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เซีย่งไฮด้ิสนียแ์ลนด์ -  อูซ๋ ี– ซโูจว – โจวจวง 

5วนั 4คืน โดยสายการบินไทย TG 664/665 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Shanghai Disney-DEC-5D-TG-W14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

พิเศษ...น่ังรถไฟแม่เหลก็ พรอ้มเมนูพิเศษ... กระดูกหมูอู๋ซี , ขาหมูโจวจวง  

กุง้มังกร, ไก่แดงและเสี่ยวหลงเปา 

 
วันสบาย ทัวรแ์อนดท์ราเวล  มคีวามยินดขีอน าท่านเดนิทางสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี เยือนนคร

เซีย่งไฮแ้ละเมอืงต่าง ๆ  ดังรายการต่อไปนี ้

นครเซี่ยงไฮ้ ซึง่ในอดตีเป็นนครเซีย่งไฮแ้ละเขตเช่าชาวตะวันตกสมยัการล่าอาณานคิม ชมนครทียั่งคงกลิน่ไอ

แบบตะวันตกอาคารบา้นเรอืนทีม่กีารผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตก 

และมเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึและผลติภัณฑต่์าง ๆ อย่างจุใจบรเิวณถนนนานกงิและ

ตลาดเถาเป่า 

เขตไวท่าน  หรอืทีช่าวตะวันตกเรยีกเขตนีว่้า The Bund ชมเขตเก่าและทัศนยีภาพอันงดงามของรมิฝ่ังแม่น ้าหวง

ผู่ แม่น ้าสายหลักของนครเซีย่งไฮ ้ และความรุ่งเรอืงทางเศรษฐกจิสมัยปัจจุบัน ชมความงามของ

สถาปัตยกรรมสไตลยุ์โรปและทัศนยีภาพของแม่น ้าหวงผู่ ประกอบกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่รอบ  ๆ

ตัวเมอืงเซีย่งไฮ ้

เมอืงซูโจว  เมอืงแห่งสาวงาม  ชมสวนหลวิหยวน 

เมอืงอู๋ซี นมัสการพระใหญ่อันศักดิส์ทิธิ ์ สูง 88 เมตร ท ีวั่ดเขาหลงิซาน 
            

ไม่ไปไม่ไดแ้ลว้!!!!!...เที่ยวไดเ้ต็มที่ รายการคุม้ 
ไม่เสยีเวลาเท่ียว......ชอ้ปป้ิงแค่ 4 รา้น 

*** แถมฟรี...ชมกายกรรม อีร่าโชว ์โชวอ์นัดบั 1 ของเมืองจีน *** 

พิเศษ.....เลือกซื้อ Shanghai Disneyland ใหญ่กว่าฮ่องกง 3 เท่า 

Disneyland แห่งท่ี 3 ของเอเชีย แห่งท่ี 6 ของโลก 

น า้ด่ืมแจก ท่านละ 1 ขวด ต่อวนั / ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ คนขบัรถทอ้งถิ่นแลว้ 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  30 ธนัวาคม 59 – 03 มกราคม 60 

    31 ธนัวาคม 59 – 04 มกราคม 60 
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วนัแรกของการเดนิทาง        สนามบนิสุวรรณภูม ิ– เซี่ยงไฮ้ - โชวก์ายกรรมอีรา่ 

08.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ D   สายการบนิ

ไทย โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง บรษัิท คอยอ านวยความสะดวก 

10.35 น. น าท่านออกเดนิทางสู่นครเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิไทย เท ีย่วบนิที ่TG664 

15.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตผิูต่งนครเซี่ยงไฮ ้ น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร แลว้ใหท้่านรับกระเป๋า รถโคช้ปรับอากาศรอรับ จากนัน้น าท่านสู่ตัว เมอืงเซี่ยงไฮ้  

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (1)  

หลังจากนัน้น าท่านชม โชวก์ายกรรมอีรา่ โชวท์ ีด่ที ีสุ่ด ของเมอืงจนี ลงทุนสรา้งสรรคสู์งทีสุ่ดใน

มหานครเซีย่งไฮ ้ ตระการตากับจนิตลลีาส ผสมผสานกายกรรมลอืชือ่ และความทันสมัยเขา้ดว้ยกัน

ไวอ้ย่างลงตัว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*) (1) 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     เซี่ยงไฮ้–อู๋ซ-ีวดัหลงิซาน -ศาลาฝานกง –พระใหญห่ลิงซานตา้ฝอ –  

