
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Page 1 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์SHANGHAI PASSION 5D3N APR18-FM-W14 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SHANGHAI PASSION 5D/3N 
เท่ียวเซีย่งไฮเ้ต็มๆ (เซีย่งไฮ-้จูเจยีเจยีว) 

5วนั 3คนื โดยสายการบนิเซีย่งไฮ ้แอรไ์ลน ์

FM842/841 
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ก ำหนดการเดินทาง 12 – 16 เมษำยน 2561 

 

 

 

พิเศษ...นั่งรถไฟแม่เหล็ก เมนพิูเศษ...  เสี่ยวหลงเปา และ กุง้มงักร 

บริษัทฯ มีความยินดีขอน าท่านเดินทางสู่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน เยือนนครเซ่ียงไฮแ้ละเมืองต่าง 

ๆ ดงัรายการต่อไปน้ี 

นครเซ่ียงไฮ ้ ซ่ึงในอดีตเป็นนครเซ่ียงไฮแ้ละเขตเช่าชาวตะวนัตกสมยัการล่าอาณานิคม ชมนครท่ียงัคงกล่ินไอ

แบบตะวนัตกอาคารบา้นเรือนท่ีมีการผสมผสานกนัระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออกและตะวนัตก 

และมีเวลาใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกและผลิตภณัฑต่์าง ๆ อย่างจุใจบริเวณถนนนานกิงและ

ตลาดเถาเป่า 

เขตไว่ทาน  หรือท่ีชาวตะวนัตกเรียกเขตน้ีวา่ The Bund ชมเขตเก่าและทศันียภาพอนังดงามของริมฝ่ังแมน่ ้าหวง

ผู่ แม่น ้าสายหลักของนครเซ่ียงไฮ ้และความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสมยัปัจจุบัน ชมความงามของ

สถาปัตยกรรมสไตลยุ์โรปและทศันียภาพของแมน่ ้าหวงผู่ ประกอบกบัสถาปัตยกรรมสมยัใหม่รอบๆ 

ตวัเมืองเซ่ียงไฮ ้

อาคารเซ่ียงไฮเ้วิลดไ์ฟแนนเชียลเซ็นเตอร ์ ตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในนครเซ่ียงไฮ ้

เมืองโบราณจูเจยีเจีย่ว ต าบลน ้าแห่งวฒันธรรมโบราณ ติดอนัดบัหน่ึงในส่ีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในบรรดาต าบลน ้าของ

เมืองเซ่ียงไฮ ้อีกทั้งไดช่ื้อวา่เป็นไขมุ่กใตแ้มน่ ้าแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบนัน้ี 

 

ไมไ่ปไมไ่ดแ้ลว้!!!!!...เท่ียวไดเ้ต็มท่ี รำยกำรสดุค ุม้ 

ไมเ่สียเวลำเท่ียว......ชอ้ปป้ิงแค ่3 รำ้น 

พิเศษ....Shanghai Disneyland ใหญ่กวา่ฮ่องกง 3 เท่า 

Disneyland แห่งท่ี 3 ของเอเชีย แห่งท่ี 6 ของโลก 

น ้ำด่ืมแจก ท่ำนละ 1 ขวด ต่อวนั / รำคำน้ีรวมค่ำทิปไกด ์คนขบัรถทอ้งถ่ินแลว้ 
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วนัพฤหสัฯที่ 12 เมษายน 2561 (1)        สนามบินสุวรรณภูมิ  - เซ่ียงไฮ ้– เขตไว่ทาน – อาคารเซ่ียง 

                                                   ไฮเ้วิลดไ์ฟแนนเชียลเซ็นเตอร ์ชั้นที่100   

 

07.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์D   สายการบิน

ไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ บริษัท บ๊ิกเวิลด ์ฮอลิเดย ์คอยอ านวยความสะดวก 

09.50 น. น าท่านออกเดินทางสู่นครเซ่ียงไฮ ้โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM842 

