
หว่อจือเต้า!! ลี่เจียง 
4 วัน 3 คืน 

• ชมความงามวิวสูงสุดของ ภูเขาหิมะมังกรหยก

• ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรอืนสไตลจ์ีนเก่าแก่

• ชม อุทยานน้ำหยก ตาน้ำธรรมชาติจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก

• ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ

• ชม เมืองโบราณซู่เหอ เมืองโบราณที่มีช่ือเสียงของลี่เจียง

• ชม สะพานแก้วลี่เจียง หบุเขาลึกทีท่รุดตัวลง

• ชม หมู่บ้านไปซ๋า เมืองหลวงเก่าของลีเ่จียง
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• **OPTION SHOW** Impression Lijiang “ความประทบัใจแหง่ลีเ่จียง” 
 
กำหนดการเดินทาง 
 

วันท่ี 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - จีน (ท่าอากาศยาน ลี่เจยีงซานยี่) - เมืองต้าหลี ่

 
10:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ 

W สายการบิน Lucky Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
 
13:15 น. ออกเดินทางสู ่ ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน โดยเที ่ยวบินที่ 8L826 (ใช้ระยะเวลาบิน

ประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
16:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้ามือง (เวลาท้องถ่ิน

ประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองเก่ากว่า 
800 ปี ที ่มีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน 
เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ยังได้รับการ
ขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลก 

 
ค่ำ  บริการอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร 
 
ท่ีพัก  Lv Yun Hotel  4* หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี 2  เมืองโบราณซู่เหอ - ร้านบัวหิมะ - สะพานแก้วลี่เจียง - หมู่บ้านไป๋ซา 

   
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซู่เหอ Shuhe Ancient Town อีกเมืองโบราณที่มีช่ือเสียงของลีเ่จยีง ที่
ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี อาคารไม้ยังคงเป็นเอกลักษณ์แบบจนีโบราณ โดยเมืองเก่าซู่
เหอนั้นเป็นหนึ่งในเขตเมืองเก่าของเมืองลีเ่จยีง เป็นที่อยู่ของชนเผ่านาซี ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอยา่งดี 
สมัยก่อนซู่เหือเป็นสถานีสำคัญของเส้นทางสายไหมใต้ เป็นตลาดขายส่งเครื่องหนังเงินและใบชา ฯลฯ 
และได้รักษาเป็นด้ังเดิมไว้อย่างดี มีความเป็นธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้ด่ืมด่ำช่ืนชม นำท่าน
ชม ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 



 

 

กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่
โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดย
แพทย์ผู้เช่ียวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด 
และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วลี่เจียง สะพานที่สร้างอยู่บนหุบเขาที่ทรุดตัวลงในระหว่างการเคลื่อนย้าย
ของอาคารโลกในช่วงยุคน้ำแข็งในไตรมาสที่สี่ของล้านปีที่ผ่านมา สะพานยาว 137 เมตร  กวาง 4 เมตร  
จุดสูงจากใต้หุบเขา 97 เมตรได้ช่ือว่าเป็นสะพานแก้วแขวนที่สูงที่สดุในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล
ยูนนาน มีความสูง 2,880 เมตรจากระดับน้ำทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุกได้ 16 ตัน จากนั้นนำ
ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไป๋ซา Baisha Village หมู่บ้านขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางเหนือ 8 
กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าที่เล็กที่สุด มีอายุมากกว่า 1000 ปี เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของลี่เจียง และเคยเป็น
ศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของลี่เจียงในสมัยราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์หยวน ก่อน
จะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ต้าเหยียนหรือเมืองเก่าลี่เจียงในปัจจุบัน 

 



 

 

 
ค่ำ  บริการอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร 
 
ท่ีพัก  Lv Yun Hotel  4* หรือเทียบเท่า  
 

วันท่ี 3  ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป - กลับ) - **OPTION SHOW : Impression Lijiang 
“ความประทับใจแห่งลี่เจียง” - อุทยานน้ำหยก - ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - สระน้ำ
มังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง 

 
เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก เปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเชา้ที่ระดับ
ความสูง 3,356 เมตร นั่งกระเช้าใหญ่ ข้ึนสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก Jade Dragon Snow Mountain สู่
จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ข้ึนยอดเขา 
ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปก
คลุมอยู่น้ัน ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า 
เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ 
(หมายเหตุ : กรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการกระเช้าไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุผลด้านสภาพอากาศไม่
เอื้ออำนวย, การปิดซ่อมบำรุง, หรือเหตุผลใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ท่องเที่ยวอื่นทดแทน หรือในกรณีที่กระเช้าใหญ่ปิด ทางบริษัทจะเปลี่ยนมาข้ึนกระเช้าเล็กแทน โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