  รา้นไขมุ่ก-ซูโจว-สวนหลินหยวน-วดัซีหยวน-HARMONY TIME SQUARE  

  พเิศษ...เมนูกระดูกหมูอู๋ซ ี 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

น าท่านเดนิทางไปยังเมอืงอู๋ซ ี เมอืงอุตสาหกรรมเบาทีไ่ดรั้บ

ฉายาว่าเป็นเมอืงเซีย่งไฮน้อ้ยของประเทศจนี   น าท่านชม

สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาทีส่วยงาม ณ วัดหลงิซาน 

ชมศาลาฝานกงวัดหลงิซาน ตัง้อยู่รมิทะเลสาบไท่หูท ีก่วา้ง

ใหญ่ อยู่เชงิเขาหลงิซานทีส่วยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่

ยิ่งใหญ่อลังการ ดา้นขา้ง ๆของศาลาฯ เป็นพระพุทธรูปองค์

ใหญ่ปางหา้มญาตทิองส ารดิท ีเ่ขาหลงิซาน หรอืตามภาษาจนี

เรยีกว่า "หลิงซานตา้ฝอ" ซึง่มคีวามสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน มพีระพักตรท์ ีส่ง่างามมาก ศาลา

ฝานกงวดัหลิงซาน มเีสน้ผ่าศูนย์กลางจากทศิใตถ้งึทศิเหนอื แบ่งกลุ่มสถาปัตยกรรมเป็นฝ่ัง

ตะวันออกและตะวันตก มพีื้นท ีก่ว่า 7 หมืน่ตารางเมตร มทีางเดนิเชือ่มระหว่างต าหนักกับอาคาร

ต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดยี์ 5 องค ์ ดา้นหลังเป็นแท่นเซ่นไหวบู้ชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับ

วัดวาอารามทั่วไปของจนี โดยใชห้นิกอ้นใหญ่ท าเป็นระเบยีงยาว เสาค ้าหลักและเสาโคง้ยาว การ

สรา้งหลังคาโคง้สูงและหอ้งโถงทีก่วา้งใหญ่ ไมเ่พยีงแต่สะทอ้นใหเ้ห็นความยิ่งใหญ่ ลกึซึง้และ

สูงส่งของพุทธศาสนาเท่านัน้ หากยังเอาวัฒนธรรมดัง้เดมิมาผสมผสานกับปัจจัยปัจจุบัน นับไดว่้า 

เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาทีย่อดเยี่ยมงดงามยิ่ง 
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จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้ครมีและเครือ่งประดับทีท่ าจาก ไขมุ่กน า้จดื ท ีเ่พาะเลีย้งไวร้มิทะเลสาบไท่

หู และไดท้ าการคัดแยกไวต้ามอายุของไข่มุก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) ***อาหารพเิศษ กระดูกหมูอู๋ซี 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงซูโจว เมอืงเก่าแก่ท ีม่ปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนานกว่า 

2,500 ปี และไดรั้บสมญานามว่า “เมอืงแหง่สาวงาม” น าท่านชม สวนหลิว

หยวน โบราณสถานอันเก่าแกแ่ละสวยงามของซูโจวทีส่มบูรณ์แบบและเลือ่ง

ชือ่ของจนี ชมธารน ้าเล็กๆ ศลิามหมึา สะพานโคง้ อารามหลวง ขนาดย่อมและ

รวมถงึประวัตขิองพระจักรพรรดิคั์งซที ีพ่ระองคเ์คยเสด็จมา ณ ทีน่ ีเ้พื่อทรงหา

พระแสงดาบวเิศษจนม ี ค าพังเพยจากนักกวเีอก “ซูตงปอ” ถา้หากผูใ้ดไดม้า

เยือนเมอืงซูโจวแลว้ ไม่หาโอกาสชม อทุยานแห่งนีท้่านผูนั้น้จะตอ้งเสยีใจไป

ตลอดกาล น าท่านชมเจา้แม่กวนอมิพันมอืพันตาและพระอรหันต ์ 500 องค ์

พรอ้มชมพระจีก้ง 3 อารมณ์ ณ วดัซีหยวน  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4)  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ SUZHOU HARMONY TIME SQUA RE เป็นแหล่งรวมความทันสมยัแห่ง

