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ี่ งไฮ ้ อูซ
บินตรงเซย
๋ ี ห ังโจว สวนสนุก Disneyland
6 ว ัน 4 คืน (XJ)
ี เอ็กซ ์
โดยสายการบินแอร์เอเชย

กำหนดวันเดินทำง : กุมภำพันธ์ : 21-26 กุมภำพันธ์ / 28 กุมภำพันธ์ -5 มีนำคม 2560
กำหนดวันเดินทำง : มีนำคม : 2-7 / 9-14 / 16-21 มีนำคม 2560
กำหนดวันเดินทำง : มีนำคม : 7-12 / 14-19 / 17-22 / 21-26 มีนำคม 2560
กำหนดวันเดินทำง : มีนำคม : 23-28 / 24-29 / มีนำคม 2560
กำหนดวันเดินทำง : มีนำคม : 28 มีนำคม-2 เมษำยน / 30 มีนำคม-4 เมษำยน 2560
กำหนดวันเดินทำง : เมษำยน : 4-9 / 6-11 / 20-25 / 25-30 เมษำยน 2560
กำหนดวันเดินทำง : เมษำยน : 12-17 / 13-18 เมษำยน 2560 (วันสงกรำนต์ )
กำหนดวันเดินทำง : เมษำยน : 10-15 เมษำยน / 27 เมษำยน-พฤษภำคม 2560
กำหนดวันเดินทำง : พฤษภำคม : 2-7 / 4-9 พฤษภำคม 2560 (วันฉัตรมงคล)
กำหนดวันเดินทำง : พฤษภำคม : 9-14/11-16/16-21/18-23 พฤษภำคม 2560
กำหนดวันเดินทำง : พฤษภำคม : 23-28/25-30 พฤษภำคม 2560
กำหนดวันเดินทำง : มิถนุ ำยน : 6-11/8-13/13-18/15-20/16-21 มิถนุ ำยน 2560
กำหนดวันเดินทำง : มิถนุ ำยน : 20-25/22-27/23-28 มิถนุ ำยน 2560
กำหนดวันเดินทำง : มิถนุ ำยน : 27 มิถนุ ำยน-2 กรกฎำคม/29 มิถนุ ำยน-4 กรกฎำคม 2560
(GO) SHA-XJ011 บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน (XJ)
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***ราคานี้ไม่ รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปแล้ ว เก็บเพิม่ ท่ านละ 1,000 บาท***
โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

1 กรุ งเทพฯ–สนามบินดอนเมือง
2
3
4
5
6

เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)-ร้ ำนไข่ มุก-ซูโจวจัตุรัสหยวนหยง
ร้ ำนผ้ ำไหม-หังโจว-ล่องเรื อทะเลสาบซีหู (เรื อเหมา)-หมู่บ้ำนใบ
ชำหลงจิ่ง-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ศูนย์วิจัยทำงกำรแพทย์แผนโบรำณ-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-ร้ ำนหยกขึ้นหอไข่มุก+SKYWALK+หุ่นขี้ผ้ งึ -อุโมงค์เลเอร์-หาดไวทาน
อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนียแ์ ลนด์ (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า ออก)
เซี่ยงไฮ้-กรุ งเทพฯ (ดอนเมือง)

วันแรก
21.30 น.

เที่ยง คํา่

โรงแรมที่พัก

-

-

✈

O

O

Suzhou Nanya Hotel

O

O

O

Hangzhou Relax Hotel

O

O

O

Hangzhou Relax Hotel

O

-

-

Shanghai Express by
holiday Inn

✈

กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู
1 แถวที่ 2 สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

วันที่สอง
00.15 น.