15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตงนครเซ่ียงไฮ้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร แลว้ใหท่้านรบักระเป๋า รถโคช้ปรบัอากาศรอรบั จากน้ันน าท่านสู่ตวั เมืองเซ่ียงไฮ ้ 

น าท่านเดินทางสู่ เขตไว่ทาน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 

ย่านเดอะบันต์ของเซ่ียงไฮ ้ย่านถนนริมแม่น ้ า ท่ีมี

ความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น ้ าหวงผู่ ฝั่ง

ตะวนัตก ซ่ึงเป็นย่านเมืองเก่าของมหานครเซ่ียงไฮ ้นัน่

แช่งเป็นเขตเมืองเก่า และ เมืองใหม่  เมืองเก่าน้ัน

เรียกว่า  ฝั่ ง ผู่ ซ่ี  ( Puxi) ฝั่ งเมื องใหม่ เรียกว่า ผู่ต ง 

(Pudong) มี แม่น ้ าห วงผู่ แบ่ ง  เมื่ อ งเซ่ี ย งไฮ้ แบ่ ง

ออกเป็นสองฝ่ัง เหมือนแม่น ้าเจา้พระยาบา้นเรา ท่ีแบ่งฝ่ังธนบุรีและฝั่งพระนคร บรรยากาศสองฝั่ง

แมน่ ้าแตกต่างกนัอย่าชดัเจน หาดไวท่านหรือเมืองเก่า เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรเ์จา้พ่อเซ่ียงไฮ ้

อีกทั้งเคยเป็นท่ีตั้งของตึกท าการบริษัทใหญ่ๆ ธนาคารชั้นน า และสถนกงสุลประเทศต่างๆทัว่โลก 

ลกัษณะของอาคารเป็นสไตลยุ์โรปโบราณ และยงัคงอนุรกัษ์ เป็นอย่างดี บางแห่งดดัแปลงเป็นออฟ

ฟิชและรา้นอาหารหรูๆ ใครมาเยือนเซียงไฮ ้ตอ้งแวะชมความงามแบบคลาสสิคของ “เดอะ บนัต์”  

ถึงจะเรียกวา่มาถึงเมืองเซ่ียงไฮ ้และยงัมองเห็นหอไขมุ่ก ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเมืองเซ่ียงไฮอี้กดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1)  

น าท่านเดินทางข้ึนอาคารเซ่ียงไฮเ้วิลดไ์ฟแนนเชียลเซ็น

เตอร ์ ชั้นที่100   (The Shanghai World Financial 

Center) ตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุดในนครเซ่ียงไฮ ้ ประเทศจีนใน

ปัจจุบนั มีความสูงถึง 492.0 เมตร ประกอบดว้ยชั้น 101 

ชั้น และชั้นใตดิ้นอีก 3 ชั้น ซ่ึงจะถือวา่เป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุด

ในประเทศจีน แซงหนา้อาคารจินเหมาซ่ึงตั้งอยู่
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ใกลเ้คียง ภายในตึกประกอบดว้ยโรงแรมระดบัหรู ส านักงานหอ้งประชุมนานาชาติ Media 

Center ภตัตาคาร และหา้งสรรพสินคา้ 

ตึกน้ีถูกออกแบบดว้ยอุปกรณ ์ Hi-Tech เพ่ือป้องกนัแผ่นดินไหว ลมตอนบนท่ีกระท าต่อตวัตึก 

ระบบป้องกนัไฟ และ ระบบต่อตา้นการก่อการรา้ย (Terrorist attacks) ตึกน้ีสามารถตา้นทาน

แผ่นดินไหวไดถึ้ง 9 magnitude มากกวา่ระดบั 7 ท่ีเมืองเซ่ียงไฮร้ะบุไว ้

น าท่านเขา้สู ่SHANGHAI KOYAL HOTEL (4*) หรอืเทียบเท่า (คืนที่ 1) 