ใหม่ของซูโจวม ี JIU GUANG DEPARTMEAT เป็นตน้ อกีทัง้ท่านจะไดช้ม SKY SCREEN ยาว 500 

เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบ ชิน้เดยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

น าทา่นเขา้สู่ NANYA HOTEL SUZHOU หรอืเทยีบเทา่ (4*) (2) 
 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     ซูโจว – รา้นผา้ไหม – โจวจวง+ล่องเรอืโบราณ – เซี่ยงไฮ้ – ศูนยว์จิยัทาง

การแพทยแ์ผนโบราณเป่าฟู่ หลิง– อุโมงคเ์ลเซอร ์- หาดไวท่าน –– หอทวีี

ไขมุ่ก พเิศษ เมนูขาหมูโจวจวง, กุง้มงักร 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหาร (5) 

 น าท่านเยี่ยมชม รา้นผา้ไหมจนี ผลติภัณฑท์ ีท่ าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเส ือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชม

วธิกีารน าเสน้ ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพือ่มาท าไสน้วม

ผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้ เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง  

แลว้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงโจวจวง พาท่านชมววิสองขา้งทางระหว่างเดนิทาง น าท่านน่ังเรอื

โบราณโจวจวง ล่องเรอืชมความงามรอบๆเมอืงทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นอยู่และวถิชีวีติของผูค้นที่

อยู่รมิน ้า ซึง่ยังไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “เวนสิแหง่ประเทศ

จนี” และไดรั้บการยกย่องจากยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก โจวจ

วงเป็นเมอืงโบราณทียั่งคงอนุรักษ์ความงามทางดา้น

สถาปัตยกรรมของสิง่ปลูกสรา้งต่างๆ ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

 ***อาหารพเิศษ ขาหมูโจวจวง *** 

บ่าย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงเซีย่งไฮ้ เมอืงทีไ่ดรั้บการพัฒนาจนมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง

อย่างมากจนไดรั้บการขนานนามว่า  “ปารสีตะวันออก” และเซีย่งไฮยั้งเป็นศูนย์กลางการคมนาคม

และเศรษฐกจิภาคตะวันออกเฉยีงใตเ้มอืงนีม้พีื้นท ี ่ 6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14 ลา้นคน 

นับเป็นเมอืงท่าพาณิชย์ ขนาดใหญ่ตัง้อยู่บนปากทะเลจนีใต ้   จากนัน้น าท่านสู ่ ศูนยว์จิยัทาง

การแพทยแ์ผนโบราณเป่าฟู่ หลิง พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจนี ในชือ่ว่า ยาบัว

หมิะ ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่หลงิ “”เป็นยาสามัญประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของรัฐบาลจนี ใหท้่าน

ไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หรอืเลอืกซือ้ยาสมุนไพรกลับไปเป็นของฝาก 
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จากน ัน้น าทา่นน ัง่รถรางลอด อุโมงคเ์ลเซอร ์น าผูโ้ดยสาร

ผ่านอุโมงคท์ ีเ่ต็มไปดว้ยแสงสเีรา้ใจ เป็นอุโมงคล์อดแม่น ้า

สายแรกในประเทศจนี ต่อจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เขตไว่

ทาน หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ยา่นเดอะบนัตข์องเซี่ยงไฮ ้

ย่านถนนรมิแม่น ้า ท ีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแม่น ้า

หวงผู่ ฝ่ังตะวันตก ซึง่เป็นย่านเมอืงเก่าของมหานครเซีย่งไฮ ้

น่ันแช่งเป็นเขตเมอืงเก่า และ เมอืงใหม่  เมอืงเก่านัน้เรยีกว่า 

ฝ่ังผู่ซี ่ ( Puxi) ฝ่ังเมอืงใหม่เรยีกว่าผู่ตง (Pudong) มแีม่น ้า

หวงผู่แบ่ง  เมือ่งเซีย่งไฮ ้ แบ่งออกเป็นสองฝ่ัง เหมอืนแม่น ้า

เจา้พระยาบา้นเรา ท ีแ่บ่งฝ่ังธนบุรแีละฝ่ังพระนคร บรรยากาศ

สองฝ่ังแม่น ้าแตกต่างกันอย่าชัดเจน หาดไว่ทานหรอืเมอืงเก่า 

เป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์จา้พ่อเซีย่งไฮ ้ อกีทัง้เคยเป็น

