รห ัสโปรแกรม : 16622

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เที่ยวนครปารีสแห่งตะวันออก #มหานครเซี่ยงไฮ้
ท่องดินแดนแห่งเทพนิยาย #สวนสนุ กเซี่ยงไฮ้ดิสนียแ
์ ลนด์
ชมความงดงามตาบลน้ าแห่งวัฒนธรรมโบราณ #เมืองโบราณจูเจียเจีย
่ ว
จุดเช็คอินสุดฮิตของเซี่ยงไฮ้ #ตึก STARBUCK ที่สวยที่สุดในโลก
ลิ้ มรสเมนูพิเศษ #เสีย
่ วหลงเปา #ไก่แดง

ตารางการเดินทาง
วันที่

1
2

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ (CZ8320 : 02.30-06.55)
เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์
เลเซอร์-ร้านหยก-ย่านซินเทียนตี้
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เช้า

เที่ยง

คา่

X

X

X
X

พักที่

RAMADA HUNAN HOTEL
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
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3

เซี่ยงไฮ้-สวนสนุ กเซี่ยงไฮ้ดิสนี ยแ์ ลนด์
(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)

4

เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชม
เมืองจูเจียเจี่ยว-กลับเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา-ถนนานกิง
ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก- กรุงเทพฯ
(CZ8319 : 21.15-00.55.+1)

5

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

X

X

X

X

X

RAMADA HUNAN HOTEL
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 10-14 มกราคม 2563
วันที่ 07-11 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01-05 มีนาคม 2563
วันที่ 15-19 มีนาคม 2563
วันที่ 22-26 มีนาคม 2563

ราคา 9,899.ราคา 10,899.ราคา 9,899.ราคา 9,899.ราคา 10,899.ราคา 10,899.ราคา 10,899.-

หมายเหตุ :

 ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ ท่านละ 1,500 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทาการ) ท่านละ 1,800 บาท

• เด็กอายุต้งั แต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จานวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชาระ
ทิปเท่าผูใ้ หญ่)
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โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
23.30 น.

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

วันที่สอง
02.30 น.

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ร้านผ้าไหม--ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยกย่านซินเทียนตี้
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ8320
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

06.55 น.

เที่ยง

เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก” ปั จจุบนั เซี่ยงไฮ้
เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซี
เมืองเก่ากั้นโดยแม่น้ าหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมือง นาท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน
ตั้งอยู่บนฝั ่งตะวันตกของแม่น้ าหวงผู่ มีความยาว
จากเหนื อ จรดใต้ถึ ง 4
กิ โ ลเมตรเป็ นเขต
สถาปั ตยกรรมที่ ไ ด้ชื่อว่า “พิพิ ธภัณฑ์สิ่งก่ อสร้าง
หมื่นปี แห่งชาติจีน” ถือ เป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น
ของนครเซี่ ยงไฮ้ จากนั้ นนาท่านแวะ ร้านผ้าไหม
ที่ ขึ้ นชื่ อ ของประเทศของจี น ให้ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อ
สินค้าที่ทาจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า
เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา
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บ่าย

