วันที่

กําหนดการ

เช้ า เที่ยง เย็น

1

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม)ิ

X

X

2

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (CZ8320 : 02.30-06.55)
โรงถ่ ายภาพยนตร์ เซี่ยงไฮ้ - M50 Creativity
Space-ห้ าง HKRI TAIKOO HUI

3

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ าเข้า)

4

หาดไว่ ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่
ใหญ่ และสวยที่สุดในโลก-ถนนเทียนจื่อฝาง
สนามบินเซี่ยงไฮ้ (CZ8319 : 21.15-00.55+1)

  ✈

5

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ)

X

 



X

X

โรงแรม

X

X

HOLIDAYINN EXPRESS
HOTEL
หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

X

HOLIDAYINN EXPRESS
HOTEL
หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว

X

กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทาง เดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563
วันแรก
23.30 น.

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม)ิ
พร้ อมกนั ที่ ส นามบิ นสุ ว รรณภูมิ อาคารผู้โ ดยสารขาออก (ระหว่ า งประเทศ) ชั้ น 4 ประตู 9
บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอํานวย
ความสะดวกให้ก ับท่าน

วันแรก
02.30 น.

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ -โรงถ่ ายภาพยนตร์ เซี่ยงไฮ้ - M50 Creativity Space-ห้ าง HKRI TAIKOO HUI
เหิ นฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ8320
(บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่ อง)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ ยงไฮ้ “ นครปารี สแห่ งตะวันออก ” ปั จจุ บันเซี่ ยงไฮ้เป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า
กน้ ั โดยแม่น้ าํ หวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ โรงถ่ ายภาพยนตร์ เซี่ยงไฮ้ “Shanghai Film Park” โรงถ่า ยภาพยนตร์ ข นาดใหญ่
ที่หลายคนขนานนามว่าเป็ น"ฮอลลีวูดเมืองจีน" ภายในมีการจําลองฉากมากมายทั้งแบบทันสมัยและ
แบบย้อนยุค มีภาพยนตร์ แ ละละครหลายร้อยเรื่ องใช้ที่นี่เป็ นสถานที่ ถ่า ยทํา ภาพยนตร์ ด ังๆ หลาย
เรื่ องเลย ใครเป็ นแฟนหนังจีนดูจากฉากต่ า งๆ น่ า จะพอนึ กเรื่ องออกอยู่ ที่ แ น่ ๆ ก็ต้องมี เจ้า พ่อเซี่ ยง
ไฮ้ แน่นอน

06.55 น.
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่ แดง
นําท่านเดินทางสู่ M50 Creativity Space สําหรับคนสายอาร์ทที่ อยากหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติ ม จาก
การรี โนเวทโกดังเก่าจนเกิดย่าน Creative Space ที่ ชื่อว่า M50 Creativity Space ที่ รวมบรรดาศิลปิ น
ฝี มือเยีย่ มกว่า 100 คนจากทัว่ โลก มาเปิ ดโชว์แ สดงผลงาน ขายของเก๋ๆ อีกทั้งยังมีค าเฟ่ บาร์ แ ละ
ร้านอาหาร มุมถ่ายรู ปชิคๆ เยอะมากๆ

จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ ห้ า ง HKRI TAIKOO HUI ที่ นี่เป็ นหนึ่ งในห้า งหลัก ของคนเซี่ ยงไฮ้ แบ
รนด์ดงั แทบจะทุกชนิดมารวมกนั อยู่ที่ห้า งแห่ งนี้ สายช้อปพลาดไม่ได้แ ล้ว ของกินก็เด็ด มาก เดิ น
ห้างนี้ใช้เวลาเดินทั้งวันยังไม่หมดเลย
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน

วันที่สาม
เช้ า

พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว ****
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดสิ นีย์แลนด์ (รวมค่ าเข้า)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ดินแดนแห่ งความฝั น SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ แห่ งนี้ เป็ น
สวนสนุกแห่ งที่ 6 ของดิสนียแ์ ลนด์ทวั่ โลก มีข นาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รองจากดิ สนี ยแ์ ลนด์ใน
ออร์แลนโด รัฐฟลอริ ดา สหรัฐฯ และเป็ นสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์แห่ งที่ 3 ในเอเชี ย ตั้งอยู่ในเขตฉวน
ซา ใกล้กบั แม่น้ าํ หวงผู่ และสนามบิ นผู่ต ง สวนสนุ กเซี่ ยงไฮ้ดิ สนี ยแ์ ลนด์มีข นาดใหญ่กว่า ฮ่องกง
ดิสนียแ์ ลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่ วม 5 ปี ในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้ นราว 5.5 พันล้า นเหรี ยญ
หรื อราว 180,000 ล้านบาท สวนสนุกแห่ งนี้เป็ นทรัพย์สินของดิ สนี ยร์ ้อยละ 43 ที่ เหลือเป็ นของ ซั่ง
ไห่ เสิ่ น ตี้ กรุ๊ ป กิจ การรั ฐ วิสาหกิจ จี น รวมถึงภาคส่ ว นต่ า งๆ ที่ อดั ฉี ด เงิ นสนับสนุ นเพื่ อช่ ว ยก นั
แสวงหาผลกาํ ไรในอนาคต ในสวนสนุ กจะไฮไลต์ด ้ว ย Enchanted Storybook Castle ปราสาท
ดิสนียท์ ี่ ใหญ่ที่สุด ในโลก และมีท้ งั หมด 6 ธี มพาร์ ค ด้ว ยกนั ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue,
Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัด เครื่ องเล่น
หวาดเสี ย ว และแหล่ง รวมความบัน เทิ ง ที่ น่า สนใจ ในส่ ว นของโรงแรมจะมี The Shanghai
Disneyland Hotel เป็ นโรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายของมนตร์ ข ลัง
ดิสนีย ์ และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ ตูนดิ สนี ยเ์ รื่ อง Toy Story ดู
น่ า รักไม่แ พ้กนั ที่ Disneytown ก็จ ะรวมแหล่งช้อปปิ้ ง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิ งต่ า งๆ
อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แ ห่ งแรกของจี นที่ เคยฉายเรื่ อง Lion King
ด้า นโซน Wishing Star Park ก็จะเป็ นสวนพฤกษชาติ สวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดิ นเลียบ
ทะเลสาบที่ส่องไฟกะพริ บอย่างเว่อร์วงั เหมาะก ับคนรักธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ที่พกั
อาหารเที่ยงและอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่ อความสะดวกในการเที่ยวเครื่องเล่ นของท่ าน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตรงวันหยุดช่ วงเทศกาล เนื่องจากจะมีนักท่ องเที่ยวค่ อนข้ า งมาก อาจทํา ให้ ไม่
สามารถท่ องเที่ยวหรือเล่ นเครื่องเล่ นได้ตามที่หวังไว้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
วันเข้าชมดิสนีย์แลนด์โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า และไม่คืนค่ าบริการใดๆทั้งสิ้น

วันที่สี่
เช้ า

พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว ****
หาดไว่ ทาน-ถนนนานกิ ง -ตึก STARBUCKS ที่ ใหญ่ และสวยที่ สุ ดในโลก-ถนนเที ยนจื่ อฝาง
สนามบินเซี่ยงไฮ้
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่บริ เวณ หาดไว่ ทาน ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ หวงผู่มีค วามยาวจากเหนื อจรดใต้ถึง 4
กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปั ต ยกรรมที่ ได้ชื่ อว่า “พิพิธ ภัณ ฑ์สิ่ งก่อสร้า งหมื่นปี แห่ งชาติ จี น ” ถื อเป็ น
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้

