รห ัสโปรแกรม : 17212

(กรุณาแจ ้งรหัสโปรแกรมทุกครัง้ ทีส
่ อบถาม)

เซี่ยงไฮ้ ล่ องซีหู ตะลุยดิสนีย์แลนด์ สุดหรรษา 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 2563
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ | ล่องทะเลสาบซีหู | หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ | ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
HANGZHOU OUTLET | STARBUCK RESERVE ROASTERY

ราคาแนะนาเริ่มต้ นเพียง
เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.
วันที่ 4.
วันที่ 5.

13,900.-

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA806 : 02.25-07.25)
เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผตู่ ง) – หมูบ่ ้ านโบราณเยี่ยเหอ – ศูนย์ยางพารา – หังโจว – อิสระช้ อปปิ ง้ HANGZHOU OUTLET
หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมูบ่ ้ านใบชาหลงจิ่ง – ศูนย์ผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้ าและบริ การรถรับ-ส่ง)
ร้ านนวดเท้ า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์หยก – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ้ (สนามบิน
นานาชาติผตู่ ง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805 : 21.40-01.20+1)
1
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ (CA806 : 02.25-07.25)

23.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า โดยมีเจ้ าหน้ าที่ คอยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน

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

วันที่ 2
02.25 น.

07.25 น.

กลางวัน

2

เซี่ ย งไฮ้ (สนามบิ น นานาชาติ ผ่ ู ตง)–หมู่ บ้ านโบราณเยี่ ย เหอ– ศู น ย์
ยางพารา –หังโจว – HANGZHOU OUTLET
ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ CA806 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางเดือน เม.ย.-ต.ค.63 ไฟล์ ทบินเปลี่ยนเวลาเป็ นดังนี ้ CA806 03.40-08.45)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผ่ ูตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็ นชุมชนเก่าตังแต่
้ ยุคสามก๊ ก (ปี ค.ศ.220-280) เป็ น
หมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้ เปลี่ยนแปลงเป็ นเซี่ยงไฮ้ ซึ่งขณะนันเป็
้ นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ่ น
ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ถกู เปิ ดเป็ นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตังอยู
้ ่ริมแม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซี
เกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผูต่ ง(ใหม่) และเขตผูซ่ ี(เก่า) กันโดยแม่
้
น ้าหวงผู่ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้ าเมือง
นาท่านชม เมืองโบราณเยี่ยเหอ เรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่าเขตประวัติศาสตร์ เยี่ยะเหอ ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองเจียซิง มีพื ้นที่ 9 ตารางเมตร
ในถนนเต็มไปด้ วยลาธารเส้ นเล็กๆ บ้ านเรื อนแบบราชวงศ์ชิง อิสระให้ ทานถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านแวะ ศูนย์ สินค้ ายางพารา ให้ ทา่ นได้ ชมผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ที่นอน เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ้ อเจียง ซึ่งมีความมัง่ คัง่ มากที่สดุ แห่งหนึ่งเป็ นแหล่งเภสัช
อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคาเปรี ยบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามสองฟากถนน

เซี่ยงไฮ้ ล่องซีหู ตะลุยดิสนีย์แลนด์สดุ หรรษา 5 วัน 3 โดย สายการบินแอร์ ไชน่า
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นาท่านสู่ HANGZHOU OUTLET สถานที่ช้อปปิ ง้ สุดฮิตของชาวหังโจว ที่เต็มไปด้ วยสินค้ าเสื ้อผ้ า แฟชัน่ กระเป๋ า รองเท้ า
และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ ทา่ นเลือกช้ อปปิ ง้ สินค้ าตามอัธยาศัย

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว

หั งโจว – ล่ อ งทะเลสาบซี หู – หมู่ บ้ านใบชาหลงจิ่ง – ศู น ย์ ผ้ าไหม –
เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ ทาน – อุโมงเลเซอร์ – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนันน
้ าท่าน ล่ องทะเลสาบซีหู ซึ่งตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับวงรี มีเนื ้อที่
5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้ านถูกล้ อมรอบด้ วยภูเขาและอีกหนึ่ง
ด้ านเป็ นเมื องรอบซีหู ประกอบไปด้ วยสถานที่ สาคัญ มากกว่า 30 แห่งและสถานที่ ชมทิ วทัศน์ ม ากกว่า 40 แห่ง โดย
จุดสาคัญก็ได้ แก่ หนึง่ ภูเขา สองทางสามเกาะ ห้ าทะเลสาบ และสิบทิวทัศน์ นาท่านล่องเรื อผ่านชม สะพานขาดซึง่ เป็ นที่มา
ของตานานเรื่ อง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์ น ้าลึกตลอดจนชมธรรมชาติอนั งดงามสดชื่นรอบๆ
ทะเลสาบแห่งนี ้ที่ได้ รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนคริ นทร์ ”

นาท่านเข้ าชม หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ ้นชื่อของจีน ให้ ท่านได้ ชิมชาขึ ้นชื่อ โดยกล่าว
กันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน”
นาท่านเยี่ยมชม ศูนย์ ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ า ผ้ าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนาเส้ นไหมออกมาผลิต
เป็ นสินค้ าทังใช้
้ เครื่ องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทาไส้ นวมผ้ าห่มไหม เหมาะกับการซื ้อเป็ นทังของฝากและใช้
้
เอง

3

เซี่ยงไฮ้ ล่องซีหู ตะลุยดิสนีย์แลนด์สดุ หรรษา 5 วัน 3 โดย สายการบินแอร์ ไชน่า

[GQ1PVG-CA003]

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ไก่ ขอทาน+หมูตงโพ
นาท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญในด้ านต่างๆ ของภูมิภาคทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ การค้ า
การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้ านแฟชัน่ และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้ จึงนับเป็ นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ วา่ เซี่ยงไฮ้
เป็ นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้ านความก้ าวหน้ าและความทันสมัย
นาท่านสู่บริ เวณ หาดไว่ ทาน ตังอยู
้ ่บนฝั่ งตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ ถึง4กิโลเมตร เป็ นเขต
สถาปั ตยกรรมที่ได้ ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์ นานาชาติ ” ถือเป็ นสัญลักษณ์ ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทังถื
้ อเป็ นศูนย์กลาง
ทางด้ านการเงินการธนาคารที่สาคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนั เป็ นแหล่งรวมศิลปะสถาปั ตยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปั ตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทังการผสมผสานระหว่
้
างสถาปั ตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก
เป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม

จากนันน
้ าท่านนัง่ รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้ แม่น ้าหวงผู่ ซึ่งเป็ นอุโมงค์สร้ างลึกลงไปจากพื ้นแม่น ้า 9 เมตร ยาว
646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งด้ วยไฟเลเซอร์ เป็ นรูปต่างๆ

จากนันน
้ าท่านชม ย่ านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็ นเขตอยูอ่ าศัยของชาวบ้ านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปด้ วย
บ้ านทรงยุโรปสลับกับบ้ านแบบจีน ถนนแห่งนี ้เริ่ มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิ น
แบบติดดิน หรื อที่ปัจจุบนั เรี ยกว่า แนวสตรี ท ภายในเต็มไปด้ วยคาเฟ่ และร้ านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปิ นทัง้
ในและต่างประเทศ
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว

อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ ดสิ นีย์แลนด์ (รวมค่ าเข้ าและบริการรถรับ-ส่ ง)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ สวนสนุกSHANGHAI DISNEYLAND สวนสนุกที่ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลก ดิสนีย์แลนด์เวอร์ ชนั่ เซี่ยงไฮ้ จะมี
ตัวละครในนิทานเรื่ องใหม่ซงึ่ ออกแบบมาโดยเฉพาะสาหรับที่เซี่ยงไฮ้ พรั่งพร้ อมด้ วยสิง่ ดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการ เช่นทูมอร์
โรว์แลนด์ อ่าวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซี สวนแห่งจินตนาการภายในบริ เวณสวนสนุกแห่งนี ้ยังแบ่งพื ้นที่สว่ นหนึ่งสาหรับ
เป็ นเมืองดิสนีย์หรื อดิสนีย์ทาวน์ ซึ่งประกอบด้ วยแหล่งช้ อปปิ ง้ ร้ านอาหารและสิ่งบันเทิง นอกจากนันยั
้ งมีโรงแรมที่พกั 2
แห่งรวมทัง“วิ
้ ชชิ่งสตาร์ ปาร์ ก“ (WISHING STAR PARK) บริ เวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนื ้อที่ 2,440 ไร่
และสวนโมเสก อันน่าตื่นตาเล่าเรื่ องเกี่ยวกับ 12 นักษัตร ด้ วยตัวละครของดิสนีย์

นอกจากนันเซี
้ ่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ยงั มีปราสาทเจ้ าหญิง (THE ENCHANTED STORYBOOK CASTLE) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์
ของดิสนีย์แลนด์ขนาดใหญ่ ที่สดุ และสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้ างมา โดยประสาทแห่งนี ้จะเป็ นที่อยู่ของเจ้ าหญิ ง
หลายองค์ อีก ด้ ว ย เล่น เครื่ อ งเล่น คลาสสิค ของดิ สีน ย์ และเครื่ อ งเล่น พิ เศษ TRON LIGHTCYCLE POWER RUN! ที่ มี
เฉพาะที่เซี่ยงไฮ้ เท่านัน้
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***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศัย***
ค่า
ที่พกั

