายไุม่ตํา่กวา่ 6 เดอืน  มหีนา้วา่งประทบัตรามากกวา่ 2 หนา้คู่   

2. สําเนาทะเบยีนบา้น, สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ (ถา้ม)ี 

3. เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นชือ่-นามสกลุ ----- หากชือ่-นามสกลุทีร่ะบุในหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กบัหนังสอื

เดนิทางเลม่เดมิไม่ตรงกนั ใหย้ืน่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นชือ่-นามสกลุทีท่างราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อายุตํา่กวา่ 6 ปี สูตบิตัรตวัจรงิ และสําเนาบัตรประชาชนบดิา-มารดา 

 3.2 เอกสารเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อายุ 6-18 ปี สําเนาสตูบิัตร และสําเนาบัตรประชาชนบดิา-มารดา 

 3.3 เอกสารเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อายุตํา่กวา่ 18 ปี สําเนาสูตบิัตร, หากไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา หรอืมารดา 

ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ ออกโดยสํานกังานเขตเทา่น ัน้ 

4. หนงัสอืรบัรองการทาํงาน (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง ทํางานทีเ่ดยีวกนั 3 ทา่นขึน้ไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง (พรอ้มเบอรโ์ทรตดิตอ่ลูกคา้ ) *สําคญัมาก* เพือ่นําขอ้มูล

ของลูกคา้กรอกฟอรม์ยืน่คํารอ้งขอวซีา่     

- กรณีลกูคา้ประกอบธุรกจิสว่นตวั โปรดระบุรายละเอยีดของธุรกจิดว้ยวา่ ทําอะไร 
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6.กฎการใชรู้ปถา่ยสําหรบัยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจนีประจําประเทศไทย ผูท้ีย่ืน่คํารอ้งขอวซีา่จนีจะตอ้งใช ้

รูปทําการยืน่คํารอ้ง   โดยรูปทีใ่ชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบยีบดงัตอ่ไปน้ี  

6.1 รปูส ีพืน้หลงัสขีาว และถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

6.2 รูปถ่ายขนาด 48 มม.x 33 มม., ความกวา้งสว่นศรีษะ:15 มม. ถงึ 22 มม. ความสงูสว่นศรีษะ: 28 มม. ถงึ 33 

มม.  จาํนวน 3 ใบ 

หา้มมรีอยเย็บแม็ก หรอืรอยปากกาใดๆ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้*สําคญัมาก*  

(สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ ในกรณีดงัตอ่ไปนี)้ * มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต ่วนัท ี ่6 ธ.ค.2559 เป็นตน้ไป  

 

 

 

 

 

ดงัรปูตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

6.3  รูปถ่ายจะตอ้งบง่บอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่คํารอ้งไดอ้ย่างชดัเจน รปูถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิม้เห็นฟนั 

มองเห็นท ัง้ใบหนา้ และ ใบหูท ัง้ 2 ขา้งชดัเจน *สาํคญัมาก* 

ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก หรอืยิม้เห็นฟัน หา้มทําท่าทาง หรอืมีส ิง่กดีขวางใดๆทัง้สิน้ ศรีษะเอยีงซา้ยหรอืขวาได ้นอ้ย

กวา่หรอืเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ขึน้ลงได ้นอ้ยกวา่หรอืเท่ากบั 25 องศา  

 หา้ม สวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว เสือ้นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 หา้ม นํารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัตอ่ใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

 ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีดู่เป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

 ไมส่วมเคร ือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูกิ๊บตดิผม แวน่ตาดํา แวน่ตาแฟชัน่ แวน่สายตา  

 หา้ม สวมใสค่อนแทคเลนสส์ ีหรอื คอนแทคเลนสบ์ิ๊กอายสแ์ฟชัน่  

 สามารถสวมเครือ่งประดบัทีศ่รีษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเทา่น ัน้ 

 หา้ม นํารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์จะตอ้งพมิพล์งบนกระดาษ

สําหรับรูปถ่ายเท่านัน้ และจะตอ้งไมม่สี ิง่สกปรก หรอืรอยขดีขว่นใดๆทัง้สืน้ 

7. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่จนี ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบรษัิทฯ ไม่ทราบกฎกตกิาในรายระ

เอยีดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่าน

อาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 สปัดาห ์

หมายเหต:ุ กรณีเอกสารไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้งตามกฎระเบยีบทีท่างสถานทตูแจง้ ทางบรษิทัจะไมท่าํ

การยืน่วซีา่ให ้
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เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี และ แบบฟอรม์จองทวัร ์

***  กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง *** 

พรอ้มท ัง้ไดอ้า่นรายละเอยีดเง ือ่นการเดนิทางท ัง้หมด โดยครบถว้น 

 

1. ยนืยนัการเดนิทาง จองรายการทวัร ์

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

2. คณะชือ่ / นามสกลุ ผูจ้องทวัร ์

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

3. จํานวน ผูเ้ดนิทาง ........................... ทา่น ผูใ้หญ ่..............ทา่น เด็ก...............ทา่น 

4. เบอรต์ดิตอ่ ...................................................................................... 

 

กรอกขอ้มูลสว่นตวั 

5.  ชือ่ - นามสกลุ  (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์) 

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

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา  (.....)แยกกนัอยู ่

กรณีทีส่มรส ระบุชือ่คูส่มรส..............................................................  อาชพี ...................................... 

7. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนาน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ............................................................................ 

................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................. 

8. ทีอ่ยูป่จัจบุนั ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ......................................................... 

................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................. 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 

9.  ชือ่สถานทีท่ํางาน (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ่) .............................................................................. 

10. ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน ............................................................................................................... 

ตําแหนง่งาน ..............................................  รหัสไปรษณีย ์......................... เบอรโ์ทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ระบสุถาบนัการศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)............................ 

ทีอ่ยู่..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์..................................................        เบอรโ์ทร  .....................................................  

12. สมาชกิในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

RELATION .........................................................  เบอรโ์ทร............................................................ 

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

RELATION .........................................................  เบอรโ์ทร............................................................ 

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

เมอืง .................................  วนัทีเ่ดนิทางเขา้/ออก ........................  จุดประสงค ์................................. 

หมายเหต ุ*** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น 
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ขอ้มูลสําหรบัโรงแรมทีพ่กั และ สายการบนิ 

14. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ ่2 ทา่น (TWN) ............หอ้ง(ปกตจิะเป็นแบบ 2 เตยีง) หรอื (DBL) ......หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (มเีตยีง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ…่….....หอ้ง (ไมม่เีตยีง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ ่3 ทา่น (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ทา่น (SGL) ………หอ้ง     

 

15. อาหาร          ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หมู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริสั 

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

16.  เคยโดนปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่  ไมเ่คย     เคย   ประเทศ..................................... 

17. ตอ้งการเลอืกทีน่ ัง่            รมิทางเดนิ  รมิหนา้ตา่ง  อืน่ๆ................................................  

(ทางบรษัิทฯ จะดําเนนิการแจง้ไปทางสายการบนิ แตย่งัไม่สามารถการันตไีดเ้ลย) 

 

 

ลงชือ่ ผูจ้อง..................................................................................................... 

*** กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดนิทางภายใน 7 วนั หลงัจากทาํการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจรงิ

กอ่นเดนิทาง 7 วนั*** 


