ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว
อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชียเอ็กซ์

กำหนดวันเดินทำง : 15 – 20 /20 – 25 มิ.ย. 60
กำหนดวันเดินทำง : 27 มิ.ย. – 02 ก.ค.60/29 มิ.ย. – 04 ก.ค.60

12,900.12,900.-

*** ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเก็บเพิ่มท่านละ 1,000 บาท ***
โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง ค่ํา โรงแรมที่พัก

1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2

3

4

5

-

ไปเมืองหังโจว – เหมาเรือล่องซีหู – หมู่บ้านชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณ –
เหอฝั่งเจีย
ชมร้านผ้าไหม – ไปตลาดน้ําจูเจียเจี่ยว + นั่งเรือ – กลับเซี่ยงไฮ้ – ชมร้าน
บัวหิมะพร้อมนวดเท้า – วัดพระหยกขาว
ชมร้านหยก ขึ้นชมShanghai towerชั้น118 อุโมงเลเซอร์ – หาดไว่ทาน –
นานกิงลู่ – ช๊อปปิ้งตลาดก๊อป
อิสระช๊อปปิ้งเต็มวัน
Option : SHANGHAI DISNEYLAND

(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)

✈

O

O

O

O

O

O

-

O

O

O

-

Hangzhou Relax Hotel
4
Shanghai Express by
holiday Inn 4
Shanghai Express by
holiday Inn 4
Shanghai Wanxin
Hotel 4
1
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Shopping Full - Day
(นัดจุดพบ นําท่านเดินทางกลับโรงแรม)
6 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันแรก
21.30น.

✈

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู
1 แถวที่ 2 สายการบินไทย แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

วันที่สอง
00.15น.

เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – เหมาเรือล่องซีหู – หมู่บ้านชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณ – เหอฝั่งเจีย
ออกเดินทาง สู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ XJ760
บริการ SNACK BOX บนเครื่อง

05.30 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสาม
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
ได้ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ น เซี่ ย งไฮ้ ซึ่ ง ขณะนั้ น เป็ น เพี ย งชุ ม ชนเล็ ก ๆ หลั ง จากสงครามฝิ่ น
ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น้ําหวง
ผู่ ห่ า ง จ า ก ป า ก แ ม่ น้ํ 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
เขตผู่ตง (ใหม่)

เช้า

นําท่านเดินทางต่อ สู่เมืองหังโจว หังโจวเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน
ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็น
หังโจวต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วย
ธรรมชาติ ทั้ง ภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน ”

(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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เนื่องจาก ซูโจว + หังโจว = ซูหัง แปลว่า “ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซูหัง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไป
ทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ําลึกเฉลี่ย
1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ําลึก
**หมายเหตุ : หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่ใช้เรือเหมา** นําท่านชม ร้ำนใบชำหลงจิ่ง ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศ
จีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพจากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย ชมสินค้า
มากมาย เป็น ให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึกต่าง ๆ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

Hangzhou Relax Hotel 4 STAR หรือเทียบเท่า

หังโจว

วันที่สาม ชมร้านผ้าไหม – ไปตลาดน้ําจูเจียเจี่ยว + นั่งเรือ – กลับเซี่ยงไฮ้ – ชมร้านบัวหิมะ+นวดเท้า – วัดพระหยกขาว
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
แวะเยี่ยมชม ร้ำนผ้ำไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชม
วิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมา
ทําไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของ
นําท่าเที่ยวชมตลาดน้ํา จูเจียเจี่ยว ที่งดงาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านลอยน้ํามีเสน่ห์ที่ตั้งอยู่บริเวณ
ชานเมืองเซี่ยงไฮ้ เดินชมเมืองอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี สํารวจเส้นทางน้ําที่สวยงามจากการ
ล่องเรือ เดินเล่นรอบๆตัวเมือง ถ่ายรูปสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงสถาปัตยกรรม
ดั้งเดิมที่รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทรงโบราณ ดื่มด่ําไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเมื่อ
ล่องเรือพื้นเมืองแบบดั้งเดิมไปตามลําน้ําสายหนึ่งของจูเจียเจี่ยว ชมผู้คนใช้ชีวิตประจําวัน