ทีตั่ง้ของตกึท าการบรษัิทใหญ่ๆ ธนาคารชัน้น า และสถนกงสุล

ประเทศต่างๆทั่วโลก ลักษณะของอาคารเป็นสไตลยุ์โรปโบราณ และยังคงอนุรักษ์ เป็นอย่างด ี บาง

แห่งดัดแปลงเป็นออฟฟิชและรา้นอาหารหรูๆ ใครมาเยอืนเซยีงไฮ ้ ตอ้งแวะชมความงามแบบ

คลาสสคิของ “เดอะ บันต”์  ถงึจะเรยีกว่ามาถงึเมอืงเซีย่งไฮ ้ และยังมองเห็นหอไข่มุก ซึง่เป็น

สัญลักษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮอ้กีดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7)   

***อาหารพเิศษ กุง้มงักร*** 

 น าท่านขึน้ หอทวีไีขมุ่ก หรอื Oriental Pearl Tower ซึง่มคีวามสูง 468 เมตร ซึง่เป็นทีตั่ง้ของ

สถานโีทรทัศนเ์มอืงเซีย่งไฮ ้ ท ีฐ่านใตห้อจัดเป็นพิพิธภัณฑป์ระวัตศิาสตรเ์มอืงเซีย่งไฮ ้ทีน่ ียั่ง

ประกอบดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ แหล่ง   ชอ้ปป้ิงและสวนสนุกทีข่ ึน้ชือ่อกีดว้ย ซึง่ตัง้อยู่ฝ่ังตรงขา้มหาด

ไว่ทาน  

แล้วน าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*) (3) 

 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง        เซี่ยงไฮ้ –  พพิธิภณัฑม์าดามซ่ง - ตลาด 100 ปี เฉนิหวงัเมีย่ว 

                                         พเิศษ...เมนูไกแ่ดง 

                                         ***Optional เลือกซือ้เซีย่งไฮ้ดสินยีแ์ลนด ์*** 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

 น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑม์าดามซ่ง แห่งนีตั้ง้อยู่เขตซเีฉงิ ถนนเป่ยเจีย้นทะเลสาบโฮ่วไห่ ซึง่

อยู่ใจกลางเมอืงกรุงปักกิง่ ห่างจากพระราชวังตอ้งหา้ม (พระราชวังกูก้ง) ไปทางทศิตะวันตกเหนอื

แค่ประมาณ 1 กโิลเมตร อดตีเคยเป็นส่วนหนึง่ของทีพั่กของหมงิจู ขุนนางชัน้ผูใ้หญ่ส าคัญของ

จักรพรรดคัิงซ ี สมัยราชวงศช์งิ ต่อมาเป็นทีพั่กของเหอเซนิ ขุนนางชัน้ผูใ้หญ่ส าคัญอกีคนหนึง่ของ

จักรพรรดเิฉยีนหลงสมัยราชวงศช์งิ และยังเคยเป็นส่วนหนึง่ของทีป่ระทับของบดิาของจักรพรรดผู่ิอ ี ๋

จักรพรรดอิงคสุ์ดทา้ยในสมัยราชวงศช์งิ ในยุคจนีใหม่สถาปนาขึน้ เขตนีเ้คยเป็นทีอ่ยู่ของสถาน

เอกอัครราชทูตมองโกเลยีประจ าประเทศจนี เมือ่ปี 1962 เขตนีไ้ดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใหม ่ ปี 

1963 มาดามซ่ง ชิง่หลงิไดย้า้ยเขา้มาพ านักทีน่ ีเ้ม ือ่อายุ 70 ปีจนกระทั่งถงึแกอ่สัญกรรมเมือ่ปี 1981 

มาดามซ่ง ชิง่หลงิไดอ้าศัยและท างานทีน่ ีเ่ป็นเวลา 18ปี ปี1982 เขตนีใ้นฐานะเป็นสิง่ก่อสรา้งทีรั่บ

การอนุรักษ์ระดับชาตเิปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)   
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จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ตลาด 100 ปี เฉนิหวงัเมีย่ว ของเมอืงเซีย่งไฮ ้ถอืว่าเป็นตลาดเก่าของ

ผู่ตง เซีย่งไฮ ้ อาคารบา้นเรอืนบรเิวณนีเ้ป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ และไดม้ ี