 
 

 



 

 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” โชว์ยิ่งใหญ่โดยผู้กำกับช่ือ

ก้องโลก จาง อว้ี โหม Impression Lijiang หรือ โชว์จางอว้ีโหมว ที่ซึ่งเนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเปน็
ฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง ตระการตา 
เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง ในกรณีที่มีการประกาศปิดให้บริการชม
โชว์จางอี้โหม่ว อันเนื่องมาจาก อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ หรือในวันที่ 20 – 30 ธันวาคม 
ของทุกปีจะมีการปิดบำรุงซ่อมแซม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม นำท่าน ชมโชว์ 
The Sound Of Yunnan แทน (หมายเหตุ : ราคา OPTION SHOW 1,500 บาท/ท่าน สามารถติดต่อ
ได้ที่ไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์/ สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เสริม ท่านสามารถถ่ายรูปวิวทิวทัศน์หรือ
เดินเล่นตามอัธยาศัย เวลาในการชมโชว์ประมาณ 1 ช่ัวโมง ข้ึนอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวและการจราจร
ในวันนั้นๆ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก Jade Water Village ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุด
ขึ ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที ่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดง
วัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลนืกับธรรมชาติประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมรีูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้าง
ขวาเป็นพ่อข้างซ้ายเป็นแม่และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขาแบ่งเป็น 3 ชั้นชั้นแรกชื่อว่ามังกร
ออกถ้ำช้ันที่สองช่ือว่ามังกรเล่นน้ำช้ันที่สามช่ือว่ามังกรโบยบินและยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการบูชา
ของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี จากนั้นพาทุกท่านชม ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ Baisuihe Waterfall 
(ไม่รวมรถแบตเตอรี่ หากลูกค้าต้องการนั่งรถแบตเตอรี่กรุณาสอบถามกับไกด์ท้องถ่ิน) ทะเลสาบสีเทอร์
ควอยซ์ตัดกับวิวต้นไม้ ท่ามกลางขุนเขาแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ฉากของภูเขาหิมะมังกรหยก มี
น้ำตกหินปูนข้ันบันไดขนาดเล็กลดลั่นลงมาอย่างสวยงาม น้ำที่ไหลผ่านหุบเขาน้ีคือน้ำที่ละลายจากหิมะ
บนยอดเขาหิมะมังกรหยก เนื่องจากจุดนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีฉากหลังคือภูเขาหิมะมังกรหยกมีน้ำตก 
และแม่น้ำกึ่งทะเลสาบจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ,ช่างภาพและคู่รักเป็นอย่างมาก อิสระเก็บภาพ
ประทับใจตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู ่ สระมังกรดำ Black Dragon Pool หรือ เฮยหลงถัน 
Heilongtan มีต้นหลิวกับเชสนัตอยู่ริมทาง รอบบึงน้ำเล็กๆ มีสถาปัตยกรรมสวยงามหลายแหง่ เด่นที่สุด 
ก็คือ หออู่เฟิ่ง (อู่เฟิ่งโหลว) สร้างในศตวรรษที่ 17 และถูกผาติกรรมจากวัดฝูกว๋อ นอกเมืองลี่เจียงไว้เมื่อ 
30 ปีก่อน ช่ืออู่เฟิ่ง (ห้าหงส์) ได้มาจากชายคาที่ยื่นออกมาจากหลังคาทั้งแปดจุด ในแต่ละช้ันซึ่งมีอยู่สาม
ชั้น ไม่ว่ามองจากมุมใดก็จะเห็นหงส์เพียง ห้าตัวเท่านั้น ในหอมีรูปปั้นเทพเจ้าแห่งสงครามเผ่าน่าซี  นำ
ท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง ด้านหน้าจะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือน
สัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีน
เก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตาม
หนังจีนย้อนยุค ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย 

 



 

 

 
ค่ำ บริการอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร 
  
ท่ีพัก  Lv Yun Hotel  4* หรือเทียบเท่า             
 

วันท่ี 4  จีน (ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) 

 
เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เจียงซานยี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
 
10:00 น. ออกเดินทางกลับสู ่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Lucky Air เที ่ยวบินที่ 8L825 (ใช้ระยะเวลาบิน

ประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาที) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สายการบินมีบริการจำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 
11:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
 