  

วนัศุกรท์ี่ 13 เมษายน 2561 (2) เซ่ียงไฮ–้เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว +ล่องเรือ – เซ่ียงไฮ ้– ศูนยวิ์จยัทาง 

                                                   การแพทยแ์ผนโบราณเป่าฟู่หลิง – ซินเทียนตี้  – โชวก์ายกรรมอีร่า 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร (2) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจีย่ว ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเซ่ียงไฮ ้ริมฝ่ังทะเลสาบด้ืน

ซาน และอยูร่ะหวา่งมณฑลเจ๋อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน ้าแห่งวฒันธรรมโบราณ ติดอนัดบั

หน่ึงในส่ีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในบรรดาต าบลน ้าของเมืองเซ่ียงไฮ ้

อีกทั้งไดช่ื้อว่าเป็นไข่มุกใตแ้ม่น ้าแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบนัน้ี น า

ท่านล่องเรือชมความงามของเมืองจูเจียเจี่ยว ซ่ึงเป็นเมืองท่ี

มี ส่ิงก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และ

ราชวงศซิ์งอยูม่ากมาย  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้เมืองท่ีไดร้บัการพฒันาจนมีความเจริญรุ่งเรือง

อย่างมากจนไดร้บัการขนานนามวา่  “ปารีสตะวนัออก” และเซ่ียงไฮย้งัเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม

และเศรษฐกิจภาคตะวนัออกเฉียงใตเ้มืองน้ีมีพ้ืนท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14 ลา้น

คน นับเป็นเมืองท่าพาณิชย ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนปากทะเลจีนใต้  จากน้ันน าท่านสู่ ศูนยวิ์จยัทาง

การแพทยแ์ผนโบราณเป่าฟู่ หลิง พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคณุของสมนุไพรจีน ในช่ือวา่ ยาบัว

หิมะ ยาแกน้ า้รอ้นลวกเป่าฟู่หลิง “”เป็นยาสามญัประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของรฐับาลจีน ใหท่้าน

ไดน้วดฝ่าเทา้ผอ่นคลายกบัยาสูตรพิเศษ หรอืเลือกซ้ือยาสมนุไพรกลบัไปเป็นของฝาก 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านซิน เทียน ตี้  เป็นอีกจุดท่ีมีความคลาสสิกของมหานครเซ่ียงไฮ ้ท่ามกลาง

ความวุ่นวายของเมืองใหญ่แห่งน้ี ย่านซิน เทียน ต้ี จะท าใหคุ้ณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยิง
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เหล่าน้ัน ดว้ยตึกและอาคารเก่าแก่ หา้งรา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งใหม้ีบรรยากาศท่ีอบอุ่นคลา้ยกบัใน

ยุโรป มีรา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดนั้ง่เล่น อ่านหนังสือเพลิน ๆ มากมาย ท่ีน่ีจึงกลายเป็นสถานท่ี

ยอดนิยมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ หากใครตอ้งการท่ีจะมีวนัพกัผ่อนเบา ๆ ในเมืองใหญ่แห่งน้ี 

ก็ตอ้งหลบเขา้ไปในย่านน้ีกนัเลย เพราะจะท าใหคุ้ณไดส้มัผัสถึงความเงียบสงบและด่ืมด า่กบัความ

ผ่อนคลายอย่างเต็มท่ี พรอ้มทั้งยงัไดเ้ลือกซ้ือเลือกหาของฝากของท่ีระลึกสุดเก๋จากดีไซเนอรรุ่์นใหม่

อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)   

หลังจากน้ัน น าท่านชมกายกรรมอีร่าซ่ึงผสมผสานระหว่างกายกรรมจีน และความทันสมัยได้

ดว้ยกนัอย่างลงตัว เป็นการศิลปะแสดงใหม่ล่าสุด ท่ีทุ่มทุนสรา้งกว่ารอ้ยลา้นหยวนปัจจุบนัน้ีถือว่า

เป็นโชวท่ี์ดีท่ีสุด ของมหานครเซ่ียงไฮ ้ชมความงดงามอ่อนชอ้ย ผสมผสานความต่ืนเตน้เรา้ใจตลอด

การแสดงประกอบเสียงสีไฮเทค ผาดโผนเรา้ใจ ชมการแสดงชุด วงลอ้มิเลเน่ียม มอเตอรไ์ซด์ไต่

ลกูโลก (8 คนั) ไมก้ระดกเด็กแนว ปุ้มปุ้ยโอ่งมงักร ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเขา้สู ่SHANGHAI KOYAL HOTEL (4*) หรอืเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
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วนัเสารท์ี่ 14  เมษายน 2561(3)    เซ่ียงไฮ ้– อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือ ชอ้ปป้ิงถนนนานกิง 

                                                 ***Optional เลือกซ้ือ SHANGHAI DISNEYLAND*** 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร (5) 

***Optional เลือกซ้ือ SHANGHAI DISNEYLAND ราคาประมาณ 500 หยวน/ทา่น **** 

มหาสวนสนุกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ณ SHANGHAI DISNEYLAND (เปิดเม่ือวนัท่ี 16 มิ.ย. 59) 

ใหญ่กวา่ฮ่องกง 3 เท่า Disneyland แห่งท่ี 3 ของเอเชียและแห่งท่ี 6 ของโลก 

 

 

 

Shanghai Disneyland ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทั้งส้ินราว 5.5 พันลา้นเหรียญ 

หรือราว 180,000 ลา้นบาท สวนสนุกแห่งน้ีเป็นทรพัยสิ์นของดิสนียร์อ้ยละ 43 ท่ีเหลือเป็นของ 

ซัง่ไห่ เส่ินต้ี กรุ๊ป กิจการรฐัวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ท่ีอัดฉีดเงินสนับสนุนเพ่ือช่วยกัน

แสวงหาผลก าไรในอนาคตในสวนสนุกจะไฮไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพารค์ดว้ยกนั ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens 

of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเคร่ืองเล่นหวาดเสียว 

และแหล่งรวมความบันเทิงท่ีน่าสนใจ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งน้ียงัแบ่งพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงส าหรับ

เป็นเมืองดิสนีย์ หรือดิสนีย์ทาวน์ ซ่ึงประกอบด้วยแหล่งช้อปป้ิง รา้นอาหาร และส่ิงบันเทิง 

นอกจากน้ันยงัมีโรงแรมท่ีพกั 2 แห่ง รวมทั้ง “วิชช่ิง สตาร ์ปารก์” (Wishing Star Park) บริเวณชม

ทัศนียภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติบนเน้ือท่ี 2,440 ไร่ และสวนโมเสกอันน่าต่ืนตา เล่าเร่ือง

เก่ียวกบั 12 นักษัตร ดว้ยตวัละครของดิสนีย ์นอกจากน้ันเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนดย์งัมีปราสาทเจา้หญิง 

(The Enchanted Storybook Castle) ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องดิสนียแ์ลนด ์ขนาดใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุด

เท่าท่ีวอลตดิ์สนียเ์คยสรา้งมาโดยประสาทแห่งน้ีจะเป็นท่ีอยูข่องเจา้หญิงหลายองคอี์กดว้ย 

หรอืเลือกอิสระชอ้ปป้ิงยา่นดงั ถนนนานกิง (Nanjing Road) 
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เป็นย่านแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีขาชอ้ปหา้มพลาด ดว้ยเป็นศูนย์รวมของหา้งรา้นดังต่าง ๆ มากมาย มี

ระยะทางยาวประมาณ 3.4 ไมล ์โดยเร่ิมท่ีทางดา้นฝั่งตะวนัออก คือบริเวณถนนริมน ้าเดอะบันด ์