การตกแต่งสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณจนี และ

เก่ากว่ารอ้ยปี ท ียั่งคงความงดงาม ทัง้รา้นขายอาหาร 

รา้นขนมพื้นเมอืง อาหารขึน้ชือ่ของทีน่ ีค่อื เสีย่วหลง

เปา อันลอืชือ่ และยังมขีายของทีร่ะลกึต่างๆ มากมาย 

 

 

หมายเหตุ กรณีหากทา่นไม่เทีย่วตามโปรแกรมทัวร์ สามารถเลอืกซือ้ดสินียแ์ลนดเ์ซ ีย่งไฮ ้แทน 

(รวมอาหารเชา้+เย็น) 
 

***Optional เลอืกซือ้ SHANGHAI DISNEYLAND **** 
มหาสวนสนุกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ณ SHANGHAI DISNEYLAND (เปิดเมือ่วันที ่16 ม.ิย. 59) 

ใหญ่กว่าฮ่องกง 3 เท่า Disneyland แห่งที ่3 ของเอเชยีและแห่งที ่6 ของโลก 

***   รบัประทานอาหารกลางวนั ตามอสิระตามอธัยาศยั (เพือ่ไมร่บกวนเวลาของท่าน) 
Shanghai Disneyland ใชเ้วลาร่วม 5 ปีในการก่อสรา้ง โดยใชง้บทัง้สิน้ราว 5.5 พันลา้นเหรยีญ 

หรอืราว 180,000 ลา้นบาท สวนสนุกแห่งนีเ้ป็นทรัพย์สนิของดสินยี์รอ้ยละ 43 ทีเ่หลอืเป็นของ ซ่ัง

ไห่ เสิน่ตี ้กรุ๊ป กจิการรัฐวสิาหกจิจนี รวมถงึภาคส่วนต่างๆ ท ีอ่ัดฉดีเงนิสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหา

ผลก าไรในอนาคตในสวนสนุกจะไฮไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดสินยี์ท ีใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลก และมทีัง้หมด 6 ธมีพารค์ดว้ยกัน ทัง้ Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of 

Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มสีารพัดเครือ่งเล่นหวาดเสยีว 

และแหล่งรวมความบันเทงิทีน่่าสนใจ ภายในบรเิวณสวนสนุกแห่งนียั้งแบ่งพื้นท ีส่่วนหนึง่ส าหรับเป็น

เมอืงดสินยี ์ หรอืดสินยีท์าวน ์ ซึง่ประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิง 

รา้นอาหาร และสิง่

บันเทงิ นอกจากนัน้ยัง

มโีรงแรมทีพั่ก 2 แห่ง 

รวมทัง้ “วชิชิง่ สตาร์ 

ปารก์”  

(Wishing Star Park) 

บรเิวณชมทัศนยีภาพ

ทีส่วยงามตามธรรมชาตบินเนือ้ท ี ่ 2,440 ไร่ และสวนโมเสกอันน่าตืน่ตา เล่าเรือ่งเก ีย่วกับ 12 

นักษัตร ดว้ยตัวละครของดสินยี์ นอกจากนัน้เซีย่งไฮด้สินยี์แลนดยั์งมปีราสาทเจา้หญงิ (The 

Enchanted Storybook Castle) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของดสินยี์แลนด ์ ขนาดใหญ่ทีสุ่ดและสูงทีสุ่ด

เท่าท ีว่อลตด์สินยี์เคยสรา้งมาโดยประสาทแห่งนีจ้ะเป็นทีอ่ยู่ของเจา้หญงิหลายองคอ์กีดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (10)*** เมนูไกแ่ดง *** 

น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (4*) (4) 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง       เซี่ยงไฮ้- วดัพระหยกขาว-รา้นหยก-ตลาดเถาเป่า-รถไฟแมเ่หล็ก-กรุงเทพฯ        

  พเิศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา 

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 
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 จากนัน้เชญิทุกท่านเดนิทางสู่วดัพระหยกขาวใหท้่านนมัสการพระหยกขาวทีวั่ดอวีโ้ฝวซีอ่   ภายใน

บรรจุพระพุทธรูปปรางคไ์สยาสนท์ ี ่ ซึง่แกะดว้ยหยกขาวทัง้องคเ์พื่อเป็นสริมิงคลและบังเกดิโชคลาภ

แด่ตัวท่านมพีระพุทธรูปหยกขาวสององคป์ระดษิฐานอยู่ซึง่อาราธนามาจากเมอืงเจยีงหวานและยังมี

พระพุทธรูปปางไสยาสนแ์ละพระปางสมาธอิกีองคสู์ง 6 ฟุต ตกแต่งดว้ยอัญมณีต่างๆหนัก 1,000 

กโิลกรัม วัดแห่งนีม้คีวามส าคัญในดา้นวัฒนธรรมในมหานคร  

จากนัน้น าท่านชม หยกแท ้ ของเมอืงจนีพรอ้มทัง้ใหท้่านไดรั้บค าแนะน า และวธิกีารดูหยก และให ้

ท่านเลอืกซือ้หยกไวเ้ป็นของฝากล ้าค่า 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12)*** พเิศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา*** 

บา่ย จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ตลาดเถาเป่า เป็นแหล่งชอ้ปป้ิง

สนิคา้ก๊อปป้ีแห่งใหม ่ ขายสนิคา้อาทเิช่น กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ ไมก้อลฟ์ ฯลฯ สมควรแก่เวลาใหท้่านเตรยีมตัว

เดนิทางสู่ สนามบนิผูต่ง โดยน าท่านน ัง่รถไฟแมเ่หล็ก

ความเร็วสูง การคมนาคมใหม่ล่าสุดของนครเซีย่งไฮ ้ ซึง่

สามารถท าความเร็วไดถ้งึ 430 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง เพลดิเพลนิ

กับจอมอนเิตอรแ์ละสัมผัสความทันสมัยภายในรถไฟ 

17.20 น. น าท่านออกเดนิทางจากสนามบนิ นครเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิไทย เท ีย่วบนิที ่TG665 

21.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจไปอกีนานแสนนาน 
 

 
 
 

 

หมายเหตุ: อัตราค่าบรกิารทัวรน์ ี ้ เป็นทัวรท์ ีร่่วมกับการท่องเท ีย่วแห่งเมอืงจนีทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร

ประชาสัมพันธส์นิคา้พื้นเมอืงใหก้ับนักท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้ก 4 รา้น ไดแ้ก ่รา้นไขมุ่ก,รา้นผา้ไหมจนี,ศูนยว์จิยั

การแพทยแ์ผนโบราณ,รา้นหยก ซึ่งจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีน

ใหก้ับนักทอ่งเท ีย่วทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม และรับฟังค าบรรยาย อย่างนอ้ย 45 

นาท ีซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ ส าหรับท่านใดทีแ่ยกไมไ่ปตาม

คณะในบางสถานทีห่รอืในบางวันหรอืไม่เขา้รา้น ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweet Day Shanghai  

5D/ 4N (TG664-665) 
ราคารวมต๋ัว ราคาไม่รวมต๋ัว 

ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง ราคาทา่นละ 38,500 บาท 15,900 บาท 
เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบั ผู้ใหญ ่1 ทา่น 38,500 บาท 15,900 บาท 

ก าหนดการเดินทาง  30 ธนัวาคม 59 – 03 มกราคม 60 

    31 ธนัวาคม 59 – 04 มกราคม 60 

 

 

อตัราค่าบริการ 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Shanghai Disney-DEC-5D-TG-W14 

เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบั ผู้ใหญ ่2 ทา่น  (มีเตียง) 37,500 บาท 15,900 บาท 
เด็ก อายุต ่ากว่า 12 ปี พักกบั ผู้ใหญ ่2 ทา่น  
(ไม่มีเตียง) 

36,500 บาท 14,900 บาท 

พักห้องเด่ียวเพ่ิมอีกทา่นละ 4,500 บาท 
อตัรานีร้วม: ภาษนี า้มนัของสายการบนิ,ภาษสีนามบนิไทย ณ วนัท ี ่25 สงิหาคม 59 

**ราคาดังกล่าวอาจมกีารปรับเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรียกเก็บภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิเพิม่เตมิ** 

**ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 
 
 
 

หมายเหตุ  

-  เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่น 

สละสทิธิไ์ม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครัง้จะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน  

15 ท่านขึน้ไป กรณีท ีลู่กคา้ 10 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร ์แต่มไีกดท์อ้งถ ิน่พูดไทยรับ) 

- ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า การจัดหอ้งพักมาตรฐาน จะเป็น  

2 เตยีง/หอ้ง (Twin room) หากท่านพัก 3 ท่าน/หอ้ง (Triple room) ขึน้อยู่กับโรงแรมนัน้ๆ หากทางโรงแรมนัน้ๆ ไม่ม ี