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถืตาม
สภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 
 
หมายเหตุ        
 ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านบัวหิมะ ซึ่ง จำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทาง
บริษัทฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทกุเมือง 



 

 

หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็น
จำนวนเงิน 400 หยวน/ท่าน/ร้าน 
 
อัตราค่าบริการ 
 

วันเดินทาง หมายเหต ุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ ่

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พัก
กับผู้ใหญ ่
 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พักกับ

ผู้ใหญ่  
(ไม่มีเตียง) 

พักเด่ียว 

วีซ่า 
จีน 
ปกต ิ
2,200 
ด่วน 

3,500 

เดือน  มกราคม 

26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63  11,777 11,777 11,777 3,500 VISA 

เดือน  กุมภาพันธ์ 

02 ก.พ. 63 - 05 ก.พ. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

09 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63  11,777 11,777 11,777 3,500 VISA 

เดือน  มีนาคม 

01 มี.ค. 63 - 04 มี.ค. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

08 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63  11,777 11,777 11,777 3,500 VISA 

15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

29 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

เดือน  เมษายน 

05 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 * วันจักรี 15,777 15,777 15,777 3,500 VISA 



 

 

12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 * วันสงกรานต ์ 15,777 15,777 15,777 3,500 VISA 

19 เม.ย. 63 - 22 พ.ค. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

เดือน  พฤษภาคม 

03 พ.ค. 63 - 06 พ.ค. 63 * วันวิสาขบชูา 14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 * วันพืชมงคล 12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

17 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

เดือน  มิถุนายน 

07 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63  11,777 11,777 11,777 3,500 VISA 

14 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

21 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

28 มิ.ย. 63 - 01 ก.ค. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

เดือน  กรกฎาคม 

05 ก.ค. 63 - 08 ก.ค. 63 * วัน
อาสาฬหบชูา 

14,777 14,777 14,777 
3,500 VISA 

12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 * วันเฉลิมพระ
ชนพรรษา ร.10 

14,777 14,777 14,777 
3,500 VISA 

เดือน  สิงหาคม 

02 ส.ค. 63 - 05 ส.ค. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

09 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 * วันแม่แห่งชาติ 14,777 14,777 14,777 3,500 VISA 

16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

23 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 



 

 

30 ส.ค. 63 - 02 ก.ย. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

เดือน  กันยายน 

06 ก.ย. 63 - 09 ก.ย. 63  11,777 11,777 11,777 3,500 VISA 

13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 

27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63  12,777 12,777 12,777 3,500 VISA 
 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมี
บางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน 

• กรุณาส่งรายช่ือผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วน
ที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายช่ือคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ  

• กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนา
หน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน 

• กรณีเปลี ่ยนชื ่อผู้เดินทางจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามข้อตกลง มิฉะนั ้นถ้าแจ้งหลังจาก
เจ้าหน้าที่ออกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนน้ี 

• หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง ทาง
บริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์ หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้ 

• ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดนิทางที่ระบุ
เท่านั้น 

• ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนให้แกลู่กค้าที่ไมรู่้จกักัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยว
เพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 

• PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 

• ลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ข้ึนอยู่กับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห้อง TRP จะไม่มีใน
บางประเทศ ยกเว้น เด็ก Infant-12 ป ี

• การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมีการเรี ยกเก็บเพื่อเป็น
สินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการ
เดินทาง 



 

 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

• ค่าต๋ัวเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน Lucky Air 

• ค่าที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ 
การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ินการเปลี่ยนแปลง 

• ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์ 

• ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ  

• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ข้ึนอยู่ระยะเวลาการ
เดินทาง 

• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2 ,200 บาท / แบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 
3,500 บาท 

• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

• ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน และพนักงานขับรถตามธรรมเนียม คือ 400 หยวน/ท่าน ตลอดท
ริป การเดินทาง 

• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที ่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ 
กระเป๋าโหลดใต้เครือ่งบนิจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือข้ึนเครื่องได้ไม่เกิน 5 
กิโลกรัม 

• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคาน้ีทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 

• ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด 

• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 



 

 

• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญ
ถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็น
ผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทาง
ต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 
 
อัตราค่าบริการ 
 

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วีซ่า 
 
หมายเหต ุ
 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนลว่งหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณี
นี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ 
โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท
ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อัน
สืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทาง
บริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
 



 

 