เซี่ยงไฮ้ -อู๋ซี-พระใหญ่ หลิงซาน (รวมรถราง)-ร้ านไข่ มุก-ซู โจว-จัตุรัสหยวนหยง
ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ XJ760 
บริการ SNACK BOX บนเครื่อง

05.30 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่ งถือเป็ นชุมชนเก่าตั้งแต่ยคุ สาม
ก๊ ก ( ปี ค . ศ . 2 2 0 -2 8 0 ) เ ป็ น ห มู่ บ้ า น ช า ว ป ร ะ ม ง จ น ถึ ง ส มั ย ร า ช ว ง ศ์ ซ่ ง
ได้เ ปลี่ ย นแปลงเป็ นเซี่ ย งไฮ้ซ่ ึ งขณะนั้ นเป็ นเพี ย งชุ ม ชนเล็ ก ๆ หลัง จากสงครามฝิ่ น
ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิ ดเป็ นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ หวง
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2
http://www.chinaprotour.com/

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel : 02-539-2639 / 02-542-4343 Hotline : 086-355-1913 www.chinaprotour.com
ผู่ ห่ า ง จ า ก ป า ก แ ม่ นํ้ า แ ย ง ซี เ กี ย ง 1 7 กิ โ ล เ ม ต ร แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น 2 เ ข ต คื อ
เขตผูต่ ง (ใหม่)
เช้ า

นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ว ดั หลิ ง ซาน นมัส การ พระใหญ่ ห ลิ น ซานต้ า ฝอ (พระพุ ท ธเจ้ า ปาง
ประสู ติ) ชมการแสดงสรงนํ้าพระ (เก้ามังกร) จากนั้นนัง่ รถกอล์ฟ สู่พระพุทธรู ปขนาดใหญ่
สูง 88 เมตร เป็ นพระพุทธรู ปปางห้ามญาติ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม เชิญท่านไหว้พระ

ใช้ เวลา
เดินทาง
ประมาณ
2 ชั่วโมง

ขอพรตามอัธยาศัย จากนั้นแวะชม ร้ านไข่ มุก สิ นค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยงของเมืองจีน
มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องประดับ เช่น สร้อยคอสร้อยข้อมือ
แหวน กําไล หรื อจะเป็ นเครื่ องสําอาง เช่น ครี มไข่มุก ผงไข่มุก เป็ นต้น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ซีโครงหมู
อู๋ซี

บ่ าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซู โจว ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปี มาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกูซ้ ู” เป็ นเมืองที่
จัด ต้น แบบของการจัด สวนจี น ที่ ส วยงามเป็ นอั น ดั บ หนึ่ งในลุ่ ม แม่ น้ ํ าแยงซี เ กี ย ง
ตอนใต้และได้ชื่อ ว่าเป็ นเมื องแห่ งสาวงามอี กทั้งเป็ นเมื องที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า

ใช้ เวลา

“เมื อ งสวรรค์ในโลกมนุ ษ ย์” พร้ อ มเมื อ งหัง โจว จากนั้น นํา ท่า นชม จั ตุ รั ส หยวนหยง

เดินทาง

(Suzhou Harmony Time Square) เป็ นจัตุรัสแห่ งใหม่ที่ชาวต่างชาติม าลงทุนในเมื อ ง

ประมาณ 1

ซูโจว สร้างได้อย่างสวยงาม เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบใหม่พร้อมชมจอยักษ์ลอยฟ้ าความยาว

ชั่วโมง

กว่า 500 เมตร
คํา่

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Suzhou Nanya Hotel หรือเทียบเท่ า

ซู โจว

วันที่สาม ร้ านผ้ าไหม-หังโจว-ล่ องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม

(GO) SHA-XJ011 บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน (XJ)
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นําท่านเดินทางต่อ สู่ เมืองหังโจว นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
ความเป็ นมายาวนาน ปรากกฎร่ องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรี ยกว่าเมืองเฉี ยนถัง สมัย
ราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็ นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ต้ งั หังโจวเป็ นเมืองหลวง หังโจว
เป็ นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า
“สวรรค์บนดิน”เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว =ซูหงั แปลว่า “ฟากฟ้ ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพี
ก็ มี ซู หัง แวะเยี่ย มชม ร้ านผ้ า ไหมจี น ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ท าํ จากไหม ไม่ ว่า จะเป็ นเสื้ อ ผ้า
ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร ชมการดึงใย
ไหมรังแฝด เพื่อ มาทําไส้นวมผ้าห่ มไหม เหมาะกับการซื้ อ เป็ นทั้งของนําท่าน ล่ องเรื อ
ทะเลสาบซี หู ชมทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก มีเนื้ อที่
5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร นํ้าลึ กเฉลี่ ย 1.5 เมตร ชม
โคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงนํ้าลึก
**หมายเหตุ : หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ล่ องทะเลสาบซีหู
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ใช้ เรือเหมา**
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านชม ร้ านใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็ นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อ
สุ ขภาพ จากนั้นอิสระช้อ ปปิ้ งที่ ถนนโบราณเหอฟั งเจี่ย สิ นค้ามากมาย เป็ น ให้ท่านซื้ อไป
เป็ นของฝากของที่ระลึกเช่น เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ

คํา่

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่

Hangzhou Relax Hotel หรือเทียบเท่ า

(GO) SHA-XJ011 บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน (XJ)

ไก่ ขอทาน
หมูพันปี
หังโจว
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วันที่สี่

ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-ร้ านหยก-ขึน้ หอไข่ มุก+SKYWALK+หุ่นขีผ้ งึ้ -อุโมงค์
เลเซอร์ -หาดไวทาน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ ร้ านนวดฝ่ าเท้ า และยาแผนโบราณเป่ าซู หลิง พร้อมฟั งการบรรยายสรรพคุณของ
สมุนไพรจีน หรื อในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแก้น้ าํ ร้อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ยาบัวหิมะ”ยาประจํา
บ้านที่มีชื่อเสียงและให้ท่านได้นวดฝ่ าเท้าผ่อนคลายกับยาสู ตรพิเศษ หมายเหตุ : ขอความ
ร่ วมมือลูกค้า...กรุณาแช่ เท้ า และนวดฝ่ าเท้ าทุกท่ าน (หากท่ านใดมีความประสงค์ จะไม่ แช่
เท้ าและนวดฝ่ าเท้ า ...กรุณาจ่ ายเพิ่มท่ านละ 300 หยวน ) จานั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิง
หวงเมี่ ย ว หรื อ ที่ เ รี ย กกัน ว่า วัด เทพเจ้า ประจํา เมื อ ง เคยตั้ง อยู่ใ จกลางเมื อ งเก่ า ซึ่ งได้
กลายเป็ นศูนย์รวมสิ นค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ ยงไฮ้มีการ
ผสมผสานระหว่างอดีตและปั จจุบนั ได้อย่างลงตัว ซึ่ งเป็ นย่านสิ นค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่าน
หนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้นแวะชมอัญมณี ล้ าํ ค่า หยก
เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้
ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซี ยะสัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสี ยง
ของประเทศจีน

กลางวัน

พิเศษ !! ปุ๊ ฟเฟ่ ต์ นานาชาติ GOLDEN JAGUAR
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ....อาหารบุฟเฟต์ นานาชาติ GOLDEN JAGUAR
ระดับ 6 ดาวท่ านจะได้ ชิมอาหารกว่ า 200 ชนิ ด อาทิ หู ฉลามรั งนกหอยนางรม ปลาดิบ
สเต๊ ก เนื้ อ เป็ ด ไก่ ง วงแพะย่ าง กุ้ง ทอด ติ่ม ซํ า รวมถึ งเค้ ก หลากหลายชนิ ด พิ เศษ!!!!!
เครื่องดื่มไม่ อ้นั เช่ น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง นํ้าผลไม้ เบียร์ ท้องถิ่น ไวน์ แดงท้ องถิ่น และ
ไอศกรีมยี่ห้อ

