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เซี่ยงไฮ้ ท่ องโลกผจญภัย ตะลุยดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562
สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ | ล่องเรื อเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว | ถนนนานกิง | ย่านศิลปะเทียนจื่อฝาง

ช้ อปปิ ง้ SUPER BRAND MALL | ขึ ้นตึก SWFC ชัน้ 100 | เสี่ยวหลงเปา | ไก่แดง
ราคาเริ่มต้ นเพียง

13,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (XJ760 : 00.15-05.30)
วันที่ 2. เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรื อ - ร้ านผ้ าไหม - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ช้ อปปิ ง้ Super Brand Mall
วันที่ 3. ร้ านนวดเท้ า(ยาบัวหิมะ) - ขึ ้นตึก SWFC ชัน้ 100 - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - ศูนย์หยก - หาดไว่ทาน - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
วันที่ 4. อิสระเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้ าแล้ ว)
วันที่ 5. เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผตู่ ง) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (XJ761 : 06.50-10.15)
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (XJ760 : 00.15-05.30)
21.00 น.

วันที่2
00.15 น.

05.30 น.

เช้ า

กลางวัน

2

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอน เมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตูหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ มีเจ้ าหน้ าที่
ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

เซี่ ยงไฮ้ - เมื อ งโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่ อ งเรื อ - ร้ านผ้ า ไหม - ถนนนานกิง Starbucks Reserve Roastery - ช้ อปปิ ้ ง Super Brand Mall
ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ XJ760 (ไม่ รวมค่ าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
**สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ ใช้ เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่น่ ัง แบบ 3-3-3 **
หมายเหตุ : เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินของกรุ๊ป เป็ นที่นั่งเป็ นระบบ LANDOM SEAT ไม่สามารถทาการเลือกที่นั่งได้ บางท่านมา
ด้ วยกันอาจจะไม่ได้ นงั่ ติดกัน ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน เคาน์เตอร์ เช็คอินจะปิ ด ไม่ให้ บริ การ ก่อนเวลาเครื่ องออกอย่าง
น้ อย 1 ชัว่ โมง
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผ่ ูตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็ นชุมชนเก่าตังแต่
้ ยุคสามก๊ ก (ปี ค.ศ.220-280) เป็ นหมู่บ้าน
ชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้ เปลี่ยนแปลงเป็ นเซี่ยงไฮ้ ซึ่งขณะนันเป็
้ นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่ น ค.ศ. 1848 ตัวเมือง
เซี่ยงไฮ้ ถกู เปิ ดเป็ นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตังอยู
้ ่ริมแม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็ น
2 เขต คือ เขตผูต่ ง(ใหม่) และเขตผูซ่ ี(เก่า) กันโดยแม่
้
น ้าหวงผู่ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
รับประทานอาหารเช้ า แบบชุด KFC หรือ MC DONALD ระหว่ างเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (รวมล่ องเรื อ ) ซึ่งตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริ มฝั่ งทะเลสาบดื ้นซาน และอยู่
ระหว่างมณฑลเจ้ อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็ นตาบลน ้าแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตาบล
น ้าของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทังได้
้ ชื่อว่าเป็ นไข่มกุ ใต้ แม่น ้าแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบนั นี ้ ท่านจะได้ ลอ่ งเรื อชมตลาดน ้าจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็ นเมือง
ที่มีสงิ่ ก่อสร้ างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย
นาท่านแวะชม ร้ านผ้ าไหม สินค้ าขึ ้นชื่อของเมืองจีน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็ นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้ สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็ น walking
street หรื อ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื ้นถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝั่ งของนานจิงลู่
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เป็ นที่ตงของร้
ั้
านค้ ามากมาย มีทงร้
ั ้ านขายเสื ้อผ้ าแฟชั่น ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้ านจิวเวลรี่ ชื่อดัง ทัง้ ร้ านที่
เป็ นของคนจีนท้ องถิ่น และของต่างชาติ ร้ านฟาสต์ฟดู้ มีตงแต่
ั ้ ร้ าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut ร้ านไอศครี ม
นาท่านเดินทางสู่ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่ กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สาหรับสาขา Reserve
Roastery ที่เพิง่ เปิ ดให้ บริการในเซี่ยงไฮ้ ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผา่ นมานี ้ สาขานี ้นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ ว ยังมีบาร์ จิบ
กาแฟที่ยาวที่สดุ ในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ ้นแท่นเป็ นสาขาที่มีบาร์ จิบกาแฟยาวที่สดุ ในโลกของ Starbucks ลูกค้ าสามารถมาชมการคัว่
กาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่ องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้ เครื่ องดื่มที่มีเฉพาะสาขานีแ้ ห่งเดียว
เท่านัน้