วันที่ 5
เช้ า

กลางวัน

6

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ร้ านนวดเท้ า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์ หยก – ถนนนานกิง –
STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซี่ ย งไฮ้ (สนามบิน นานาชาติผ่ ู ต ง) –
กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805 : 21.40-01.20+1)
รับประทานอาหารเช้ า
นาท่านสู่ ศูนย์ นวดเท้ า(ยาบัวหิมะ) พร้ อมฟั งบรรยายเกี่ยวกับการแพทย์โบราณจีน อดีตถึงปั จจุบนั การส่งเสริ มการใช้
สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี รับฟั งการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ พร้ อมผ่อนคลายนวดฝ่ าเท้ า
หมายเหตุ : ขอความร่ วมมือ กรุ ณาแช่ เท้ าทุกท่ าน (ไม่ มีค่าใช้ จ่าย)
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรื อที่เรี ยกกันว่า วัดเทพเจ้ าประจาเมือง เคยตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองเก่า ซึง่ ได้ กลายเป็ น
ศูนย์รวมสินค้ า และอาหารพื ้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปั จจุบนั ได้ อย่าง
ลงตัว ซึง่ เป็ นย่านสินค้ าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึง่ ของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา
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แวะชม อัญมณีล ้าค่า หยก เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้ วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้ ให้
ท่านได้ เลือกซื ้อ กาไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
นาท่านสู่ ถนนนานกิง หรื อ นานจิงลู่ ( NANJING LU) เป็ นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้ สร้ างขึ ้นตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1851 ถือว่า
เป็ น WALKING STREET หรื อ ถนนคนเดิ น มี ความยาวถึ ง 5.5 กิ โลเมตร พื น้ ถนนปูด้ว ยหิ น อ่อ น และมี ลวดลายเซรา
มิกสวยงาม 2 ฝากฝั่งของนานจิงลู่ เป็ นที่ตงของร้
ั้
านค้ ามากมาย มีทงร้
ั ้ านขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ร้ านขายของที่ระลึก ร้ านอาหาร
ภัตตาคารหรู ร้ านจิวเวลรี่ ชื่อดัง ทังร้้ านที่เป็ นของคนจีนท้ องถิ่น

นาท่านเดินทางสู่ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหญ่ ที่สุดในโลกของจี น อยู่บนอาคาร 2 ชัน้ พืน้ ที่กว่า 2,700
ตารางเมตร พร้ อมพนักงานกว่า 400 คน ใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่า มีบาร์ จิบกาแฟที่ยาวที่สดุ ในโลกที่ยาวถึง 88 ฟุต
มีเครื่ องดื่มมากกว่า 100 ชนิด รวมไปถึงเครื่ องดื่มที่มเี ฉพาะสาขานี ้แห่งเดียว มีเบเกอรี่ ที่ทาสดๆใหม่ๆมากกว่า 80 ชนิดและ
พบกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เทคโนโลยี AR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็ นจริ งเข้ ากับโลกเสมือน) ส่องมือ
ถือไปตรงไหนก็จะมีข้อมูลออกมา สร้ างความสนุกสนานให้ กบั ลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การอีกด้ วย
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ค่า
21.40 น.
01.20+1 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ สนามบินนานาชาติผ่ ตู ง
ออกเดิ น ทางสู่ กรุ งเทพ ฯ (สน ามบิ น สุ วรรณ ภู มิ ) โดยเที่ ย วบิ น ที่ CA805 (มี บ ริ การอาห ารบน เครื่ อง)
หมายเหตุ : พีเรียดที่เดินทางเดือน เม.ย.-ต.ค. 63 ไฟท์ บินเปลี่ยนเวลาเป็ นดังนี ้ CA805 23.15-02.25+1 )
เดินทางถึงสนามบิน กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ

เซี่ยงไฮ้ ล่ องซีหู ตะลุยดิสนีย์แลนด์ สุดหรรษา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ ไชน่ า
ผู้ใหญ่ พัก 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 17-21 ม.ค. 63
วันที่ 07-11 ก.พ. 63
วันที่ 21-25 ก.พ. 63
วันที่ 06-10 มี.ค. 63
วันที่ 13-17 มี.ค. 63
วันที่ 20-24 มี.ค. 63
วันที่ 27-31 มี.ค. 63
วันที่ 03-07 เม.ย. 63

13,900.14,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.15,900.-

13,900.14,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.15,900.-

13,900.14,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.15,900.-

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

6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.-

วันที่ 11-15 เม.ย.63
วันที่ 24-28 เม.ย.63
วันที่30 เม.ย.-04 พ.ค.63
วันที่ 08-12 พ.ค.63
วันที่ 15-19 พ.ค.63
วันที่ 22-26 พ.ค.63
วันที่ 12-16 มิ.ย.63
วันที่ 19-23 มิ.ย.63