ทางบรษัิทฯ จะจัดใหต้ามความเหมาะสมต่อไป และหากลักษณะหอ้งนอนคนละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ของโรงแรม 

- กรณีท ีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวเครือ่งบนิภายในเอง เพือ่ต่อเท ีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่างๆ ทีจ่ะมาร่วมเดนิทางพรอ้มคณะ  

รบกวนเช็คเวลาบนิหรอืสายการบนิกับเจา้หนา้ท ีทุ่กครัง้ก่อนออกต๋ัวเพื่อความถูกตอ้ง หากท่านออกต๋ัวไปแลว้ 

เท ีย่วบนิล่าชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ครบตามจ านวน หรอืกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบเนือ่งจากอยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ 

 

อตัรานีร้วม 

ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับเสน้ทางกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้(ต๋ัวกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบนิไทย ชัน้ทัศนาจร 

ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการระบุ 

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการระบุ   ค่ารถรับส่งระหว่างการน าเท ีย่วตามรายการระบุ 

ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี    ค่าธรรมเนยีมการยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศจนี 

ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุหรอืเสยีชวีติดว้ยอุบัตเิหตุเท่านัน้ คุม้ครองอายุตัง้แต่ 6 เดอืน-75 ปี ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 

1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอุบัตเิหตุ ไม่เกนิวงเงนิ 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ **อายุ 76ปีขึน้ไป วง

เกนิ 500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัตเิหตุ ไม่เกนิวงเงนิ 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร)์ ** เงือ่นไขเป็นไป

ตามกรมธรรมท์ ีท่างบรษัิทฯ จัดท า (ส าหรับทีเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัวรก์รุ๊ปจากเมอืงไทยเท่านัน้) ส าหรับท่านอืน่ๆ ท ี่

ไม่ตรงตามเงือ่นไขกรมธรรม ์ ท่านจะตอ้งท าประกันการเดนิทางเอง หรอื สอบถามค่าใชจ่้ายประกันเพิ่มเตมิกับ

เจา้หนา้ทีฯ่ 

 รวมทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่แล้ว 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
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ค่าท าหนังสอืเดนิทาง       ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และค่าภาษี  3% 

ส าหรับราคานีบ้รษัิท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท ีย่วหากมกีารเก็บเพิ่ม 

ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งดืม่,ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ค่าซักรดี ฯลฯ 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์50 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ทปิยกกระเป๋า  

ไมแ่จกกระเป๋า 

 

การช าระเงนิ   

 ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิค่ามัดจ าเป็นจ านวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสารหนึง่ท่านส าหรับการจองทัวร ์

หากภายใน 3 วันไมม่กีารช าระค่ามัดจ าถอืว่ายังไม่คอนเฟรมิท ี ่ ส่วนทีเ่หลอืจะขอเก็บท ัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่ง

นอ้ย 15 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามัดจ าทัง้หมด หรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลิก 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 31 วัน ก่อนเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัต ี มดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารกา

รนัตคีา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 แจง้ล่วงหนา้ 14 – 30 วัน ก่อนเดนิทาง หักค่าด าเนนิการต่างๆท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 7 – 13 วัน ก่อนเดนิทาง หักค่าด าเนนิการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ล่วงหนา้ 3 – 6 วัน ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมด หรอืบางส่วน 

 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ มสีทิธ ิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี ้ เม ือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได  ้

2. เน ือ่งจากตั๋วเครื่องบนิตอ้งเด ินทางตามวันที ่ ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านั ้น จะไม่สามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใดๆ ทั้งส ิน้ ถา้กรณยีกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

หรือบางส่วนใหก้ับท่าน 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่ก ิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวัต ิ และอ ื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท า

รา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัตเิหตุต่าง ๆ 

4. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้ อันเน ือ่งมาจากธรรมชาต ิ ความล่าชา้และความผดิพลาด

จากทางสายการ บนิ  จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5. เม ือ่ท่านเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงนิมัดจ าคนืไดไ้ม่ว่ากรณใีด 

6. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่องและ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

7. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงข ึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครื่องบนิตาม สถานการณ ์ดังกล่าว 

8. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจาก

สายการบนิ บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษัทฯ จะด าเนนิโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ ืน่

ทดแทนให ้ แต่จะไม่คนืเงนิ ใหส้ าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

9. มัคคุเทศก ์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ิทธ ิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทน บริษัทฯ นอกจากม ี