และไปส้ินสุดท่ีทางดา้นตะวนัตก คือบริเวณวดัจ้ีหนาน นักท่องเท่ียวจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศอนั

คึกคักของผู้คน ท่ีมา

เลือกซ้ือสินคา้แบรนด์

ดงัระดบัโลกกนับริเวณ

น้ี  ทั้ ง เ ส้ื อ ผ้ า แฟ ชั ่น 

ร อ ง เท้ า  ก ร ะ เ ป๋ า 

เค ร่ืองป ระดับ  ฯลฯ 

รวมทั้งรา้นอาหารท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ในยามค า่คืนบริเวณน้ีจะเต็มไปดว้ยแสงสีเสียง ท่ามกลางตึก

สูงและอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ 

 

***  รบัประทานอาหารกลางวัน ตามอิสระตามอธัยาศัย (เพ่ือไม่รบกวนเวลาของท่าน) *** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6)   

 

น าท่านเขา้สู ่SHANGHAI KOYAL HOTEL (4*) หรอืเทียบเท่า (คืนที่ 3) 

 

วนัอาทิตยท์ี่ 15 เมษายน 2561 (4)            วดัพระหยกขาว –  รา้นหยก – ตลาดเถาเป่า - ตลาด 100 ปี  

                                                             เฉิงหวงัเม่ียว – รา้นผา้ไหม – รถไฟแม่เหล็ก-สนามบิน  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่วัดพระหยกขาว (Jade Buddha Temple) 

เป็นวัดท่ีส าคัญอีกวัดหน่ึงของชาวเซ่ียงไฮ้ ตั้งอยู่ทางด้าน

ตะวันตกของเมือง สรา้งขึ้ นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เพ่ือเก็บ

รักษาพระพุทธรูปเน้ือหยกขาว 2 องค์ท่ีน ามาจากประเทศ

เมียนมา ซ่ึงเมื่อพระพุทธรูปหยกขาวส่องสะทอ้นกบัแสงไฟ ก็

จะเป็นประกายระยิบระยับสวยงาม พระพุทธรูปปางนั่งมี

ความสูง 190 เซนติเมตร ส่วนปางไสยาสน์มีความยาว 96 

เซนติเมตร ทั้ง 2 องค์ตั้งอยู่ในอาคารไมเ้ก่าแก่รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิม บรรยากาศ

ภายในวดัเงียบสงบ เหมาะแก่การไปไหวพ้ระขอพรและพกัผ่อนจิตใจ 
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จากน้ันน าท่านชม หยกแท ้ของเมืองจีนพรอ้มทั้งใหท่้านไดร้บัค าแนะน า และวธีิการดูหยก และให้

ท่านเลือกซ้ือหยกไวเ้ป็นของฝากล า้ค่า 

จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ตลาดเถาเป่า เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ก๊อปป้ีแห่งใหม่ ขายสินคา้อาทิ

เช่น กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ไมก้อลฟ์ ฯลฯ 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  

บ่าย น าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิง ณ ตลาด 100 ปี เฉิน

หวังเม่ียว ของเมืองเซ่ียงไฮ ้ถือว่าเป็นตลาดเก่าของผู่

ต ง  เ ซ่ี ย ง ไฮ้  อ า ค า รบ้ า น เ รื อ น บ ริ เวณ น้ี เ ป็ น

สถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง และไดม้ี

การตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และ

เก่ากว่ารอ้ยปี ท่ียงัคงความงดงาม ทั้งรา้นขายอาหาร รา้นขนมพ้ืนเมือง อาหารขึ้ นช่ือของท่ีน่ีคือ 

เส่ียวหลงเปา อนัลือช่ือ และยงัมีขายของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย 

จากน้ันน าท่านแวะชม รา้นผา้ไหม ท่ีมีช่ือเสียงของจีน พรอ้มชมกรรมวธีีการผลิตและใหท่้านเลือก