24,900.-

24,900.-

24,900.-

8,900.-

14,900.15,900.14,900.14,900.13,900.13,900.13,900.-

14,900.15,900.14,900.14,900.13,900.13,900.13,900.-

14,900.15,900.14,900.14,900.13,900.13,900.13,900.-

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

กาหนดการเดินทาง

6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 5,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่า)

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปท่ านละ 1,500 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่ าน/ทริป
**เด็กเก็บทริปเท่ าผู้ใหญ่ **
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อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิ เศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.
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คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถาม
ข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
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7.
8.

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ าน
บาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ าน
บาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

กระเป๋ าเดินทาง

2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท
วีซ่าแบบหมู่คณะ สาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทยและต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ปเท่านัน้ (ใช้
สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้ ามองเห็นข้ อมูลชัดเจน และรูปถ่ายสแกน 1 รูป และต้ อง

3.
4.
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ส่งเอกสารล่วงหน้ า 14 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรื อระงับการทาวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้ วยสาเหตุ
ใดๆทังสิ
้ ้น ทาให้ ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ ปได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ
1,800 บาท พร้ อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทาการยื่นคาขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น
โปรดทราบ ที่ มีความประสงค์ ยื่นคาขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ ป) ที่เคยเดินทางไปใน
ประเทศ. ดังต่อไปนี ้ตังแต่
้ ปี 2014 เป็ นต้ นมา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ ต้อง
ยื่นวีซา่ จีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ 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 วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่ส ามารถนาไปใช้ กับการเดินทางครัง้ อื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได้ ทกุ กรณี
กระเป๋ าเดิน ทางท่านละ 1 ใบเท่ านัน้ ในกรณี ที่ น า้ หนักเกิ น กว่ าที่ ส ายการบิ น ก าหนด 20
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน ้าหนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
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5.
6.
7.

ค่า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการ เช่ น ค่า เครื่ อ งดื่ ม , ค่า อาหารที่ สั่ง เพิ่ ม เอง, ค่ า
โทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว

8.

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
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บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ ที่ เกิ ด จากสายการบิ น ภั ย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณี เกิ ด ความผิ ด พลาดจากตัวแทน หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง จนมี ก ารยกเลิ ก ล่ าช้ า
เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษั ทฯจะ
ดาเนิ นโดยสุด ความสามารถที่ จ ะจัดบริ การทัวร์ อื่ น ทดแทนให้ แต่จ ะไม่คืน เงิน ให้ ส าหรั บ
ค่าบริการนันๆ
้
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คาสัญ ญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารจัด หานี โ้ ดยไม่ แ จ้ ง ให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
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10. ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น

สาหรั บผู้ท่ มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรั บผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,800 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,925 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ 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
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า -ออก หรื อ RE-ENTRY ด้ วย
ตนเองเท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สาเนาสูติบตั รและสูติบัตรของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
ข้ อมูลจริ งเกี่ ยวกับสถานที่ ศึกษา สถานที่ ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทางาน
ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่ม ที่มี ปัญ หา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่ง
ให้ บริษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)

15

เซี่ยงไฮ้ ล่องซีหู ตะลุยดิสนีย์แลนด์สดุ หรรษา 5 วัน 3 โดย สายการบินแอร์ ไชน่า

[GQ1PVG-CA003]

8.

โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจี นอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการ
ทาวีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญ าตให้ เข้ า -ออกเมื องด้ วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษั ททัวร์ ฯ ไม่ท ราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวี ซ่า ให้ ไ ด้ เฉพาะชาวต่า งชาติ ที่ ท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจี นด้ วย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน
ด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ หนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริ ษัทสามารถขอวีซา่ ให้ ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,900 บาท
ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนตินา่ (กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ต้องเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
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 ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. ใบอนุญาตการทางาน
4. หนังสือว่าจ้ างในการทางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
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6.

กรณี สมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้ านที่แปล
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. นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซา่
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย 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 ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี น ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง
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**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........................................
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RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริ ง
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ทา่ นเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

19

เซี่ยงไฮ้ ล่องซีหู ตะลุยดิสนีย์แลนด์สดุ หรรษา 5 วัน 3 โดย สายการบินแอร์ ไชน่า

[GQ1PVG-CA003]

20

เซี่ยงไฮ้ ล่องซีหู ตะลุยดิสนีย์แลนด์สดุ หรรษา 5 วัน 3 โดย สายการบินแอร์ ไชน่า

[GQ1PVG-CA003]