คา่

วันที่สาม
เช้า

นาท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ าหวงผู่ ลง
ไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์
เป็ นรู ปต่ างๆ ตื่ น ตาตื่ น ใจ จากนั้ น นาท่ า นชม
ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่าน
ได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากล้าค่า
อิสระตามอัธยาศัย
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ย่ า นซิ น เที ย นตี้ ตั้ง อยู่ ฝั่ ง
เมืองเก่า ที่นี่มีรา้ นอาหาร เครื่องดื่มที่แต่งร้าน
อย่างมีระดับ ซึ่งใช้ตึกอาคารหลังเก่ามาแต่งเติมใหม่ให้เป็ นร้านอาหารที่ดูหรูหรา คลาสสิค
นับเป็ นสวรรค์พกั ผ่อนของหนุ่ มสาวและนักท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ยามคา่ คืน
พักที่ RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนียแ์ ลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านเดินทางสู่ SHANGHAI DISNEYLAND สวนสนุ กแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนี ย ์ ซึ่งมีขนาด
ใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รองจากดิสนี ยแ์ ลนด์ใน
ออร์แ ลนโด รัฐ ฟลอริ ดา สหรัฐ อเมริ ก า และ
เป็ นสวนสนุ กดิสนี ยแ์ ลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย
ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ าหวงผู่ และ
สนามบินผู่ตง สวนสนุ กเซี่ ยงไฮ้ดิสนี ยแ์ ลนด์มี
ขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิ สนี ยแ์ ลนด์ถึง 3 เท่า
เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016 ซึ่ง
ใช้เวลาร่วม 5 ปี ในการก่ อสร้าง โดยใช้งบ
ทั้งสิ้ นราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท โดยเซี่ยงไฮ้ ดีสนี ยแ์ ลนด์
ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซนดังนี้
1. DISNEY TOWN เป็ นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุ ก โซนนี้ ไม่ตอ้ งเสียเงินค่าเข้าชม ประกอบไป
ด้วยร้านอาหาร ร้านจาหน่ ายของที่ระลึกต่างๆ ทั้งยังมี LEGO LAND ในโซนนี้ อีกด้วย
2. MICKEY AVENUE โซนนี้ จะเป็ นโซนขายของที่ระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วนของที่ฉาย
หนังการ์ตูนสั้นของมิกกี้ เม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและนัง่ พักผ่ อนภายในสวนสนุ ก
3. ADVENTURE ISLE ดิ น แดนให้ก ารผจญภัย ที่ จ ะท าให้นัก ท่ องเที่ ย วได้ตื่ น ตาตื่ นใจกับ
บรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดาบรรพ์ ‘Casmp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดิน
สารวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ ‘Roaring Rapids’
อุโมงค์ถ้าปริศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่ งเป็ นที่ อยู่ของจระเข้ยกั ษ์น่าเกรงขาม และ Roaring
Over The Horizon เป็ นเครื่องเล่นแนว 4D
4. TOMORROW LAND อีกหนึ่ งไฮโลท์เด่นของ
สวนสนุ กดิ ส นี ย์ ที่ มั ก จะสร้า งโลกแห่ ง
อนาคต เพื่ อ สร้า งจิ ต นาการให้กับ เด็ ก ๆ
พร้อ มกับ ดี ไ ซน์ เ ครื่ อ งเล่ น สุ ด ล้ าให้เ ข้า กับ
คอนเซ็ปต์ สาหรับที่ดิสนี ยแ์ ลนด์แห่งใหม่นี้
เปิ ดตั ว เครื่ อ งเล่ น ที่ มี จ ากวิ ดี โ อเกมและ
ภาพยนตร์ไ ซไฟชื่ อดัง Tron รถไฟเหาะ
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รูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า “Lightcycle Power Run” เป็ นหนึ่ งสุดยอด
รถไฟเหาะตีลงั กาสาหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนี ยแ์ ลนด์ที่หา้ มพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War
อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ได้ถ่ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็ นๆ
5. GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่อง
วัฒ นธรรมของจี น ส่งเสริ มเอกลัก ษณ์ของ
สวนพฤกษาในสวนสนุ กแห่งนี้ ได้อย่างเต็มที่
สวนที่ ต้ังอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิ ยาย
‘Wandering Moon Teahouse’ เป็ นโรงน้ า
ชาที่ พัก ผ่ อ นหย่อ นใจที่ ง ดงามอย่ า งลงตัว
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ส ว น ที่ เ ลื อ ก ตั ว ล ะ ค ร สั ต ว์
ของดิ ส นี ย์ ดั ด แปลงเป็ นเหล่ า 12 นั ก
กษัตริย ์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่น
เบาๆเด็กๆเล่นได้ ผูใ้ หญ่เล่นดี คือ Fantasia Carousel(ม้าหมุน) กับ Dumbo The Fluing
Elephant
6. TREASURE COVE เป็ นธีมโจรสลัด เนรมิต
ฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Pirates of
the Caribbean กลายเป็ นเครื่องเล่นและ
การแสดงโชว์สุดตระการตา ที่ หาชมได้แ ค่
เพี ย งที่ เซี่ ย งไฮ้ เท่ านั้ น จ าลองฉากต่ างๆ
ริมทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of
the Caribbean – Battle for the Sunken
Treasure เป็ นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรา
นั ่ง เรื อ พจญภั ย ไปกับ ต่ อ สู ้ข องเรื อ Black
Pearl กับFlying Dutchman นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’
และ ‘Siren’s Revenge’
7. FANTASY LAND สนุ กกับเมืองเทพนิ ยาย เป็ นโซนที่ ต้ังของปราสาทดิ สนี ย ์ ที่ มีชื่อว่า
“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกับโชว์อนั ยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูน
ที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิ ทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้ เมาท์, หมีพลู และ
เพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็ นที่ใฝ่ ฝั นของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a
Time Adventure” เป็ นการพจญภัยภายในปราสาทดิสนี ย ์ พบเรื่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่าน
จอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland Maze” เป็ นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อเข้า
ไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี้ ก็คือ “Seven
Dwarfs Mine Train” นัง่ รถไฟเข้าเหมืองแร่ไปกับคนแคระทั้ง 7 ชวนให้สนุ กและหวาดเสียว
อาหารกลางวันและอาหารคา่ ..อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่น
ของท่าน
หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็ นสาคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายการเที่ยวดิสนียแ์ ลนด์ กรณีที่ตรงวันเสาร์หรืออาทิตย์ เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก และ
ในส่วนของวันธรรมดาการเล่นเครื่องเล่นในแต่ละโซนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดเวลาของลูกค้าเองเป็ น
สาคัญ อาจทาให้ไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นได้ตามที่หวังไว้