(GO) SHA-XJ011 บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน (XJ)
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นําท่านขึ้นสู่ หอไข่ มุก ตั้งอยูฝ่ ั่งผูต่ งริ มแม่น้ าํ หวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มี
ความสู ง 468 เมตร นับเป็ นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสู งอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดู
ภายนอกเป็ นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูต่ ่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยูต่ อนกลางของหอ
เป็ นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ ยงไฮ้ไ ด้ทุกด้าน ซึ่ งปั จจุบนั หอ
ไข่มุกถือ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือ งเซี่ ยงไฮ้อี กด้วยให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ ยงไฮ้มุ มสู ง
SKY WALK บนหอไข่มุกที่ความสู ง 259 เมตรจากพื้นดิน ชม พิพิธภัณฑ์ ห่ ุนขี้ผึ้ง ที่เล่ า
ประวัติความเป็ นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ต้ งั แต่ยคุ ร้อยปี ที่ผ่านมาจนถึงยุคสงคราม ฝิ่ น เรื่ อยมา
จนถึงเซี่ยงไฮ้ยคุ ใหม่ ที่มีแต่ความเจริ ญก้า้้วหนา นําท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ าํ หวง
ผู่ลงไป 50 เมตรภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็ นรู ปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจจากนั้นสู่
บริ เวณ หาดไว่ ทาน ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ หวงผู่มีความยาวจากเหนื อจรดใต้ถึง4
กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปั ตยกรรมที่ได้ชื่อว่า“พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรมนานาชาติ ”ถือเป็ น
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็ นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่
สํา คัญ แห่ ง หนึ่ งของเซี่ ย งไฮ้ ต ลอดแนวยาวของหาดไว่ ท านเป็ นแหล่ ง รวมศิ ล ปะ
สถาปั ต ยกรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น สถาปั ต ยกรรมแบบโรมัน โกธิ ค บารอครวมทั้ง การ
ผสมผสาน ระหว่างสถาปั ตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็ นที่ต้ งั ของหน่ วยงานภาครัฐเช่น
กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็ นต้น
คํา่

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

พักที่

Shanghai Express by holiday Inn หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้ า

เสี่ ยวหลงเปา
เซี่ยงไฮ้

อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ ดสิ นีย์แลนด์ (รวมค่าเข้ าพร้ อมรถไฟเข้ า-ออก)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ชั้นสอง

จากนั้นเดินทางสู่ Shanghai Disneyland ใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกดิสนียแ์ ลนด์เวอร์ชนั่
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เซี่ ยงไฮ้จะมี ตวั ละครในนิ ทานเรื่ องใหม่ ซ่ ึ งออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับที่เซี่ ยงไฮ้พรั่ง
พร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิง่ ใหญ่อลังการเช่นทูมอร์โรว์แลนด์อ่าวขุมสมบัติดินแดนแฟนตาซี
สวนแห่งจินตนาการภายในบริ เวณสวนสนุ กแห่ งนี้ ยงั แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ งสําหรับเป็ นเมือง
ดิสนียห์ รื อดิสนียท์ าวน์ซ่ ึงประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้ งร้านอาหารและสิ่งบันเทิงนอกจากนั้น
ยังมี โรงแรมที่พกั 2แห่ งรวมทั้ง“วิชชิ่ งสตาร์ ปาร์ ก “ ( Wishing Star Park) บริ เวณชม
ทัศนี ยภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนื้ อที่2,440ไร่ และสวนโมเสกอันน่ าตื่นตาเล่าเรื่ อง
เกี่ยวกับ12นักษัตรด้วยตัวละครของดิสนียน์ อกจากนั้นเซี่ยงไฮ้ ดิสนียแ์ ลนด์ยงั มีปราสาทเจ้า
หญิง (The Enchanted Storybook Castle) ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของดิสนี ยแ์ ลนด์ขนาดใหญ่
ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนียเ์ คยสร้างมาโดยประสาทแห่ งนี้ จะเป็ นที่อยูข่ องเจ้าหญิง
หลายองค์อีกด้วย
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย ***
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ ัก
ที่พัก
วันที่หก

SHANGHAI WANXIN HOTEL หรือเทียบเท่า

เซี่ยงไฮ้

เซี่ยงไฮ้ -กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

03.00

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินผูต่ ง

06.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ761 
** บริการ SNACK BOX บนเครื่อง **

10.15 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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โปรแกรมการเดินทางเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่ องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการและจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มจี ํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก

พักเดี่ยวเพิม่

วันที่ 21-26 ก.พ. / 28 ก.พ.-5 มี.ค. 60

13,900

4,900

วันที่ 2-7 / 9-14 /16-21 มี.ค. 60

15,900

4,900

วันที่ 7-12 / 14-19 / 17-22 / 21-26 มี.ค. 60

14,900

4,900

วันที่ 23-28 / 24-29 / มี.ค. 60

14,900

4,900

วันที่ 28 มี.ค.-2 เม.ย. / 30 มี.ค.-4 เม.ย. 60

14,900

4,900

วันที่ 4-9 / 6-11 / 20-25 / 25-30 เม.ย.60

16,900

4,900

วันที่ 12-17 / 13-18 เม.ย. 60 (วันสงกรานต์)

19,900

4,900

วันที่ 10-15 เม.ย. / 27 เม.ย.-พ.ค. 60

17,900

4,900

วันที่ 2-7 / 4-9 พ.ค. 60 (วันฉัตรมงคล)

17,900

4,900

วันที่ 9-14 / 11-16 / 16-21 / 18-23 พ.ค. 60

15,900

4,900

วันที่ 23-28 / 25-30 พ.ค. 60

15,900

4,900

วันที่ 6-11 / 8-13 / 13-18 / 15-20 / 16-21 มิ.ย. 60

15,900

4,900

วันที่ 20-25 / 22-27 / 23-28 มิ.ย. 60

15,900

4,900

วันที่ 27 มิ.ย.-2 ก.ค. / 29 มิ.ย.-4 ก.ค. 60

15,900

4,900

ราคาไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน

ไม่รับจอยแลนด์

ข้ อควรทราบ : ร้ านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะนวดฝ่ าเท้ า,ผ้ าไหม,ชาหลงจิ่ง,ไข่ มุก,หยก ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้ วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่ มกี ารบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel : 02-539-2639 / 02-542-4343 Hotline : 086-355-1913 www.chinaprotour.com

** ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้ **
1.สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ ใช้ ระบบการจองที่นั่งเป็ นแบบสุ่ มที่นั่งว่าง อาจจะทําให้ ครอบครัวที่มาด้ วยกันไม่ ได้ นั่งติดกัน
...หากลูกค่าท่ านใดประสงค์จะจองที่นั่งติดกันจะมีรายละเอียดการค่าใช้ จ่ายในการซื้อที่นั่งเพิ่ม...ดังภาพด้านบน
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*หมายเหตุ...สํ าหรับผู้โดยสารที่ต้องการนั่งในโซน Quiet Zone และ บริเวณทางออกฉุกเฉินจะต้ องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ดังต่ อไปนี้
- ผู้โดยสารจะต้ องมีอายุ 10 ปี ขึน้ ไป สํ าหรับที่นั่ง Quiet Zone
- ผู้โดยสารที่ไม่ ได้ เดินทางร่ วมกับผู้โดยสารที่มอี ายุตํ่ากว่ า 10 ปี (เด็กหรือทารก)
- มีความพร้ อมทางด้ านร่ างกายและจิตใจเพื่อที่จะช่ วยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉิน
- สามารถเข้ าใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินฉบับพิมพ์ /คําพูดได้
- อายุ 15 ปี ขึน้ ไป สํ าหรับที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน
- ไม่ ใช่ ผู้ที่กําลังตั้งครรภ์
- ไม่ ได้ ซื้อที่นั่งเสริม
สํ าหรับเหตุผลด้ านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิ ทธิ์ในการกําหนดที่นั่งใหม่ บนเครื่อง หากผู้โดยสารไม่ มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ ที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น
2. ทางแอร์ เอเชียมีนํ้าหนักกระเป๋ าให้ ท่านละ 20 กก. ต่ อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่ านใดประสงค์จะซื้อนํ้าหนักเพิ่มกรุณาแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ ณ วันจองทัวร์ ...อัตราค่าสั มภาระตามรายละเอียดด้ านล่ าง..
3. ส่ วนลูกค้าที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่ น ไม้ กอล์ ฟ ต้ องซื้อค่าสั มภาระเป็ นค่าอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมแยกจากค่า
สั มภาระ ตามรายละเอียดด้านล่ าง
นํ้าหนักขาไป /กลับ
ราคา [จ่ ายเพิ่ม] บาท
ค่าอุปกรณ์กีฬา