(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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ก่อนที่จะขึ้นฝั่งมาเพื่อสํารวจร้านค้าและตลาด เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านสู่ร้ำนนวดฝ่ำเท้ำ และ ยำแผนโบรำณเป่ำซูหลิงพร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของ
สมุนไพรจีน หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแก้น้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ”ยาประจํา
บ้านที่มีชื่อเสียงและให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ : ขอความ
ร่วมมือลูกค้า...กรุณาแช่เท้า และนวดฝ่าเท้าทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่
เท้าและนวดฝ่าเท้า ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวน )
จากนั้นนําท่านเยี่ยมชมสักการะ พระหยก วัดพระหยกตั้งอยู่ในฝั่งผู่ซี เขต ผู่โถวซีอยู่ทางทิศ
ตะวันตกของเมือง วัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ้ และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้า
นมัสการเป็นจํานวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ้ ในปี ค . ศ . 1876 ตรงกับรัชสมัยกวางสู
ปัจจุบันวัดพระหยกเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาวปางมารวิชัยมีขนาดความ
สูง 1.9 เมตรแกะสลักด้วยหยกขาวทั้งแท่งและพระหยกปางไสยาสน์ขนาด 1.05 เมตร หนัก
3 ตัน นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุสําคัญทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์เว่ย ถัง
ซ่ง หยวน หมิง และชิงด้วยวัดพระหยกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยซ่ง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักที่

Shanghai Express by holiday Inn หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เช้า

(ไก่ขอทานหมูพันปี)
เซี่ยงไฮ้

ชมร้านหยก – ขึ้นชม Shanghai tower - อุโมงเลเซอร์ – หาดไว่ทาน – นานกิงลู่ – ช๊อปปิ้งตลาดก๊อป
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชมอัญมณีล้ําค่า ร้ำนหยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่า
ใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ
สัตว์มงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน นําท่านขึ้นชมตึก Shanghai tower

(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 118 ตึกสูงเป็นอันดับหนึ่งของจีน ตั้งอยู่ในเขต Lujiazui, Pudong,
นครเซี่ยงไฮ้ ออกแบบโดย Gensler ซึ่งตึกดังกล่าวมี 118 ชั้น อยู่สูงเหนือระดับพื้นดิน 632
เมตร หากขึ้นไปที่จุดชมวิวด้านบนสูงสุด จะสามารถมองเห็นนครเซี่ยงไฮ้ได้ 360 องศา
ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ สูงเป็นอันดับสองของโลก รองจาก “ตึกเบิร์จ คาลิฟา” (Burj Khalifa)
ในนครดูไบเท่านั้น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรด
ใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์
ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สําคัญ
แห่ ง หนึ่ ง ของเซี่ ย งไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทั น เป็ น แหล่ งรวมศิ ล ปะสถาปั ตยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่ าง
สถาปั ต ยกรรมตะวั นออก-ตะวัน ตก เป็นที่ตั้ งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุ ล กากร
โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของนําท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ําหวังผู่
ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ํา 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่ง
ด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งจุใจกับตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG
มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ให้
ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักที่

Shanghai Express by holiday Inn หรือเทียบเท่า

เสี่ยวหลงเปา
เซี่ยงไฮ้

วันที่ห้า อิสระช๊อปปิ้งเต็มวัน + (ไม่รวมค่าเข้า)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
โปรแกรมให้ท่านได้อิสระเต็มวัน โดยที่ท่านสามารถจะท่องเที่ยวแบบช๊อปปิ้งเต็มวันหรือ
หากท่านใดสนใจที่จะเที่ยวสวนสนุกก็สามารถแจ้งความประสงค์กับไกด์
Option : SHANGHAI DISNEYLAND
หมายเหตู :ราคาตั๋วผู้ใหญ่ 370 หยวน เด็ก/ผู้สูงอายุ 280 หยวน (วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
วันหยุดราชการของจีน ราคา 499 หยวน)
Shopping Full - Day
***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ***
จุดนัดพบ เดินทางเข้าสู่ที่พัก ใกล้สนามบิน
ที่พัก

SHANGHAI WANXIN HOTEL หรือเทียบเท่า

เซี่ยงไฮ้

วันที่หกเซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
03.00

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง

06.50 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ761
**บริการSNACK BOXบนเครื่อง **