นาท่านเดินทางสู่ ห้ างสรรพสินค้ า Super Brand Mall เป็ นศูนย์การค้ าของบริษัทพัฒนาที่ดนิ ในเครื อ CP ตังอยู
้ ่ในเขตลูเจียสุ่ย ซึ่ง
เป็ นศูนย์การค้ าที่สาคัญและมีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้ ให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ เลือกซื ้อสินค้ ายี่ห้อแบรนเนมต่างๆ ตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

ร้ านนวดเท้ า(ยาบัวหิมะ) - ขึน้ ตึก SWFC ชัน้ 100 - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง ศูนย์ หยก - หาดไว่ ทาน - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
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นาท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรนวดเท้ า (ยาบัวหิมะ) ฟั งเรื่ องราวสมุนไพรและค้ นคว้ ายาแผนจีนโบราณ เป่ าซูหลิง หรื อในชื่อว่า ยาบัว
หิมะ ยาประจาบ้ านที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทศั น์และฟั งพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด จากนัน้ นาท่านเข้ าฟั งการสาธิต
และให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์จีนแผนโบราณ
จากนันน
้ าท่านขึ ้นชมวิวบน ตึก SWFC ชัน้ ที่ 100 (Shanghai World Financial Center-SWFC) เป็ นตึกสูงที่สดุ ในประเทศจีนด้ วย
ความสูงถึง 492 เมตร มี 101 ชัน้ บนพื ้นที่ 381,600 ตารางเมตร ให้ ท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก
และสามารถมองเห็นตึกจินเม่า หอไข่มกุ ทีวี และอาคารต่างๆ พร้ อมชมทิวทัศน์ รอบๆ นครเซี่ยงไฮ้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิ ศษ เสี่ยวหลงเปา)
จากนันน
้ าท่านชม ย่ านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็ นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้ านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปด้ วยบ้ านทรง
ยุโรปสลับกับบ้ านแบบจีน ถนนแห่งนี ้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิ นแบบติดดิน หรื อที่
ปัจจุบนั เรี ยกว่า แนวสตรี ท ภายในเต็มไปด้ วยคาเฟ่ และร้ านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปิ นทังในและต่
้
างประเทศ

จากนันแวะชม
้
ศูนย์อญ
ั มณีล ้าค่า หยก เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้ วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้
ท่านได้ เลือกซื ้อกาไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
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นาท่านสูบ่ ริเวณ หาดไว่ ทาน ตังอยู
้ ่บนฝั่งตะวันตกของแม่น ้าหวงผูม่ ีความยาวจากเหนือจรดใต้ ถึง4กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปั ตยกรรม
ที่ได้ ชื่อว่า “พิพธิ ภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทังถื
้ อเป็ นศูนย์กลางทางด้ านการเงินการธนาคาร
ที่สาคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปั ตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปั ตยกรรมแบบ
โรมัน โกธิค บารอค รวมทัง้ การผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็ นที่ตงั ้ ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรม
ศุลกากร โรงแรม และสานักงานใหญ่

นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรื อที่เรี ยกกันว่า วัดเทพเจ้ าประจาเมือง เคยตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้ กลายเป็ นศูนย์รวม
สินค้ า และอาหารพื ้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปั จจุบนั ได้ อย่างลงตัว ซึ่งเป็ นย่าน
สินค้ าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 4 อิสระเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ าเข้ าแล้ ว)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์
แลนด์ในออร์ แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็ นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตังอยู
้ ่ในเขตฉวนซา ใกล้ กับแม่นา้
หวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิ ดให้ บริ การเมื่อวันที่ 16
มิถนุ ายน 2016 ซึ่งใช้ เวลาร่วม 5 ปี ในการก่อสร้ าง โดยใช้ งบทังสิ
้ ้นราว 5.5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อราว 180,000 ล้ านบาท

ภายในสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้ วย 6 ธีมปาร์ ค และ 1 ฟรี โซนดังนี ้
1.DISNEY TOWN ประกอบไปด้ วยร้ านอาหาร ร้ านจาหน่ายของที่ระลึกต่างๆมากมาย อีกทัง้ ยังมี LEGO LAND ในโซนนีอ้ ีกด้ วย
2.MICKEY AVENUE โซนนี ้จะเป็ นโซนขายของที่ระลึกกับร้ านอาหาร และก็จะมีสว่ นของที่ฉายหนังการ์ ตนู สันของมิ
้
กกี ้เม้ าส์ เหมาะ
กับการถ่ายรูปและนัง่ พักผ่อนภายในสวนสนุก
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนให้ การผจญภัยที่จะทาให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดาบรรพ์
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‘Camp Discovery’ พร้ อมเชิญชวนให้ ร่วมเดินสารวจดินแดนที่แฝงไปด้ วยปริ ศนาและความลึกลับ และลงเรื อเข้ าไปสู่ ‘Roaring
Rapids’ อุโมงค์ถ ้าปริศนาในช่องเขารอวร์ ริ่ง ซึ่งเป็ นที่อยู่ของจระเข้ ยักษ์ น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็ นเครื่ อง
เล่นแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิง่ ก่อสร้ างต่างๆทัว่ โลก
4.TOMORROWLAND อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มกั จะสร้ างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้ างจิตนาการให้ กับเด็กๆ พร้ อม
กับดีไซน์เครื่ องเล่นสุดล ้าให้ เข้ ากับคอนเซ็ปต์ สาหรับที่ดสิ นีย์แลนด์แห่งใหม่นี ้ เปิ ดตัวเครื่ องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ ไซไฟ
ชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถกู ขนานนามไว้ วา่ “Lightcycle Power Run” เป็ นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลงั กา
สาหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ที่ห้ามพลาด หรื อจะเอาใจสาวก Star War อย่าง “Star Wars Launch Bay” ได้ ถ่ายรูปกับ Darth Vader
ตัวเป็ นๆ
5.GARDENS OF IMAGINATION มีจดุ เด่นเรื่ องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริ มเอกลักษณ์ ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนีไ้ ด้ อย่าง
เต็มที่ สวนที่ตงอยู
ั ้ ่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็ นโรงนา้ ชาที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลง
ตัว อีกทังยั
้ งมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็ นเหล่า 12 นักกษัตร ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่ องเล่นเบาๆเด็กๆเล่น
ได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(ม้ าหมุน) กับ Dumbo The Flying Elephant
6.TREASURE COVE เป็ นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ ชื่อดัง The Pirates of the Caribbean กลายเป็ นเครื่ องเล่นและ
การแสดงโชว์สดุ ตระการตา ที่หาชมได้ แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านัน้ จาลองฉากต่างๆ ริ มทะเล เครื่ องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of the
Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็ นเครื่ องเล่นแนว 4D จะพาเรานัง่ เรื อพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรื อ Black Pearl กับ
Flying Dutchman นอกจากนี ้ยังมีเครื่ องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’
7.FANTASYLAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็ นโซนที่ตงของปราสาทดิ
ั้
สนีย์ ที่มีชื่อว่า “Enchanted Storybook Castle” ท่านจะได้
พบกับโชว์อนั ยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ ตนู ที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้ าหญิงนิทรา ซินเดอเรล่า มิกกีเ้ มาท์ , หมีพหู ์ และ
เพื่อนๆตัวการ์ ตนู อันเป็ นที่ใฝ่ ฝั นของทุกคน และยังมีโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็ นการพจญภัย
ภายในปราสาทดิสนีย์ พบเรื่ องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรื อ “Alice in Wonderland Maze” เป็ นทางเดินผ่าน
เขาวงกตเพื่อเข้ าไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland และเครื่ องเล่นไฮไลท์ของโซนนีก้ ็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่ง
รถไฟเข้ าเหมืองแร่ไปกับคนแคระทัง้ 7 ชวนให้ สนุกและหวาดเสียวได้ พอสมควร

**เพื่อความสนุกสนาน อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า ตามอัธยาศัย**
(ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิท ธิ์ในการสลับ ปรั บเปลี่ยนวัน ที่ เข้ า ชมสวนสนุก ดีสนี่ ย์แลนด์ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม และคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นหลัก โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**)
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สมควรแก่ เวลานาท่ าเนดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก
โรงแรม VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่า บริเวณใกล้ สนามบิน

วันที่ 5
เช้ า
06.50 น.
10.15 น.

เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผ่ ูตง) - กรุ งเทพฯ(สนามบินดอนเมือ ง) (XJ761 :
06.50-10.15)
รับประทานอาหารเช้ า แบบกล่ อง
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผ่ ูตง
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ XJ761 (ไม่ รวมค่ าอาหารและเครื่องดื่มบนเครือง)
เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ : เซี่ยงไฮ้ ท่องโลกผจญภัย ตะลุยดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

กาหนดการเดินทาง

วันที่ 22-26 ต.ค. 62

14,900.13,900.-

วันที่ 13-17 พ.ย. 62

13,900.-

วันที่ 04-08 ธ.ค. 62
วันที่ 27-31 ธ.ค. 62
วันที่ 28ธ.ค.-01 ม.ค. 63

14,900.16,900.18,900.-

วันที่ 11-15 ต.ค. 62

เด็กอายุไม่ เกิน 20 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 20 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

17,900.16,900.16,900.17,900.-

17,900.16,900.16,900.17,900.-

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

4,000.-

8,900.8,900.8,900.8,900.-

4,000.4,000.4,000.4,000.4,000.-

19,900.19,900.9,900.21,900.21,900.10,900.ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 4,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่าจีน)

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่ากรุ๊ ป ท่ านละ 1,500 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่ าน/ทริ ป
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ นับจากวันเดินทางกลับคิดค่ าบริการเพิ่ม ท่ านละ 3,000 บาท

อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่ อ
เช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บนิ และเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 21 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่า ประกัน อุบัติเ หตุค้ ุม ครองในระหว่า งการเดิน ทาง คุ้ม ครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
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- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท
วีซ่าแบบหมู่คณะ สาหรั บผู้ถือพาสปอร์ ตไทยและต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้ สาเนาหน้ า
พาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้ ามองเห็นข้ อมูลชัดเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และต้ องส่งเอกสารล่วงหน้ า 14
วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรื อระงับการทาวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆทัง้ สิ ้น ทา
ให้ ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้ อมเอกสาร
เพิม่ เติมเพื่อทาการยื่นคาขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น
โปรดทราบ ที่ มี ความประสงค์ ยื่ นค าขอวี ซ่า จี น แบบหมู่ค ณะ (กรุ๊ ป) ที่ เคยเดิน ทางไปในประเทศ.
ดังต่อไปนี ้ตังแต่
้ ปี 2014 เป็ นต้ นมา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ ต้องยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
เท่านัน้ และใช้ เวลามากกว่ากาหนดการเดิม 4 วันทาการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน
8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรี ย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรี ลงั กา 16.ลิเบีย 17.
ซูดาน 18.แอลจีเรี ย 19.ไนจีเรี ย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์ แดน 24.โซมาเลีย
กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการออกเอกสารวีซ่าเรี ยบร้ อยแล้ วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่
สามารถนาไปใช้ กบั การเดินทางครัง้ อื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ ทกุ กรณี
3. กระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณี ที่นา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1
ส่วนเกินน ้าหนักตามสายการบินกาหนด
4. ค่าทาหนังสือเดินทาง
5. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม , ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด
ฯลฯ
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
7. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
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บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ ไม่สงบ
ทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ, ความเจ็บป่ วย, ความสูญหาย
หรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ การห้ า มออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่ อ งมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่นั่งบนเครื่ อง
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่
จะจัดบริการทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนันๆ
้
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทัง้ นี ท้ างบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ ยว
สถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัทฯ ก่อ นทุกครั ง้ มิ
เช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น

สาหรั บผู้ท่มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรับผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
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- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟัน มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า -ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า
สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
ข้ อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ ทางาน ญาติที่ติดต่อได้
ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์
อย่างน้ อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จ ะใช้ หนังสือ เดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทาวีซ่าท่าน
จะต้ องรับผิดชอบ
ในการอนุญ าตให้ เข้ า -ออกเมือ งด้ วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้ นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญ าตการ
ทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิม่ 1,750 บาท
ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ต้องเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้ า -ออก
อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
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3.
4.
5.
6.

2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขาวเท่านัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟัน มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
ใบอนุญาตการทางาน
หนังสือว่าจ้ างในการทางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้ านที่
แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีววิ ด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซ่า
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,125 บาท
[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น ้ามันขึ ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง

13

เซี่ยงไฮ้ ท่องโลกผจญภัย ตะลุยดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์

[GQ1PVG-XJ001]

เอ็น.บี.ฮอลิเดย์ทัวร์

N.B.HOLIDAY TOUR
TAT No. 51/00732

31/29 อาคารโรงแรม เอพี คอร์ท ชั้น 1 ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
tel : 042870716, Email : kritchanat007@hotmail.com
Website : -

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้ าย
หย่า
ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย์...................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)
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