เที่ยง
บ่าย

จากนั้นนําท่า นช้อปปิ้ งย่า น ถนนนานกิง ศูนย์กลางสํา หรับการช้อปปิ้ งที่ คึ กคักมากที่ สุด ของนคร
เชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
นํา ท่ า นสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ ที่น ครเซี่ ยงไฮ้ มาพร้ อมกบั ความยิ่งใหญ่ อลังการ ครอง
ตําแหน่งสตาร์ บคั ส์ ที่ใหญ่ และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทํา การเปิ ดตัว ไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มี
เนื้ อที่ ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้า นบนของร้า นตกแต่ งด้ว ยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่ งเป็ นงาน
แฮนด์เมดจํานวน 10,000 แผ่น และที่ต้ งั ตระหง่ า นอยู่กลางร้า นคื อถังคัว่ กาแฟทองเหลืองขนาด 40
ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่ งบอก
เล่า เรื่ องราวความเป็ นมาของสตาร์ บัค ส์ กาแฟที่ ค ั่ว ในถัง ทองเหลื องนี้ จ ะถู กส่ งผ่ า นไปตามท่ อ
ทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทําให้เกิดเสียงราวก ับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ ที่ยาวที่ สุด ซึ่ งมีค วามยาวถึง
26.9 เมตร ครองตําแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคั ส์ที่มีความยาวที่ สุด ในโลก มีเครื่ องดื่ มหลากหลาย
มากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่ องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่ งเดียว

จากนั้นนําท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็ นเขตอยูอ่ าศัยของชาวบ้า นในยุค ค.ศ.1920–1930
ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับก ับบ้านแบบจีน ถนนแห่ งนี้เริ่ มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะ
การจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิ นแบบติดดิน หรื อที่ปัจจุ บันเรี ยกว่า “แนวสตรี ท ” ภายในเต็มไป
ด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปิ นทั้งในและต่างประเทศ
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ้ งของท่ าน
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้

21.15 น.
วันที่ห้า
00.55 น.

เหิ นฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ8319
(บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่ อง)
กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม)ิ
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........    
********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********
    ซื่ อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 9 ท่ านขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม เซี่ยงไฮ้ ...ขนมฝักบัว
ดิสนีย์แลนด์ สุ ดชิค 3 ไฮไลท์ ใหม่ที่ไม่ควรพลาด 5 วัน 2 คืน (CZ)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิ่ม

ราคา
ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 10-14 มกราคม 2563

18,999 บาท

18,999 บาท

3,500 บาท 12,999 บาท
3,500 บาท 12,999 บาท

วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2563

18,999 บาท

18,999 บาท

วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2563

18,999 บาท

18,999 บาท

วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2563

18,999 บาท

18,999 บาท

วันที่ 1-5 มีนาคม 2563

18,999 บาท

18,999 บาท

วันที่ 15-19 มีนาคม 2563

18,999 บาท

18,999 บาท

3,500 บาท 12,999 บาท
3,500 บาท 12,999 บาท

วันที่ 22-26 มีนาคม 2563

18,999 บาท

18,999 บาท

3,500 บาท 12,999 บาท

3,500 บาท 12,999 บาท
3,500 บาท 12,999 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่ าตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุ กแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้ น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ า ภาษี
นํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นเี้ ช็คภาษีนาํ้ มัน ณ วันที่ 18 ต.ค. 62 เป็ นเงิน 1,500 บาท
3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,125 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

6. นํา้ หนักสัมภาระ ท่ านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 5
กิโลกรัม, ค่าประก ันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ ้มครอง
ผูเ้ อาประก ันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประก ันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่ มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่ า ชดเชยที่ ระบุ ไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ย่อม
อยูใ่ นข้อจําก ัดที่มีการตกลงไว้ก ับบริ ษทั ประกนั ชี วิต ทุ กกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลู กค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื้ อ ประกัน การเดินทางเพื่ อ ให้ คลอบคลุ มในเรื่ อ งของสุ ขภาพ ท่ า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เ จ้ า หน้ า ที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณี ที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ ง, อาการที่ เกีย่ วข้อง
ก ับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่า ตัว ตาย, เสี ยสติ , ตกอยู่
ภายใต้อ ํา นาจของสุ ร ายาเสพติ ด , บาดเจ็บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้งบุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด งาน, การก่อการร้า ย การยึด พาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่ าว (ข้อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่า ใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่ าทิปเพิ่ม 40 หยวน / ท่ าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิ นที่ ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ก ับบริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทํา การจอง) พร้อมส่ ง
สําเนาหนังสื อเดินทาง ให้ก ับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรูปถ่ าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่ า ง) และเอกสาร
ที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (อัตราดังกล่ าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คื นค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่ านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด

 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ งั นี้ ท่า นจะต้องเสี ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไม่สามารถเรี ยกคื นได้ เช่ น ค่ า ตั๋ว
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่ า ใช้จ่า ยอื่นๆ ที่ เกิด ขึ้ นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปก ับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดิ นทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จําก ับสายการบิ นหรื อค่ า มัด จํา ที่ พกั รวมถึงเที่ ยวบิ นพิเศษ เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ า ทัว ร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่ า ตั๋ว เป็ นการเหมาจ่ า ยใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 9 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ ป ไซค์ จํา นวนผู้
เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึน้ ได้โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก ้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่ องเที่ ยวเป็ นไปอย่า งราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิด จากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ ปฏิ ว ตั ิ แ ละอื่นๆที่ อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่ าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทํา ร้า ย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่า ช้า จากสายการบิ น, การประท้ว ง, การนัด หยุด งาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่า นถูกปฏิ เสธ การเข้า หรื อออกเมืองจากเจ้า หน้า ที่ ตรวจคนเข้า เมือง หรื อเจ้า หน้า ที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่า ช้า และความผิ ด พลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จ ะปรับราคาตั๋ว
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ค รบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ต ัว แทนต่ า งประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดิ นทางออก หรื อเข้า ประเทศที่ ระบุ ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติ เหตุ ที่เกิด จาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติ ด ต่ อเจ้า หน้า ที่ ข องบริ ษทั ฯ ก่อนทุ กครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนก ับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า ท่ า นได้ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้องไม่มกี าร ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ า เกิดการชํ า รุ ด เจ้ า หน้ า ที่ตรวจคนเข้ า -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า -ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสีขาวเท่ านั้น!!
ข้อห้ าม : ห้า มแม็ค รู ป , ห้า มรู ปเป็ นรอย, ห้า มเปื้ อน, ห้า มยิม้ , ห้า มใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ข าว (ห้า มใส่ เสื้ อคอกว้า ง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทํางาน ชุ ด นักเรี ยน นักศึกษา), ห้า มใส่ แ วนตาสี ด ํา หรื อ
กรอบแว่นสีดาํ , ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิป๊ ติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหู ท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณ าเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกดั จัด มาพร้อมกบั การส่ ง
หนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตาํ่ กว่ า 6 ปี ต้องใช้ สูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงก ับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตาํ่ กว่ า 6 ปี ต้องใช้ สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงก ับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็ นชาย แต่รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้

1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่ านั้น!! ต่ ออายุการทํางานแล้วไม่ต่ าํ กว่า 3 – 6 เดื อน หากไม่ ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสก ับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,210 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้
ต่างชาติฝรัง่ เศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิต าลี ลิทัว เนี ย ลัตเวียลักเซมเบิ ร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนี ย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจี นด้ว ยตนเอง เนื่ องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัว ร์ อย่า ง
น้อย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้าใจ ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติ ม หรื อเปลี่ยนระเบี ยบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ป ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทํา วีซ่า จี น ท่ า น
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่า นทํา บัตรหายในระหว่า งเดิ นทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทกุ ครั้ ง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี้!! เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัว พิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME...........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน.........................................มือถือ..................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน........................................
ชื่ อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตําแหน่ งงาน....................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

กรณีปัจจุบนั ท่ าน เกษียณแล้ว ต้ องกรอกที่อยู่สถานที่ทํางานล่ าสุ ดก่ อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.................................

(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี .................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี .................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์
สําหรับคนโสดขอให้ ระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับท่านทีส่ มรสแล้วให้ ระบุชื่อสามี หรื อ ภรรยา เท่านั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. บิดา ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)

NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
2. มารดา ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)

NAME.................................................................................SURNAME......................................................................
3. สามี หรื อ ภรรยา ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)

NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
หมายเหตุ ** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็ บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้ง นีเ้ พื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด

