
  

 

 

 

บนิตรงลี	เจยีง แชงกรลีา่  4 วนั 3 คนื  
ซุปตาร.์.. ดนิแดนในฝนั 

กาํหนดการเดนิทาง เดอืนกนัยายน 2562 – เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

โดยสายการบนิ LUCKY AIR (8L) 
� บนิตรงสูล่ ี	เจยีง... เมอืงเล็กๆ ทา่มกลางขนุเขา มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี 



  

 

 

 

� ชอ่งแคบเสอืกระโจน... สถานที	ทอ่งเที	ยวสําคญัที	เป็นมรดกโลก UNESCO 
� หบุเขาพระจนัทรส์นํี Eาเงนิ... ภเูขาสงูมหีมิะปกคลมุเกอืบตลอดท ัEงปี  
� เมอืงโบราณลี	เจยีง... มรดกโลกทางวฒันธรรมและธรรมชาต ิปี 1997 
� เมนพูเิศษ... สกุ ีEปลาแซลมอน  
� มนํี Eาดื	มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 
(ไมม่รีาคาเด็ก) 

พกัเดี	ยว  
(จา่ยเพิ	ม) 

วนัที	 27 – 30 กนัยายน 2562 9,888 2,500 

วนัที	 04 – 07 ตลุาคม 2562 10,888 2,500 

วนัที	 11 – 14 ตลุาคม 2562  
(วนัคลา้ยสวรรคต ร.9) 11,888 2,500 

วนัที	 18 – 21 ตลุาคม 2562 11,888 2,500 

วนัที	 03 – 06 พฤศจกิายน 2562 11,888 2,500 

วนัที	 10 – 13 พฤศจกิายน 2562 11,888 2,500 

วนัที	 17 – 20 พฤศจกิายน 2562 11,888 2,500 

วนัที	 24 – 27 พฤศจกิายน 2562 11,888 2,500 

วนัที	 01 – 04 ธนัวาคม 2562 11,888 2,500 

วนัที	 08- 11 ธนัวาคม 2562 
(วนัรฐัธรรมนญู) 

12,888 2,500 

วนัที	 15 – 18 ธนัวาคม 2562 11,888 2,500 

วนัที	 22 – 25 ธนัวาคม 2562 11,888 2,500 

วนัที	 29 ธนัวาคม 62 – 01 มกราคม 63 
(วนัข ึEนปีใหม)่ 

13,888 2,500 

วนัที	 05 – 08 มกราคม 2563 11,888 2,500 

วนัที	 12 – 15 มกราคม 2563 11,888 2,500 

วนัที	 19 – 22 มกราคม 2563 11,888 2,500 



  

 

 

 

ราคานีEไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิ	น ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ทา่น   
ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กชําระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิสนามบนิลี	เจยีงซานยี	-เมอืงลี	เจยีง 
 

10.00 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิช ัEน 4 เคานเ์ตอร ์W สายการบนิลคักีE
แอร ์(8L) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลดสมัภาระ 

13.15 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิลี	เจยีงซานยี	 ประเทศจนึ โดยสายการบนิ LUCKY AIR  เที	ยวบนิที	 8L826 
(ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 3 ช ั	วโมง 15 นาท)ี 
(คา่ทวัรบ์รกิารนํ Eาดื	มทา่นละ 1 ขวด ไมร่วมคา่อาหารบนเครื	อง สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและ
เครื	องดื	มบนเครื	อง) 

16.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิลี	เจยีงซานยี	 ประเทศจนึ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้นํา
ทา่นรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถิ	นประเทศจนี เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ั	วโมง) 
เมอืงลี	เจยีง เป็นเมอืงซึ�งตั /งอยูใ่นหบุเขาที�มทัีศนียภาพงดงามเป็นถิ�นที�อยูข่องชาวน่าซถีอืเป็นชนกลุม่นอ้ย
ที�มคีวามน่าสนใจทั/งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเชน่ การมีโครงสรา้งทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ 
นอกจากนั/นยังมอีกัษรภาพอนัเป็นเอกลักษณ์อกีดว้ย  

คํ	า  บรกิารอาหารคํ	า ณ ภตัตาคาร (1)   

วนัที	 26 – 29 มกราคม 2563 11,888 2,500 

วนัที	 02 – 05 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 2,500 

วนัที	 09 - 12 กมุภาพนัธ ์2563 
(วนัมาฆบชูา) 12,888 2,500 

วนัที	 16 - 19 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 2,500 

วนัที	 23 - 26 กมุภาพนัธ ์2563 11,888 2,500 

วนัที	 01 – 04 มนีาคม 2563 11,888 2,500 

วนัที	 08 - 11 มนีาคม 2563 11,888 2,500 

วนัที	 15 - 18 มนีาคม 2563 11,888 2,500 

วนัที	 22 - 25 มนีาคม 2563 11,888 2,500 

วนัที	 29 มนีาคม – 01 เมษายน 2563 11,888 2,500 

วนัที	 05 – 08 เมษายน 2563 (วนัจกัร)ี 12,888 2,500 

วนัที	 12 - 15 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 13,888 2,500 

วนัที	 19 - 22 เมษายน 2563  11,888 2,500 

วนัที	 26 - 29 เมษายน 2563  11,888 2,500 



  

 

 

 

ที	พกั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
 

วนัที	สอง      ล ี	เจยีง-จงเตีEยน (แชงกรลีา่)-โคง้แรกแมนํ่ Eาแยงซเีกยีง-ชอ่งแคบเสอืกระโจน-เมอืงโบราณจงเตีEยน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงจงเตีEยน (แชงกรลี่า) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั	วโมง) ซึ�งอยู่ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงเหนอืของมณฑลยนูนานซึ�งมพีรมแดนตดิกบัอาณาเขตน่าซขีองเมอืงลี�เจยีงและอาณาจักรหยี
ของเมอืงหนงิหลาง ซึ�งอยูห่า่งจากนครคนุหมงิถงึ 700 กโิลเมตร และอดุมไปดว้ยธรรมชาตทิี�งดงามของป่า
ไมทุ้ง่หญา้ภเูขาทะเลสาบและสตัวน์านาชนดิ ดว้ยภมูปิระเทศรวมกบัทัศนียภาพที�งดงาม สถานที�แหง่นี/จงึได ้
ชื�อวา่ “ดนิแดนแหง่ความฝนั” 

เที	ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
บา่ย ระหวา่งทางแวะชม โคง้แรกแมนํ่ Eาแยงซเีกยีง เกดิจากแมนํ่/าแยงซทีี�ไหลลงมาจากชงิไหแ่ละทเิบต ซึ�งเป็น

ที�ราบสงูไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แลว้หักเสน้ทางโคง้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกดิเป็น 
“โคง้แรกแมนํ่ Eาแยงซ”ี  

 นําท่านชม ช่องแคบเสอืกระโจน ซึ�งเป็นช่องแคบ
ชว่งแมนํ่/าแยงซไีหลลงมาจากจนิซาเจยีง(แมนํ่/าทราย
ทอง) เป็นช่องแคบที�มีนํ/าไหลเชี�ยวมาก ช่วงที�แคบ
ที�สดุประมาณ 30 เมตร ตามตํานานเลา่วา่ ในอดตีชอ่ง
แคบเสอืนี/สามารถกระโดดขา้มไปยังฝั�งตรงขา้มได ้จงึ
เป็นที�มาของ “ชอ่งแคบเสอืกระโจน” 
นําท่านชม เมอืงโบราณจงเตีEยน (เมอืงโบราณ
แชงการีล่า) ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต 
ลักษณะคลา้ยชมุชนเมอืงโบราณธเิบต ซึ�งเต็มไปดว้ย
รา้นคา้ของคนพื/นเมอืง รา้นขายสนิคา้ที�ระลกึมากมาย 

คํ	า  บรกิารอาหารคํ	า ณ ภตัตาคาร (4)   
ที	พกั โรงแรม GRACE HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 
ดาว 
วนัที	สาม      ภเูขาหมิะสอืขา่-หบุเขาพระจนัทรส์นํี Eาเงนิ(รวมกระเชา้)-จงเตีEยน-ลี	เจยีง-รา้นบวัหมิะ 