ซ้ือผา้ไหมคณุภาพดเีป็นของฝาก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9)   

สมควรแก่เวลาใหท่้านเตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบินผู่ตง โดยน า

ท่านนัง่รถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง การคมนาคมใหม่ล่าสุดของ

นครเซ่ียงไฮ ้ซ่ึงสามารถท าความเร็วไดถึ้ง 430 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 

เพลิดเพลินกบัจอมอนิเตอรแ์ละสมัผสัความทนัสมยัภายในรถไฟ 

22.30 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบิน นครเซ่ียงไฮ้ โดยสายการบิน  SHANGHAI AIRLINES 

เที่ยวบินที่ FM841 
 

วนัจนัทรท์ี่ 16 เมษายน 2561 (5)  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

  

01.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทับใจไปอีกนานแสน

นาน 
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หมายเหตุ: อัตราค่าบริการทัวร์น้ี  เป็นทัวร์ท่ีร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก าหนดให้มีการ

ประชาสมัพนัธสิ์นคา้พ้ืนเมืองใหก้บันักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั 3 รา้น ไดแ้ก่ ,ศูนยวิ์จยัการแพทยแ์ผนโบราณ,รา้น

หยกและรา้นผ้าไหม ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนใหก้ับ

นักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม และรบัฟังค าบรรยาย อย่างน้อย 45 นาที 

ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน ส าหรบัท่านใดท่ีแยกไม่ไปตามคณะ

ในบางสถานท่ีหรือในบางวนัหรือไมเ่ขา้รา้น ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 300 หยวน/ท่าน/รา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบรกิำร 

ก ำหนดการเดินทาง 12 – 16 เมษำยน 2561 (สงกรำนต)์ 
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อตัราน้ีรวม: ภาษีน า้มนัของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทยปรบัราคาข้ึน ณ วันท่ี 12 ม.ค.61 

**ราคาดงักล่าวอาจมีการปรบัเปล่ียนหากสายการบินมีการเรยีกเก็บภาษีน า้มนัและภาษีสนามบินเพ่ิมเติม** 

**ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

หมายเหต ุ 

-  เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่าน 

สละสิทธ์ิไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าบริการคืนได ้ไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

- โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะตอ้งมีจ านวนผูโ้ดยสารจ านวน  

15 ท่านขึ้ นไป กรณีท่ีลกูคา้ 10 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร ์แต่มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทยรบั) 

- ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า การจดัหอ้งพกัมาตรฐาน จะเป็น  

2 เตียง/หอ้ง (Twin room) หากท่านพกั 3 ท่าน/หอ้ง (Triple room) ขึ้ นอยูก่บัโรงแรมน้ันๆ หากทางโรงแรมน้ันๆ ไม่มี 

ทางบริษัทฯ จะจดัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป และหากลกัษณะหอ้งนอนคนละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นของโรงแรม 

- กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในเอง เพ่ือต่อเท่ียวบินหรือค่าเดินทางต่างๆ ท่ีจะมาร่วมเดินทางพรอ้มคณะ  

รบกวนเช็คเวลาบินหรือสายการบินกับเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนออกตัว๋เพ่ือความถูกตอ้ง หากท่านออกตัว๋ไปแลว้ 

เท่ียวบินล่าชา้ หรือจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวน หรือกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่

รบัผิดชอบเน่ืองจากอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ 

 

Big...Shanghai Passion  

6D/ 3N (FM842/841) 
ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/หอ้ง ราคาท่านละ 

28,900 บาท 17,900 บาท 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   

(มีเตยีง) 

เด็ก อายุต า่กวา่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(ไม่มีเตยีง) 

พกัหอ้งเด่ียวเพ่ิมอีกท่านละ 4,900 บาท 
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อตัราน้ีรวม 

➢ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลับเสน้ทางกรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ ้(ตัว๋กรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินเซ่ียงไฮแ้อร์ไลน์ ชั้น

ทศันาจร 

➢ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ➢ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการระบุ 

➢ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการระบุ   ➢ค่ารถรบัส่งระหวา่งการน าเท่ียวตามรายการระบุ 

➢ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี    ➢ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศจนี 

➢ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

➢ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่าน้ัน คุ ้มครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่เกิน 

1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ **อายุ 76ปีขึ้ นไป วงเกิน 

500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เง่ือนไขเป็นไปตาม

กรมธรรมท่ี์ทางบริษัทฯ จดัท า (ส าหรบัท่ีเดินทางพรอ้มคณะทัวรก์รุป๊จากเมืองไทยเท่าน้ัน) ส าหรบัท่านอ่ืนๆ ท่ีไม่ตรงตาม

เง่ือนไขกรมธรรม ์ท่านจะตอ้งท าประกนัการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใชจ้า่ยประกนัเพ่ิมเติมกบัเจา้หน้าท่ีฯ 

➢ รวมทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ินแลว้ *ไม่รวมหวัหนา้ทวัร ์วนัละ 10 หยวน/วนั/ท่าน  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

➢ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กิโลกรมัต่อท่าน) 

➢ค่าท าหนังสือเดินทาง   

➢ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษี  3%      

➢ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

➢ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  

➢ส าหรบัราคาน้ีบริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

➢ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืม,ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

➢ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์50 หยวน/วนั/ท่าน (โดยเฉล่ีย 50 หยวนตลอดการเดินทาง) 

➢ค่าทิปยกกระเป๋า โดยเฉลี่ยหอ้งละ 10 หยวน (บางโรงแรมอาจจะไมม่ีเจา้หนา้ท่ียกกระเป๋า) 

➢ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง 

 

การช าระเงิน   

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ  าเป็นจ  านวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรบัการ

จองทวัร ์หากภายใน 3 วนัไม่มีการช าระค่ามดัจ าถือวา่ยงัไม่คอนเฟริมท่ี ส่วนท่ีเหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่ง

นอ้ย 15 วนัท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด หรือยกเลิกการเดินทาง 
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การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 35 วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด  

(ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตี มัดจ  ากับทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการการนัตีค่ามัด

จ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 แจง้ล่วงหน้า 26 – 35 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆท่านละ 10,000 บาท  

 แจง้ล่วงหน้า 15 – 25 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ ท่านละ 15,000 บาท 

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 14 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง หรือ No Show หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือคืน

เงินบางส่วน 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลง

การเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้และความ

ผิดพลาดจากทางสายการ บิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

5. เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจ าคืนไดไ้ม่วา่กรณีใด 

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง

และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ เป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ

ราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม สถานการณ์ ดงักล่าว 

8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

จดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงิน ใหส้ าหรบัค่าบริการน้ันๆ 
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9. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดย ผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไขห้วัดใหญ่ 

2009 ของประเทศน้ันๆ 

12. รายการทวัรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ในระหวา่งการท าทวัร ์

13. เม่ือท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด 

 

อตัราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้งจา่ยเพิ่มใหส้ถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

➢ ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใชจ้า่ยเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 

➢ การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า** 

➢ ท่านที่มีวีซ่าจนีแลว้หกัคืนท่านละ1,000บาท 

 

เอกสารในการขอวีซ่า 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน  มีหนา้วา่งประทบัตรามากกว่า 2 หนา้คู่   

2. ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถา้มี) 

3. เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ----- หากช่ือ-นามสกุลท่ีระบุในหนังสือเดินทางเล่มใหมก่บั

หนังสือเดินทางเล่มเดิมไม่ตรงกนั ใหย้ื่นเอกสารหลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-นามสกุลท่ีทางราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุต า่กวา่ 6 ปี สูตบิตัรตวัจริง และส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 