พักที่ RAMADA HUNAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

21.15 น.

เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจีย่ ว-กลับเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา
ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่สวยที่สุดในโลก-สนามบินเซี่ยงไฮ้
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษ
สูตรเดียวไม่ซ้าใคร พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รูจ้ กั กันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็ นเลิศใน
ด้านรักษาแผลไฟไหม ผุ พอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน จากนั้ นนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจีย่ ว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั ่งทะเลสาบดื้ นซาน
และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็ นตาบลน้ าแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับ
หนึ่ งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตาบลน้ าของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็ นไข่มุกใต้แม่น้ า
แยงซีเกียงจนถึงปั จจุบนั นี้ ท่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจีย่ ว ซึ่งเป็ นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทาง
วัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยูม่ ากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ !! ไก่แดง
นาท่านเดินทางกลับสู่เซี่ยงไฮ้ จากนั้นนาท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียง
ต่างๆ จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่าน ถนนนานกิง ศูนย์กลางสาหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สุด
ของนครเชี่ ย งไอ้ รวมทั้ง ห้า งสรรพสิ น ค้า ใหญ่ ชื่ อ ดัง กว่า 10 ห้า ง จากนั้ น น าท่ านสู่ ตึก
STARBUCKS สาขาใหม่ที่นครเซี่ ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตาแหน่ ง สตาร์
บัคส์ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่ งได้ทาการเปิ ดตัว
ไปเมื่ อ วั น ที่ 6 ธั น วาคม 2560 มี เ นื้ อที่
ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของ
ร้านตกแต่ งด้วยแผ่ นไม้รูปหกเหลี่ ยมซึ่ งเป็ น
งานแฮนด์เมดจานวน 10,000 แผ่ น และ
ที่ ต้ัง ตระหง่ า นอยู่ ก ลางร้า นคื อ ถัง คัว่ กาแฟ
ทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น
ประดับประดาด้วยแผ่ นตราประทับแบบจี น
โบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของสตาร์บคั ส์ กาแฟที่ควั ่ ในถัง
ทองเหลืองนี้ จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทาให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มี
เคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตาแหน่ งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคั ส์ที่มี
ความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่ า 100 ชนิ ด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะ
สาขานี้ เพียงแห่งเดียว
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง
เหิ รฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ CZ8319
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่หา้
00.55 น.

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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ข้อสาคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างตา่ 2 หน้า หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
 ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทาง ในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 10
ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและ
อย่า งน้อ ย 10 วันก่ อนการเดิ นทางส าหรับประเทศที่ มีวีซ่ า (หากผู ้เ ดิ นทางทุ ก ท่ านยิ นดี ที่ จ ะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 ขนาดของกรุป๊ ไซด์ จานวนผูเ้ ดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้ นได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า
กรุ๊ปมีก ารคอนเฟริมเดิ นทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิ น ก่อนทุ กครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
 โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และคานึ งถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
 บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิ ดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุ สุดวิสัยที่ ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือ กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดิ นทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมือง
ให้นัก ท่ องเที่ ย วทัว่ ไปได้รูจ้ ักคื อ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ), ร้านใบชา, ร้านผ้าไหม, ร้านหยก ซึ่ ง
จาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบ
ว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่
ซื้ อขึ้ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีก ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูก ค้าไม่มีความ
ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจาก
ท่าน เป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดิ นทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่ ท่านมิได้ส่งหน้าหนั งสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลกู ค้าที่ไม่รจู ้ กั กัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่า
พักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 ท่านที่ มีวีซ่ าจี นและสามารถใช้เดิ นทาง เข้า -ออก ได้ตามวันเดิ นทางที่ ระบุ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ให้
รับทราบก่อนการทาจองทัวร์
 ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่า
ท่านจะต้องรับผิ ดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ
กติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 ตัว๋ เครื่องบินที่ใช้เป็ นแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือกที่นัง่ ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ที่นัง่ แบบสุ่มเท่านั้น)
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 หลังจากที่ท่านได้ชาระค่ามัดจาและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผูเ้ ดินทางอีกครั้ง
 เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก 2-18 ปี