 
เง่ือนไขการจอง / การยกเลิก 
 
การจอง หรือสำรองท่ีนั่ง 

• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระมัดจำ งวดแรก 5,000 บาท  

• ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  
 
การยกเลิก 

• แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำท้ังหมด  
• แจ้งล่วงหน้า 16 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท 
• แจ้งล่วงหน้า 11 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
• แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  
• ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินท้ังหมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของ

สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดข้ึน
เหนือการควบคุมของบริษัท 



 

 

เอกสารในการทำวีซา่จีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย 

กรุ๊ปคอนเฟิร์มกรุณาส่งเอกสารให้เจา้หน้าท่ี 15 วัน ก่อนเดินทาง   
 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อน
วันหมดอายุโดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และ ต้องมีหน้าว่างอย่าง
น้อย 2 หน้า (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ท้ังสิ้น ถ้าเกิดการ
ชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของ
ท่านได้)  
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน 

มองเห็นท้ังใบหน้าและใบหูท้ังสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสี
ขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตา
เเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ
รูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ ** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้รูปถ่ายชำรุด และไม่สามารถใช้งานได้  
3. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์  
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพ่ิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

4.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนช่ือ 
4.2 เดินทางพร้อมญาติ   

5.2.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น 

      หมายเหตุ :  
• กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวี

ซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
• สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อน

การส่งเอกสารยื่นวีซ่า 
• เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 

อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง) 
• โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรอื

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   
• ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่าง
เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

• ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก 
มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์
เอสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้ 

ค่าธรรมเนยีมการยื่นวีซา่หนังสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซา่ให้ได้) 
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,500 บาท  
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 



 

 

• นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
• นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า 
• นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

**การขอวีซา่เขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 

ข้อมูลท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าจนี 
**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ ่ตามหน้าพาสปอรต์)  

(MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.....................................................................SURNAME...............................................................................  

สถานภาพ ○โสด ○ แต่งงาน ○ หม้าย ○ หยา่  ○ จดทะเบียน ○ ไม่ได้จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส

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

ท่ีอยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์

ใหญ่).…………………………………..……………………………………………..…................…………  

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

..................................... รหัสไปรษณีย์.........................โทรศพัท์บ้าน.......................................มือถือ..................................

Email...................................................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพ์หญ)่..…………………………………..………………………………................….. 

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

..................................... รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์บ้าน.......................................มือถือ

..................................Email...................................................... 

ชื่อสถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์

ใหญ่)....................................................................................................................... 



 

 

ตำแหน่งงาน

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

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

ท่ีอยู่สถานท่ีทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์

ใหญ่)…………………………………..………………………………................………… 

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

.....................................รหัสไปรษณยี์...........................โทรศัพท์บ้าน.......................................มือถือ

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

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรอืไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เมื่อวันที่........................เดือน............................ปี................................. ถึง วันที่..........................เดือน

.................................ปี................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ ุ

เมื่อวันที่........................เดือน............................ปี................................. ถึง วันที่..........................เดือน

.................................ปี................................. 

 

(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล

โดยตรงกับท่าน)  

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

ช่ือบิดา……….......……………………...........................นามสกลุ..........................................................วันเดอืนปเีกิด

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

ช่ือมารดา………...............................…………......……นามสกุล..........................................................วันเดือนปเีกิด

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



 

 

กรณีแต่งงาน 

ช่ือสามี-ภรรยา……..........................……….....……….นามสกลุ..........................................................วันเดือนปเีกิด

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

หมายเหตุ  
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง  
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทำให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี ้(โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
 

ใบจองทัวร์  จีน 
 
ชื่อ – นามสกุลผู้จอง *:     
จำนวนผู้เดินทาง *:           ท่าน 
โทรศัพท์ท่ีติดต่อสะดวก *:  เบอร์โทรศัพท์:     เบอร์แฟกซ:์    
                                       เบอร์มือถือ:    
E-mail *:     
จำนวนวัน *:           วัน          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วันเดินทาง *:     
 
รายชื่อผูเ้ดินทาง (กรณีเดินทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง):  

1. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

2. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

3. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

4. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

5. ชื่อ – นามสกุล:    
เลขที่พาสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

 



 

 

ห้องพัก 1 ท่าน:            ห้อง   ห้องพัก 2 ท่าน:            ห้อง 
 
เตียงเสริม:           ห้อง   เด็กพักกับผู้ใหญ่:            
ห้อง  

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนื้อวัว ☐  ไม่ทานเนื้อหมู ☐  ไม่ทานสัตว์ปีก ☐  ทานมังสาวิรัต 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 



 