 3.2 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุ 6-18 ปี ส าเนาสูติบตัร และส าเนาบตัรประชาชนบิดา-มารดา 

 3.3 เอกสารเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อายุต า่กวา่ 18 ปี ส าเนาสูติบตัร, หากไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา หรือมารดา 

ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศ ออกโดยส านกังานเขตเท่านั้น 

4. หนงัสือรบัรองการท างาน (ในกรณีที่ผูเ้ดินทาง ท างานที่เดียวกนั 3 ท่านข้ึนไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทาง (พรอ้มเบอรโ์ทรติดตอ่ลกูคา้ ) *ส าคญัมาก* เพื่อน าขอ้มูลของ

ลกูคา้กรอกฟอรม์ยืน่ค ารอ้งขอวีซ่า     

- กรณีลูกคา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั โปรดระบุรายละเอียดของธุรกิจดว้ยว่า ท าอะไร 

6. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 3 รูป   
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หา้มมีรอยเย็บแม็ก หรือรอยปากกาใดๆ พ้ืนหลงัสีขาวเทา่นั้น*ส าคญัมาก*  

(สถานทูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่า ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี) * มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต ่วนัท่ี 6 ธ.ค.2559 เป็นตน้ไป  

6.1 รูปถ่ายตอ้งอายุไมเ่กิน 6 เดือน 

6.2 รปูถา่ยหนา้ตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้ และ ใบหทูัง้ 2 ขา้งชัดเจน *ส าคญัมาก* 

6.3 หา้ม สวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว เส้ือนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

6.4 หา้ม น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสต๊ิกเกอร ์หรือรูปท่ีปร้ินจากคอมพิวเตอร์ 

6.5 หา้ม น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

6.6 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

6.7 ไมส่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูแวน่ตาด า แวน่ตาแฟชัน่ แวน่สายตา  

6.8 หา้ม สวมใส่คอนแทคเลนสสี์ หรือ คอนแทคเลนสบ๊ิ์กอายสแ์ฟชัน่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน

จะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมท่ราบกฎกติกาในรายระ

เอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่าน

อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 สปัดาห ์

หมายเหตุ: กรณีเอกสารไม่ครบถว้น หรือไมถู่กตอ้งตามกฎระเบียบท่ีทางสถานทูตแจง้ ทางบริษัทจะไมท่ าการยื่น 

วีซ่าให ้

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี และ แบบฟอร์มจองทวัร์ 
***  กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง *** 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

 
1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์............................................................................................................  

ตวัอยา่งรูปถ่ายยื่นวีซ่า 
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2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์................................................................................................................... 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 

กรอกขอ้มูลส่วนตวั 

5.  ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

( MISS./MRS./MR. )  NAME ...............................................SURNAME ........................................... 

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกนัอยู่ 

กรณีที่สมรส ระบุช่ือคู่สมรส...............................................................  อาชีพ .......................................... 

7. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................ .... 

...................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ........ ...................... 

8. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ทีส่ามารถติดต่อได ้(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 

....................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ... ........................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถือ .................................................. ... 

9.  ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................... 

10. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน ....................................................................................................................... 

................................................................................. ......................................................................... 

ต าแหน่งงาน ....................................................  รหัสไปรษณีย์ ......................... เบอร์โทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 

ที่อยู่..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ..................................................        เบอร์โทร  .....................................................  

12. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Page 16 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์SHANGHAI PASSION 5D3N APR18-FM-W14 

1.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร ............................................................ 

2.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร ............................................................ 

13. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่    (.....)   ไม่เคย     (.....)   เคย  ระบุ ............. 

เมือง .................................  วันที่เดินทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค์ ...................................... 

หมายเหตุ *** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน 

ขอ้มูลส าหรบัโรงแรมทีพ่กั และ สายการบิน 

14. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

15. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

16.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 

17.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี)....................... 

18. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
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ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
  
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดนิทาง 7 วนั*** 