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)

12,899
13,899
12,899
12,899
13,899
13,899
13,899

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

วันที่ 10-14 มกราคม 2563
วันที่ 07-11 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 01-05 มีนาคม 2563
วันที่ 15-19 มีนาคม 2563
วันที่ 22-26 มีนาคม 2563
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10,899
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10,899
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อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น
2. ที่พกั โรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 4 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่ งเป็ นอัตราเรียก
เก็บ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 จานวนเงิน 1,500 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่าน
ต้องชาระเพิ่ม)
7. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋า ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ และสัมภาระถือขึ้ นเครื่องได้ 1 ใบ จากัดไม่
เกิน 5 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ ครองตั้งแต่ อายุ 16
– 69 ปี เท่านั้น **
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หมายเหตุ: กรณีผูเ้ ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ ครองเพียง 50%
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สาหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทั้งสิ้ น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้ อัตราเบี้ ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คมุ ้ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว , การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี )

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จานวน 2,000 บาท/ทริป/ท่าน
(เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
4. ค่าทาวีซ่าจีนสาหรับชาวต่างชาติ (ผูเ้ ดินทางเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าเอง)

5. ค่าทัวร์ชาวต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 600 หยวน/ท่าน/ทริป
6. ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสาเนาหนังสือเดินทาง
(สาหรับผู ถ้ ื อ พาสปอร์ต ไทยและเดิ น ทางไป-กลับ พร้อ มกรุ ๊ป เท่ า นั้น ) หรือ ค่ า วี ซ่า จี น
ท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทาการ) ท่านละ 1,800 บาท (สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทย)
หมายเหตุ
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครั้งอื่นๆได้ รวมทั้งไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว
2 เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้ น ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้
หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทา วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4
วัน ทาการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทาการ ท่านละ 2,925 บาท (อัตราดังกล่าว
ข้างต้น สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
เงื่อนไขการสารองที่นั ่งและการชาระค่าบริการ
 กรุณาชาระยอดเต็ม (ภายใน 24 ชัว่ โมง หรือ 1 วัน นับจากวันที่ทาการจอง)
เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั ่น ตั ๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุ บนหน้าตั ๋วเท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด *
 รบกวนสแกนหน้าพาสฯ พร้อมรูปถ่าย แบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 3 วัน หลังจากการชาระเงิน
ค่าทัวร์
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้ นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 29-1 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมี ผลทาให้คน
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (9 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมดั จาที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง)
 สแกนรูปถ่าย 2 นิ้ ว ให้มีขนาดเท่ารูปจริง และชัดเจน ส่งให้ทางบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่า
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เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มี
การ ชารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุ ด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและ
ใบหูท้งั สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุ ดนักศึกษา หรือชุ ดข้าราชการ ไม่
สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั ่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ
ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุ ญาติการทางาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ตา่ กว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขัน้ ตา่ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการ
ทางานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่า
เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
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 เอกสารทุ กอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่
ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
ท่านละ 5,360 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
 นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั ่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
 กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
 ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้ !!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME.......................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน  หม้าย  หย่า  ไม่ได้จดทะเบียน
 จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.................................................................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ .................................. โทรศัพท์บา้ น.........................................มือถือ...........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................
.......................................................... รหัสไปรษณีย ์ ..........................โทรศัพท์บา้ น...........................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................
ตาแหน่งงาน..........................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถานศึกษา ปั จจุบนั (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………...….....…………………….……………....
........................... ................................................ รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร............................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถี่ กู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)
กรณีปัจจุบนั ท่านเกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยูส่ ถานที่ทางานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

...............................................................................................................................................................................
........................................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร.................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถี่ กู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่.................. เดือน.................ปี ........................... ถึง วันที่.....................เดือน...................ปี .................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่.................. เดือน.................ปี ........................... ถึง วันที่.....................เดือน...................ปี .................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์
สาหรับคนโสดขอให้ระบุชื่อบิดา-มารดา / สาหรับท่านที่สมรสแล้วให้ระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!!
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.....................................................................................
RELATION.........................................................TEL................................................................................................
2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME....................................................................................
RELATION.........................................................TEL................................................................................................
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3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME....................................................................................
RELATION..........................................................TEL...............................................................................................
หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริงเพื่อใช้ใน
การขอยืน่ วีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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