20 KG

25 KG

30 KG

40 KG

-

500.-

750.-

1,100.-

900.-

1,150.-

1,250.-

1,550.-

** ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับซื้อนํ้าหนักเพิม่ หลังจากทําการจองแล้ ว ถ้ าลูกค้ามีนาํ้ หนักเกินกําหนดต้ องจ่ ายค่าสั มภาระเพิม่
หน้ าเคาน์ เตอร์ ตามอัตราทีส่ ายการบินกําหนด

(GO) SHA-XJ011 บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน (XJ)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel : 02-539-2639 / 02-542-4343 Hotline : 086-355-1913 www.chinaprotour.com
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้ อมูลความ
ถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทั้งไฟล์ บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุ ณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองมีจาํ นวนผูใ้ หญ่ ไม่ถึง 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
(GO) SHA-XJ011 บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน (XJ)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel : 02-539-2639 / 02-542-4343 Hotline : 086-355-1913 www.chinaprotour.com
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ ีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ ีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7.กระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักที่สายการบินกําหนด ท่านละ 1 ใบ (20 กิโลกรัม)
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1.
กระเป๋ าเดินทาง
2.

ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

3.

กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากนํ้าหนักเกินจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม

4.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

5.

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ

6.

ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ

7.

ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว

8.

.ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน แบบวีซ่ากรุ๊ป

**เป็ นวีซ่ากรุ๊ป ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กบั การเดินทางครั้งอื่นๆ
ได้ และกรณี ยกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี กรณี เก็บค่าวีซ่าจีนท่านละ 1,000 บาท / กรณี ตอ้ งการยืน่ เป็ นวี
(GO) SHA-XJ011 บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน (XJ)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel : 02-539-2639 / 02-542-4343 Hotline : 086-355-1913 www.chinaprotour.com
ซ่าเดี่ยว สําหรับคนไทยเก็บค่าวีซา 1500 บาท //สําหรับต่างชาติเก็บเพิม่ 1600 บาท //ยกเว้นพาสอเมริ กา เก็บ 5,060 บาท**
ดังนั้น กรณี ลูกค้ามีวซี ่าแล้ว กรุ ณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.

ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น และ คนขับรถ ท่ านละ 200 หยวนต่ อคน/ทริป //หัวหน้ าทัวร์ ไทยแล้ วแต่ ดุลยพินิจ

หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4.
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5.
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.
กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสาย
การบินบริ ษทั ฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9.
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน
11.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(GO) SHA-XJ011 บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน (XJ)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสํ าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ ตไทย
- ส่งสําเนาพาสปอร์ต ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
วีซ่ากรุ๊ป ทางบริ ษจั จะส่งชื่อเขาทางสถานทูตจีนเพือ่ ขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่ง
สามารถเข้าไปพํานักเพือ่ การท่องเที่ยวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน
-อาชีพของลูกค้า
**หมายเหตุ**
เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 10 วัน ไม่เสียค่าวีซ่า หากได้เอกสารหลัง 10 วัน ก่อนเดินทาง หากได้เอกสารหลัง 10 วัน ก่อน
เดินทาง เสียค่าวีซ่าเพิม่ 500 บาท กรณี ที่ลูกค้ามีวซี ่าจีนอยูแ่ ล้ว หรื อ ยืน่ เอง หักคืน 1,000 บาท
**กรณีลูกค้ามีความประสงค์ยนื่ คําขอแบบวีซ่าเดี่ยว**
ค่าบริ การเพิม่ เติมดังนี้
- ยืน่ ธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
- ยืน่ ด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสือเดินทาง (วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่ วี
ซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสูติบตั รตัวจริ ง, สําเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่ มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
12. กรณี หนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท
(GO) SHA-XJ011 บินตรงเซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว สวนสนุก Disneyland 6 วัน 4 คืน (XJ)

14
http://www.chinaprotour.com/

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel : 02-539-2639 / 02-542-4343 Hotline : 086-355-1913 www.chinaprotour.com
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือ่ ยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
 ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่ านละ 1,050 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 การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ

เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์ ............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน........................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่ งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท่ ํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................
ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................ ...................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.......................................................................
RELATION...............................................................................................................................................
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
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