เมอืงโบราณลี	เจยีง-** OPTION SHOW : โชวพ์ืEนเมอืง Lishui Jinsha (โชวล์ ี	สุย่จนิซา)** 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
นําท่านเดนิทางสู่ ภูเขาหมิะสอืขา่ เป็นที�ตั /ง ของ 
หุบเขาพระจนัทรส์นํี Eาเงนิ มีความสูงกว่า 
4,500 เมตร จากระดับนํ/าทะเล ประกอบดว้ย 13 
ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคลา้ยมังกร เ ป็ น
หุบเขาที�มีทัศนียภาพงดงามมาก ไดรั้บการ
ขนานนามว่าเป็น สวรรคบ์นดนิ สะกดทุก
สายตาของผู ม้ า เ ยือน  จ าก นั/น นํ าท่ า น 
โดยสารน ั	งกระเชา้ ซึ	งแบง่เป็น 2 ชว่ง จุด แรก
คอื ศูนยท์อ่งเที	ยว หุบเขาพระจนัทรส์นํี Eา เ ง ิน 
และเปลี	ยนกระเชา้ตอ่ไปยงั จดุบนสดุของ หุ บ
เขาพระจนัทรส์นํี Eาเงนิ เป็นจุดชมววิ แบบ 360 
องศา ใหท้่านไดส้ัมผัสกับหมิะที�ปกคลุมยอด เ ข า
อยา่งเต็มที� และชื�นชมกับทวิทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ที�มหีมิะปกคลมุเกอืบตลอดปี อสิระถา่ยภาพตาม
อธัยาศัย 

เที	ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงลี	เจยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั	วโมง) เมอืงเล็กๆ ที�ตั /งอยูท่า่มกลาง

ขนุเขาทางตอนเหนอืของตา้หลี� มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี 



  

 

 

 

นําท่านชม รา้นบวัหมิะ สรรพคุณเป็นเลศิใน ด า้น
รักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย ถื อ
ไดว้า่เป็นยาสามัญประจําบา้นเลยทเีดยีว 

 นําท่านเดินทางสู่  เมืองโบราณลี	เจ ียง 
ดา้นหนา้จะมีกังหันวดินํ/าขนาดใหญ่ตั /งโดด เ ด่ น
เป็นสงา่ เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงเกา่ลี�
เจยีง ภายในเมอืงเกา่ลี�เจยีงนั/นงดงามไปดว้ย
สถาปัตยกรรมบา้นเรือนสไตลจ์นีเก่าแกท่ี�หา ช ม
ไดย้าก และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีบาง หลัง
เหมอืนโรงเตีEยมโบราณที�เราเคยเห็นตามหนัง จี น
ยอ้นยคุ ใหท้า่นอสิระตามอธัยาศัย 

 OPTION SHOW : โชวพ์ืEนเมอืง Lishui Jinsha (โชวล์ ี	สุย่จนิซา) ราคา 1,500 บาท/ทา่น 
 โชว์ในโรงละคร เป็นโชว์เกี	ยวกบัวฒัธรรม ซึ	งเ ปิดการแสดงมากกว่า 5,000 คร ัEงและม ี
  ผู ้ช ม ม า กกว่า  2  ล้า น ค น  เ ว ล า ใ นก า ร ช ม โ ช ว์ป ร ะ ม า ณ  1  ช ั	ว โ ม ง  ขึEนอ ยู่ก ับ จํ า นว น 
  นกัท่องเที	ยวและการจราจรในวนัน ัEนๆ) สามารถตดิต่อได้ที	ไกดท์ ้องถิ	นหรือหวัหน้าทวัร ์/  
  สําหรบัทา่นที	ไมไ่ดซ้ืEอทวัรเ์สรมิ ทา่นสามารถเดนิอสิระถา่ยรปูไดท้ ี	เมอืงโบราณลี	เจยีง  
คํ	า  บรกิารอาหารคํ	า ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! สกุ ีEปลาแซลมอน (7)   
ที	พกั โรงแรม FENG HUANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
 
 

วนัที	ส ี	   สนามบนิลี	เจยีงซานยี	-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร) 
 

เชา้  บรกิารอาการเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลี	เจยีงซานยี	 เพื�อเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

10.00 น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ LUCKY 
AIR  เที	ยวบนิที	 8L825 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 1 ช ั	วโมง 25 นาท)ี 
(คา่ทวัรบ์รกิารนํ Eาดื	มทา่นละ 1 ขวด ไมร่วมคา่อาหารบนเครื	อง สายการบนิมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและ
เครื	องดื	มบนเครื	อง) 

11.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
หมายเหต ุ:    ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพื	อรว่มโปรโมทสนิคา้พืEนเมอืง  ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้นบวัหมิะ 
ซึ	งจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีEแจงลูกคา้ทุกทา่นวา่ 
รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซืEอหรอืไมซ่ืEอข ึEนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่ ี
การบงัคบัใดๆ ท ัEงส ิEน และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทกุเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวั
ออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิlในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที	เกดิขึEนจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/
ทา่น/รา้น 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ที	ไมต่อ้งการต ัmวเครื	องบนิ 5,888 บาท** 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 3,888.- 
ราคานีEรวมรายการทวัร ์ต ัmวเครื	องบนิ และวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ัEงนีEเพื	อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 



  

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิl :  รายการทวัรส์ามารถเปลี	ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื	องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ัEงนีEข ึEนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัEนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิlในการปรบัเปลี	ยนเวลา
ทอ่งเที	ยวตามสถานที	ในโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัFวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ/ามัน 

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� คา่นํ/าหนักกระเป๋าสัมภาระ คนละ 1 ชิ/น ไม่เกนิ 20 กก. ตามที�สายการบนิกําหนด และถอืขึ/นเครื�องได ้1 ชิ/นไม่เกนิ 5 
กก. 

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

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

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

 
อตัราคา่บรกิารนีEไมร่วม 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดี	ยวเขา้ประเทศจนี แบบธรรมดา 4 วนัทําการ ทา่นละ 2,200 บาท/ วซีา่จนีแบบดว่น 2 
วนัทําการ ทา่นละ 3,500 บาท (ในกณีที	ภายหลงัมกีารประกาศใหส้ามารถทําวซี่ากรุป๊เขา้เมอืงลี	เจยีงได ้
และทา่นมคีวามประสงคจ์ะทําวซี่ากรุป๊ทอ่งเที	ยวเขา้ประเทศจนี  มคีา่ใชจ้า่ยทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบั
พาสสปอตไ์ทย และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่น ัEน) 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ	น ทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  ในส่วนคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 
300 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× ค่าทําวซีา่ชาวต่างชาตทิี�ไม่ไดรั้บการยกเวน้ยื�นวซีา่หมู่คณะ ลูกคา้ตอ้งเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซี่าเอง ทางบรษัิทฯไม่
สามารถแทรกแซงได)้ 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ/าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั/นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ/ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่ หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํ/ามันขึ/น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNเก็บ
เพิ�มตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ

× คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

× คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 



  

 

 

 

เดนิทางขึEนตํ	า 25 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื	อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
� มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิNในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่าํระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั /งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ /งหมดนี/แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื	อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื	อสํารองที	น ั	ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื	อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที	ยวทรปิใด, วนัที	ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิlไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื	อ-นามสกลุ และอื	นๆ เพื	อใชใ้นการจองต ัmวเครื	องบนิท ัEงส ิEน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ/นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
เง ื	อนไขยกเลกิการจอง : 
เนื�องจากเป็นราคาตัFวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั /งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั /งสิ/น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิN ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิ
มัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั /งสิ/น 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัEงหมดกอ่นทําการจอง เพื	อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNที�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ/นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิNการเก็บคา่นํ/ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ/นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิNในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั /งสิ/น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั /งสิ/น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั /งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั /งหมด  

7. รายการนี/เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั /งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั /งนี/ข ึ/นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั/นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



  

 

 

 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั /งสิ/นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั/น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ/งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั /งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ/าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 

 

หมายเหต ุ:  การขอวซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัทําการ  ทา่นละ 2,200 บาท         

   การขอวซีา่จนีแบบดว่น       2 วนัทําการ  ทา่นละ 3,500 บาท  

**ไมน่บัรวมวนันดัเรยีกเก็บเอกสาร** 

 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย  
กรณุาจดัสง่เอกสารฉบบัจรงิใหบ้รษิทัฯ  

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายโุดยนับจากวันที�เดนิทางกลับมาถงึ
ประเทศไทย  ** หากพาสปอรต์เลม่เกา่ เคยไดรั้บวซีา่จนี กรณุาถา่ยสําเนาหนา้พาสปอรต์เลม่เกา่ และสําเนาหนา้วซีา่จนี 
จัดส่งใหก้ับทางบริษัทฯ ** (หมายเหตุ : หนงัสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ชํารุดใดๆ ท ัEงส ิEน ถา้เกดิการชํารุด  
เจา้หนา้ที	ตรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิEว พืEนหลงัสขีาวเท่าน ัEน ย ิEมหา้มเห็นฟัน 
มองเห็นท ัEงใบหนา้และใบหทู ัEงสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสืEอสขีาว เชน่ เสืEอยดืสี
ขาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครื	องประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเวน่ตา
เเฟช ั	น เเว่นสายตา รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต ิxกเกอร ์
หรอืรปูพริEนจากคอมพวิเตอร ์** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ 
ซึ	งอาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยชํารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรุณากรอกขอ้มูลจรงิใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตัว
ทา่นเอง)  

5. กรณีเด็กอายตุํ	ากวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพิ	มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันีE 

5.1 เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่ / เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม ่  

5.1.1 สําเนาสตูบิตัร(ใบเกดิ) ท ัEงนีEกรณีเด็กอายตุํ	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 ัEงนีEกรณีเด็กอายตุํ	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 

      หมายเหต ุ:  
• กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิและหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่

เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

• สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั/นกอ่นการ
สง่เอกสารยื�นวซีา่ 

• เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนั/นกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่ง
นอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

• โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรือ
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิNของสถานทตู และบางครั /งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

• ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทาง และยกเวน้การทําวซี่าจีน ท่าน
จะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่าง
เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์

 
 

คา่ธรรมเนยีมการยื	นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีที	ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั  ทา่นละ 5,500 บาท  

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ ี	เจา้หนา้ที	ฝ่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีE 
• 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** 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนีE!!!! 
**เนื	องจากสถานทตูจนีมกีารเปลี	ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนีE** 

เอกสารที	ใชป้ระกอบการยื	นขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัEงหมดใหค้รบถว้น เพื	อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชื	อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................SURNAME................................................ 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน   � หมา้ย    � หยา่ �  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   
�  จดทะเบยีน  ชื	อคูส่มรส.................................................................................................................. 
ที	อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่    
................................................................................................................ รหสัไปรษณีย.์.................. 
.................................. โทรศพัทบ์า้น....................................มอืถอื.................................................... 
ที	อยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................................
................................ รหสัไปรษณีย ์...................โทรศพัทบ์า้น..................................................... 
ชื	อสถานที	ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่..................................................................... 
ตาํแหนง่งาน................................................................................................................................... 
ที	อยูส่ถานที	ทาํงาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………...….....…................ 
........................... ............................... รหสัไปรษณีย ์................................โทร.................................. 



  

 

 

 

(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี	ถกูตอ้งที	สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื	องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
กรณีปจัจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกที	อยูส่ถานที	ทาํงานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

......................................... รหสัไปรษณีย ์...........................โทร................................................ 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี	ถกูตอ้งที	สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื	องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
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 ัEน!! 
(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
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 ุ
**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ ี	ทํางาน  มอืถอื  บา้น และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ
เพื	อใชใ้นการขอยื	นวซีา่ 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ	มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ัEงนีEเพื	อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที	น ีE  (โปรดทาํตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 

  
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์............................................................................... วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ................................................................. โทร...................................................... 

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

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ /งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื	อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื	อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

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



  

 

 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื/อวัว � ไมท่านเนื/อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ ............................................................................................................................ 

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

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื	อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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