10.15 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 15 – 20 มิ.ย.60

12,900

4,900

วันที่ 20 – 25 มิ.ย.60

12,900

4,900

วันที่ 27 มิ.ย. – 02 ก.ค.60

12,900

4,900

วันที่ 29 มิ.ย. – 04 ก.ค.60

12,900

4,900

ไม่รับจอยแลนด์

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือบัวหิมะนวดฝ่าเท้า,ผ้าไหม,ชาหลงจิ่ง,ไข่มุก,หยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
** ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้ **
1.สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช้ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่างอาจจะทําให้ครอบครัวที่มาด้วยกันไม่ได้นั่งติดกัน
...หากลูกค่าท่านใดประสงค์จะจองที่นั่งติดกันจะมีรายละเอียดการค่าใช้จ่ายในการซื้อที่นั่งเพิ่ม...ดังภาพด้านบน

*หมายเหตุ...สําหรับผู้โดยสารที่ต้องการนั่งในโซน Quiet Zone และ บริเวณทางออกฉุกเฉินจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
- ผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป สําหรับที่นั่ง Quiet Zone
- ผู้โดยสารที่ไม่ได้เดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่มีอายุต่ํากว่า 10 ปี (เด็กหรือทารก)
- มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉิน
- สามารถเข้าใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินฉบับพิมพ์/คําพูดได้
(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
- อายุ 15 ปีขึ้นไป สําหรับที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน
- ไม่ใช่ผู้ที่กําลังตั้งครรภ์
- ไม่ได้ซื้อที่นั่งเสริม
สําหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดที่นั่งใหม่บนเครื่อง หากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

2. ทางแอร์เอเชียมีน้ําหนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าที่ ณ วันจองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง..
3. ส่วนลูกค้าที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซื้อค่าสัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมแยกจากค่า
สัมภาระ ตามรายละเอียดด้านล่าง

น้ําหนักขาไป /กลับ
ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท
ค่าอุปกรณ์กีฬา

20 KG

25 KG

30 KG

40 KG

-

500.-

750.-

1,100.-

900.-

1,150.-

1,250.-

1,550.-

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน้ําหนักเกินกําหนดต้องจ่ายค่าสัมภาระเพิ่ม
หน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินกําหนด

(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความ
ถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่นExtra Flight และCharter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองมีจํานวนผู้ใหญ่ ไม่ถึง 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7.กระเป๋าเดินทางน้ําหนักที่สายการบินกําหนด ท่านละ 1 ใบ (20 กิโลกรัม)
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
กระเป๋าเดินทาง
2.

ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

3.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

5.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

6.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

7.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

8.

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบวีซ่ากรุ๊ป

**เป็นวีซ่ากรุ๊ปต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปหากยกเลิกเดินทางวีซ่าจะถูกยกเลิกทันทีไม่สามารถนําไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้
และกรณียกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณีกรณีเก็บค่าวีซ่าจีนท่านละ 1,000 บาท / กรณีต้องการยื่นเป็นวีซ่า
(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เดี่ยวสําหรับคนไทยเก็บค่าวีซา 1500 บาท //สําหรับต่างชาติเก็บเพิ่ม 1600 บาท //ยกเว้นพาสอเมริกา เก็บ 5,060 บาท**
ดังนั้นกรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้วกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9.

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและ คนขับรถท่านละ200 หยวนต่อคน/ทริป//หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลยพินิจ

หมายเหตุ
1.
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9.
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
- ส่งสําเนาพาสปอร์ต ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
วีซ่ากรุ๊ปทางบริษัจจะส่งชื่อเขาทางสถานทูตจีนเพื่อขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่ง
สามารถเข้าไปพํานักเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 15วัน
-อาชีพของลูกค้า
**หมายเหตุ**
เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 10วัน ไม่เสียค่าวีซ่า หากได้เอกสารหลัง 10วัน ก่อนเดินทาง หากได้เอกสารหลัง 10วัน ก่อนเดินทาง
เสียค่าวีซ่าเพิ่ม 500บาท กรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าจีนอยู่แล้ว หรือ ยื่นเอง หักคืน 1,000บาท
**กรณีลูกค้ามีความประสงค์ยื่นคําขอแบบวีซ่าเดี่ยว**
ค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550บาท
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทาง(วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้วถ่ายไม่เกิน 6เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือRe-Entryด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทํางานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการ
ออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2อาทิตย์
12.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม3,560บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย2หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน........................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................
ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที.่ .......................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................ ...................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.......................................................................
RELATION...............................................................................................................................................
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึ งบริษั ทแล้ วไม่ค รบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่ มเติม อาจทํา ให้ท่า นเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

(GO) (SHA-XJ012) บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว วัดพระหยกขาว อิสระเต็มวัน 6 วัน 4 คืน (XJ)
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