เอกสารลงนามโดย ผูม้อี านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้ 
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10.  บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส ิน้ หากเกดิส ิ่งของสูญหาย  อันเน ือ่งเก ิดจากความประมาทของท่าน , เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

11.  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน ือ่งมาจากมสี ิ่งผดิกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดนิทาง ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอี ืน่ๆ  อาท ิเช่น นโยบายการควบคุมไขห้วัดใหญ่ 2009 ของ

ประเทศนัน้ๆ 

12.  เม ือ่ท่านตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ทั ้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

 

เอกสารในการขอวซีา่ 

1. หนังสอืเดนิทางมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  มหีนา้ว่างประทับตรามากกว่า 2 หนา้คู่   

2. ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน และ ส าเนาเปลีย่นชือ่ – นามสกุล (ถา้ม)ี 

3. เอกสารหลักฐานการเปลีย่นชือ่-นามสกุล ----- หากชือ่-นามสกุลทีร่ะบุในหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่กับหนังสอืเด ินทาง

เล่มเดมิไม่ตรงกัน ใหย้ื่นเอกสารหลักฐานการเปลีย่นชือ่-นามสกุลที่ทางราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพิม่เตมิ กรณเีด็ก อายุ 6-18 ปี ส าเนาสูตบัิตร และส าเนาบัตรประชาชนบดิา-มารดา 

 3.2 เอกสารเพิม่เตมิ กรณเีด็ก อายุต ่ากว่า 6 ปี สูตบัิตรตัวจริง และส าเนาบัตรประชาชนบดิา-มารดา 

 3.3 เอกสารเพิม่เตมิ กรณีเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปี  ส าเนาสูตบัิตร, หากไม่ได้เดนิทางพรอ้มบดิา หรอืมารดา ตอ้งม ีหนงัสอื

ยนิยอมใหเ้ดนิทางไปต่างประเทศ ออกโดยส านกังานเขต 

4. หนงัสอืรบัรองการท างาน (ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทาง ท างานท ีเ่ดยีวกนั 3 ทา่นขึน้ไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง (ส าคญัมาก) เพือ่น าขอ้มูลของลูกคา้กรอกฟอรม์ย ืน่ค าร ้องขอวซ่ีา 

     (พรอ้มเบอรโ์ทรตดิต่อลูกคา้ ) 

6. รูปถ่ายส ีขนาด 2 น ิว้ จ านวน 2 รูป  (สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไม่รบัท าวซ่ีา ในกรณีดงัต่อไปนี)้ 

3.1 ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

3.2 น ารูปถ่ายเก่า ทีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3.3 น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่่ายเล่น หรือรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยื่นท าวซี่า 

3.4 น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติ๊ กเกอร์ หรือรูปทีป่ริ้นจากคอมพวิเตอร์ 

3.5 ท่านทีใ่ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวซี่า กรุณาเตรียมหนังสอืรับรองจากตน้สังกัดแนบมาดว้ย 

 

 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน และ แบบฟอร์มจองทัวร์ 
***  กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง *** 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

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

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์............................................................................................ ....................... 

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

4. เบอรติ์ดต่อ ......................................................................................  
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กรอกข้อมูลส่วนตัว 

5.  ช่ือ - นามสกุล  (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กินฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกันอยู่ 

กรณทีี่สมรส ระบุชื่อคู่สมรส...............................................................  อาชีพ .......................................... 

7. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................ .... 

...................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .............................. 

8. ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีสามารถติดต่อได  ้(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................. .............. 

....................................................................................................... รหัสไปรษณย์ี  .............................. 

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

9.  ช่ือสถานท่ีท างาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................... 

10. ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน ....................................................................................................................... 

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

ต าแหนง่งาน ....................................................  รหัสไปรษณย์ี ......................... เบอร์โทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 

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

รหัสไปรษณย์ี ..................................................        เบอร์โทร  ............................................ .........  

 

 

12. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

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

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

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



 
 

 
 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Shanghai Disney-DEC-5D-TG-W14 

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

เมือง .................................  วันทีเ่ดินทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค์ ...................................... 

หมายเหตุ *** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน  

ข้อมูลส าหรบัโรงแรมท่ีพกั 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 ออรค์ิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี)....................... 

18. ต้องการเลือกท่ีน ัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 

ลงช่ือ ผูจ้อง.....................................................................................................  
  
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


