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☺

ี่ งไฮ ้ สมญา “ปารีสแห่งตะว ันออก” เครือ
บินตรงสู่ มหานครเซย
่ งบินลาใหญ่

☺
☺

เมืองโบราณจูเจีย สมญา “เวนิสแห่งตะว ันออก” ล่องเรือชมเมืองโบราณ
เทีย
่ วเต็มว ัน สวนสนุกดีสนียแ
์ ลนด์ทใี่ หญ่อ ันด ับ 2 ของโลกด้วยงบประมาณสร้างถึง

☺

5.5 ล้านเหรียญ ก ับ 6 ธีมปาร์ค ทีท
่ า่ นจะได้สนุกสนานพร้อมก ันทงครอบคร
ั้
ัว
ี่ งไฮ ้ ชอ
้ ปปิ้ งถนนนานกิง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ เดินเล่นหาดเจ้าพ่อเซย

☺

Starbucks Reserve Roastery ตึกสตาร์บ ัคแห่งใหม่ ทีส
่ วยและใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก

☺

ี่ งไฮ ้ 3 คืน
พ ักโรงแรมระด ับ 4 ดาวทีเ่ มืองเซย

กําหนดการเดินทาง
วันแรก
21.00 น.

เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2562

ท่ าอากาศยานดอนเมือง
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
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วันทีส่ อง
00.15 น.
05.30 น.

เที่ยง

คํา่

วันทีส่ าม
เช้ า

สนามบินดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจีย่ ว (ล่องเรือ) – ร้ านผ้ าไหม
ตลาดร้ อยปี เฉินหวังเมีย่ ว
ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 760
*สายการบินแอร์ เอเซียเอ็กซ์ ไม่ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องแต่ ลูกค้ าสามารถสั่ งซื้อทานบนเครื่องได้ *
ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
บริการอาหารเช้ า แบบ KFC หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิ ซตะวันออก
แห่ งเมืองเซี่ ยงไฮ้ เป็ นอีกหนึ่ งย่านเก่าริ มนํ้าที่มีชื่อเสี ยงในเซี่ ยงไฮ้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1700 ปี นําท่าน
ล่ องเรือชมเมืองโบราณ ในพื้นที่ท้งั หมด 47 ตารางกิโลเมตรมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่นสะพานฝางเชิง
สะพานหินขนาดใหญ่ความยาว 72 เมตร สวนเขอซื่อ และวัดหยวนจิน รวมถึงบรรยากาศแม่น้ าํ หลายสายไหลมา
เชื่อมโยงกันซึ่งเป็ นเสน่ห์ของเมืองเก่าริ มนํ้า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *มือ้ ขาหมูรํ่ารวย หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ ยงไฮ้ มหานคร
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารี ส ตะวันออก” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคม
และเศรษฐกิ จทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม. มี ประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมื องท่า
พาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่ งทะเลจีนใต้ นําท่านสู่ โรงงานผ้ าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทาํ
จากผ้าไหม ไม่วา่ จะเป็ นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดร้ อยปี เฉินหวังเมี่ยว เซี่ ยงไฮ้ เป็ นตลาดเก่า
ของผูต่ ง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรื อนบริ เวณนี้ เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์
สถาปั ตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยงั คงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหาร
ขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย เมืองเซี่ยงไฮ้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
มีชื่อเสี ยง สําหรับสถานที่สาํ คัญเช่น เดอะบันด์ และซิ นเทียนตี้ รวมถึงเพิร์ลโอเรี ยนเต็ลทาวเวอร์ นอกจากนี้ ยงั มี
แหล่งช้อปปิ้ งที่ไม่ว่าคนจีนหรื อคนต่างชาตินิยมไปกันมากอี กหลายแห่ ง เช่น นานจิงลู่ เป็ นย่านช๊อปปิ้ งที่เก่าแก่
ที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่เซี่ยงไฮ้ โรงแรม  VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ า

บัวหิมะรวมนวดเท้ า – หาดไหว่ ธาน – ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ – ตลาดเถาเป่ า – หยก – ตึกสตาร์ บัค
 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ หาดเจ้ าพ่ อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ ธาน) ซึ่งเป็ นต้นกําเนิ ดอันลือ
ชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศ
ต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสู งตระหง่านซึ่ งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยโุ รปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุ งเทพที่
ปั กธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า จากนั้นนําท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็ นอุโมงค์
ข้ามสู่ฝั่งผูต่ งและผูซ่ ี โดยอุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์แห่ งแรกของจีน
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เที่ยง

คํา่

วันทีส่ ี่
เช้ า

ด้วย จากนั้นเยีย่ มชม ศูนย์ สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณ
สมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *มือ้ พิเศษเสี่ ยวหลงเปา หลังอาหารนําท่านช้อปปิ้ งสินค้ายีห่ ้อดังมากมาย
ที่ ตลาดเถาเป่ า ให้ท่านต่อรองราคาได้เท่าที่ท่านพอใจ จากนั้นนําท่านแวะชม โรงงานหยกจีน เครื่ องประดับนํา
โชคที่คนจีนนิยม จากนั้นนําท่านสู่ ตึกสตาร์ บัค สาขาใหญ่ ที่สุดในโลก อาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร
พร้อมพนักงานกว่า 400 คน มีเมนูเครื่ องดื่มกว่า 100 ชนิด พร้อมขนมเบอเกอรี่ สดและใหม่หลากหลายให้เลือกชิม
เป็ นร้านสตาร์บคั สาขาแรกและสาขาเดี ยวที่มอบประสบการณ์ ดิจิตอลให้กบั ลูกค้าไปพร้อ มๆกับการจิบกาแฟ
พัฒนาแอปลิเคชัน่ โดยอาลีบาบา
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร *มือ้ พิเศษไก่ แดง หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั
พักที่เซี่ยงไฮ้ โรงแรม  VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ า

สวนสนุก DISNEY LAND ( *ไม่ รวมอาหารกลางวัน และอาหารเย็น )
 บริการอาหารเช้ า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ ยงไฮ้ ชมเซี่ ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศจีน ที่ไ ด้รับการพัฒนาจนถู กขนานนามว่า “ปารี ส ตะวันออก” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพ้นื ที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมืองท่าพาณิ ชย์
ขนาดใหญ่แห่ งทะเลจีนใต้ นําท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุ กแห่ งที่ 6 ของอาณาจักรดิสนี ย ์ มี
ขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รองจากดิสนี ยแ์ ลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริ ดา สหรัฐฯ และเป็ นสวนสนุ กดิสนี ย ์
แลนด์แห่ งที่ 3 ในเอเชี ย ตั้งอยูใ่ นเขตฉวนซา ใกล้กบั แม่น้ าํ หวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุ กเซี่ ยงไฮ้ดิสนี ย ์
แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่ วม 5 ปี ในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้ นราว 5.5
พันล้านเหรี ยญ หรื อราว 180,000 ล้านบาท
ในสวนสนุกจะไฮไลต์ดว้ ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย ์ ทีใ่ หญ่ที่สุดในโลก และมีท้งั หมด 6
ธีมพาร์ค ด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove
และ Fantasyland มีสารพัดเครื่ องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ
“Adventure Isle” ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุ บเขาลึกลับใน
ยุคดึกดําบรรพ์ 'Casmp Discovery' พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสํารวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริ ศนาและความลึกลับ
และลงเรื อเข้าไปสู่ 'Roaring Rapids' อุโมงค์ถ้ าํ ปริ ศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็ นที่อยูข่ องจระเข้ยกั ษ์น่าเกรงขาม
"Fantasyland" เรื่ องราวจากโลกเทพนิ ยายและตัวละครของดิสนี ย ์ จะกลายเป็ นเครื่ องเล่นที่ให้นักท่องเที่ยวได้
สนุกสนาน โดยเฉพาะ 'Seven Dwarfs Mine Trains' เป็ นเครื่ องเล่นรถไฟเหาะโลกใต้เหมืองของเหล่าคนแคระทั้ง
7 หรื อโลดแล่นผจญภัยไปกับ 'Peter Pan Flight'
"Tomorrowland" อีกหนึ่ งไฮโลท์เด่ นของสวนสนุ กดิสนี ย ์ ที่มักจะสร้างโลกแห่ งอนาคต เพื่อ สร้างจิตนาการ
ให้กบั เด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่ องเล่นสุดลํ้าให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สําหรับที่ดิสนี ยแ์ ลนด์แห่ งใหม่น้ ี เปิ ดตัวเครื่ อง
3

http://www.chinaprotour.com/ (PH) เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (XJ)

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

เล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรู ปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า
'Lightcycle Power Run'
"Gardens of Imagination" จุดเด่นเรื่ องวัฒนธรรมของจีน ส่ งเสริ มเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุ กแห่ ง
นี้ ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ต้ งั อยูไ่ ม่ไกลจากปราสาทเทพนิ ยาย 'Wandering Moon Teahouse' เป็ นโรงนํ้าชาที่พกั ผ่อน
หย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนี ย ์ ดัดแปลงเป็ นเหล่า 12 นักกษัตริ ย ์ ตาม
แบบปฏิทินจีน
"Treasure Cove" สิ่ งที่จะมีอยูแ่ ห่ งเดียวและแห่ งใหม่บนโลก ในสวนสนุ กดิสนี ย ์ เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อ
ดัง The Pirates of the Caribbean กลายเป็ นเครื่ องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ ยง
ไฮ้ เท่านั้น จํา ลองฉากต่ างๆ ริ มทะเล อี กทั้งยังมี เครื่ อ งเล่ นมากมาย เช่ น 'Barbossa's Revenge' และ 'Siren's
Revenge'
"Fantasy Land" สนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ
อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็ นที่ใฝ่ ฝันของทุก
คน

*** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํา่ เพือ่ ความสะดวกในการท่ องเที่ยวของท่ าน ***
พักที่เซี่ยงไฮ้ โรงแรม  VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า
03.00 น.
06.50 น.
10.50 น.

เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ
นําท่านเดินทางสู่สนามบินผูต่ ง
นําท่านเหินฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ 671
*สายการบินแอร์ เอเซียเอ็กซ์ ไม่ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องแต่ ลูกค้าสามารถสั่ งซื้อทานบนเครื่องได้ *
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่าบริการ

*** อาจมีการเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ***

กําหนดการเดินทาง
6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 มิ.ย. 62
27 มิ.ย.-01 ก.ค. // 28 มิ.ย.-02 ก.ค.62
4-8 , 5-9 , 11-15 , 18-22 , 19-23 ก.ค.62
12-16 , 13-17 , 19-23 , 20-24 ก.ย.62

ทัวร์ ราคาพิเศษไม่ มีราคาเด็ก

พักเดีย่ ว

11,999.-

2,900.-
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09-13 , 17-21 , 18-22 , 20-24 , 24-28 , 25-29 ต.ค. 62
31 ต.ค.-04 พ.ย. // 1-5 , 7-11 , 8-12 , 14-18 , 15-19 พ.ย.62
21-25 , 22-26 พ.ย. // 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 62
12-16 ก.ค. // 10-14 , 11-15 , 12-16 , 19-23 ต.ค. 62

12,999.-

2,900.-

13,999.-

2,900.-

ข้ อควรระวัง ท่ านใดต้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง หากไม่ มีการ
สอบถามเจ้ าหน้ าที่บริษัทก่ อนทําการซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ ล่ าวไว้ ข้างต้ น ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆ

รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านสนับสนุนการท่ องเทีย่ วจีน เพือ่ โปรโมทการท่ องเที่ยว ร้ านบัวหิมะรวมนวดเท้ า , โรงงานผ้ า
ไหม , โรงงานหยก แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 60-90 นาที
หากลูกค้ าท่ านใดไม่ ประสงค์ จะเข้ าร้ าน กรุ ณาชําระท่ านละ 2,000 บาทต่ อร้ านต่ อท่ าน**
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ

*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ าํ้ หนักเกิน กรุณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป ท่ านละ 1,500 บาท ชําระพร้ อมค่ าทัวร์ หรือค่ าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว
ท่ านละ 2,000 บาท (กรณีที่วซี ่ ากรุ๊ ปแจ้ งยกเลิก หรือ ส่ งเอกสารยืน่ วีซ่ากรุ๊ปไม่ ทันตามกําหนด)
-ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ 1,500 บาท/ท่ าน ตลอดการเดินทาง
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เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน
เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ป ***ส่ งเอกสาร 10 วันทําการก่อนการเดินทาง***
1. สํ าเนาหนังสื อเดินทางถ่ ายแบบชัดๆ และเต็ม 2 หน้ า
2. ไฟล์ รูปถ่ ายหน้ าตรงพืน้ หลังสี ขาว
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@ @ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (กรณีส่งเอกสารทําวีซ่ากรุ๊ปไม่ ทนั ตามกําหนด) @ @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- รู ป ถ่ ายต้ องไม่ ใ ส่ ชุดข้ าราชการ, ชุ ดรั บปริ ญญา, เสื้ อ
แขนกุด โดยเด็ดขาด
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
สํ าหรับผู้เดินทางที่เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. สําเนาสูติบตั ร (เด็กอายุต่าํ กว่า 6 ปี ขอสูติบตั รตัวจริ ง )
3. สําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหน้าพาสปอร์ตของ
บิดาและมารดา
4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล กรุ ณาแนบเอกสาร
มาด้วย
5. หากเด็กอายุต่ าํ กว่า 18 ปี ไม่ ไ ด้เดินทางกับพ่อ หรื อ แม่
กรุ ณาขอหนังสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรื ออําเภอ พร้อมระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย
6. กรณี บิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร
สํ าหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์)
3. หากเป็ นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวซี ่าจีน
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
- ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณี ดงั นี้คือ
1.
2.
3.
4.

ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพือ่ ยืน่ วีซ่า
นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
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เงื่อนไขในการให้ บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเซีย
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ ายเงินล่ วงหน้ าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อท่ านจองและจ่ ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่ สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ ท้ังหมดหรือบางส่ วนได้ เว้ นแต่
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่ นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ อ ง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกาหนด และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้ น
4. กรณีที่ท่านซือ้ ตั๋วเพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ ที่มีในกรุ๊ ป ทางบริ ษัทจองตั๋วผ่านอินเตอร์ เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อผู้เดินทาง หรื อเปลีย่ นผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกาหนด จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายตัว๋ เต็มใบ
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ นึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่ อาจรับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายต่างๆที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อ
เกิดปั ญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสู ญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณี กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณี เกิ ดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ ทางการเมื อ ง, สายการบินยกเลิ กเที่ยวบินหรื อ เหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํ ให้มิ
สามารถเดินทางได้ รวมถึงกรณี ยนื่ วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกค่าบริ การ
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-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ

บริษทั ฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
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