รหัสทัวร ITV2000586
ทัวรจน
ี เซี่ยงไฮ ดิสนีย
่ แลนด 5วัน 3คืน (XJ)
เซี่ยงไฮ-หมูบานโบราณซีเปา-หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ตึกสตารบค
ั -ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ-ยาน
ศิลปะถนนเทียนจือฝาง-Outlet Mall Florentia Village –วันเซี่ยงไฮดิสนียแลนด -

ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

ราคาเด็ก

Infant

พักเดี่ยว

ผูใหญ

อายุ 2-18

อายุ 0-2 ป

เพิ่ม

ป
06-10 มี.ค.63

11,888

13-17 มี.ค.63

12,888

5,000฿

20-24 มี.ค.63

12,888

03-07 เม.ย.63

12,888

ไมรวมคาวี

11-15 เม.ย.63

16,888

12-16 เม.ย.63

16,888

17-21 เม.ย.63

12,888

30 เม.ย.-04 พ.ค.63

14,888

8-12 พ.ค.63

12,888

22-26 พ.ค.63

12,888

5-9 มิ.ย.63

11,888

19-23 มิ.ย.63

11,888

18-22 ก.ย.63

12,888

9-13 ต.ค.63

15,888

22-26 ต.ค.63

14,888

30 ต.ค.-03 พ.ย.63

13,888

06-10 พ.ย.63

13,888

20-24 พ.ย.63

13,888

04-08 ธ.ค.63

13,888

09-13 ธ.ค.63

14,888

18-22 ธ.ค.63

13,888

30 ธ.ค.-03 ม.ค.64

17,888

ซา

15,888

5,000฿
ไมรวมคาวี
ซา

ที่นั่ง

วันแรก:

ทาอากาศยานดอนเมือง

21.30 น.

คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน
้ 3 ประตูหมายเลข 4
เคานเตอร 4 สายการบิน Thai Air Asia X (XJ) รับเอกสารตาง ๆ พรอม
ขอแนะนําขั้นตอนจากเจาหนาที่ *กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สาย
การบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน*

วันที่สอง:

เซี่ยงไฮ-หมูบานโบราณซีเปา-หาดไวทาน-ถนนนานกิง-ตึกสตารบัค  อาหาร
เชา,เที่ยง,เย็น

00.15 น.

ออกเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ โดยสายการบินThai Air Asia X เที่ยวบินที่
XJ760 **ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผต
ู ง เมืองเซี่ยงไฮ เมืองที่เต็มไปดวยอาคาร
สถาปตยกรรมที่มีลวดลาย สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดรับขนานนามวาเปน
“นครปารีสแหงตะวันออก” ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอย
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสู เมืองโบราณชีเปา หมูบานโบราณมีประวัติศาสตรมายาวนานกวาหนึ่งพัน
ป ปจจุบันหมูบ
 านโบราณแหงนี้ เปนศูนยรวมที่ทางการใชจัดกิจกรรมเผยแพร
วัฒนธรรมทองถิ่น เหมาะแกการเดินเลน สองฝากฝﻥงเต็มไปดวยรานอาหาร รานขาย
ของที่ระลึกในอาคารบานเรือนแบบจีนโบราณ นําทานเที่ยวชม หาดเจาพอเซี่ยงไฮ
โฉมใหม (หาดไวทาน) ตนกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจาพอเซี่ยงไฮ เปน ถนนที่
สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ ระหวางทางผานเขตเชาของประเทศตางๆ ใน
สมัยอาณานิคม พรอมชมอาคารสูงตระหงาน ซึ่งเปนศิลปกรรมสไตลยุโรป

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ สองขางทาง
จะมีรานคาจําหนายสินคาตางๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. อิสระชอปปﻥง
ตามอัธยาศัย แวะชม โรงงานผลิตผาไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนําเสนไหม
ออกมาผลิตเปนสินคาเพื่อมาทําไสนวมผาหมไหม นําทานเดินทางสู ตึกสตารบัค
สาขาใหญที่สุดในจีน เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่กวา 2,700 ตาราง
เมตร พรอมพนักงานกวา 400 คน เปนรานสตารบค
ั สาขาแรก
และสาขาเดียวที่มอบประสบการณดิจิตอลใหกับลูกคาไปพรอมๆ
กับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา

คํ่า

 บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา
พักที่ เซี่ยงไฮ: Lvdibopai hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 5*

วันที่สาม:

ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ-ยานศิลปะถนนเทียนจือฝาง-Outlet Mall Florentia
Village  อาหารเชา,เที่ยง--

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
แวะ รานบัวหิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝาเทาเพื่อสุขภาพผอน
คลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเปาซูถ
 ัง
หรือที่รูจักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุ ณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุ
พองและแมลงกัดตอยเปนยาสามัญประจําบาน
เดินทางสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดรอยปเซี่ยงไฮ เปนตลาดเกาอาคาร
บานเรือนบริเวณนี้เปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิงและชิง ตกแตงสไตล
สถาปตยกรรมแบบโบราณจีน ที่ยังคงความงดงาม ทั้งรานขายอาหาร รานขนม
พื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เสี่ยวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึก
ตางๆมากมาย อิสระใหทานชอปปﻥงตามอัธยาศัย

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษกุงมังกร
แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกยองวามีคาอยางลํ้าเลิศยิ่งกวาทองและเพชรนั่นก็คือ
หยกจีน ชาวจีนมี ความเชื่อวาหยก เปนอัญมณีลํ้าคาเปนสิริมงคลแก ผูที่ไดมา
ครอบครอง ทําใหชีวต
ิ เจริญรุงเรือง สงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนา มั่งคั่ง โชคดี
อายุยืนยาวใหทานไดเลือกซื้อ กําไลหยก แหวนหยก ฯลฯ
นําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจือฝาง เปนเขตอยูอาศัยของชาวบานในยุค ค.ศ.
1920-1930 ประกอบไปดวย บานทรงยุโรปสลับกับบานแบบจีน ถนนแหงนี้เริมมี
ชื่อเสียง ในป ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปน แบบติดดิน
หรือทีปจจุบันเรียกวา แนวสตรีทภายในเต็มไปดวยคาเฟและรานขายของทีระลึก และ
งานแสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ นําทานชอปปﻥง Outlet Mall
Florentia Village Super Band Mall Outlet ที่สวยและอลังที่สุดในมหานคร
เซี่ยงไฮ สถานที่รวบรวมสินคาแบรนดเนม ชั้นนําจากทั่วมุมโลกนํามาไวที่นี่ เพื่อความ
สะดวกสบายในการชอปปﻥง

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการชอปปﻥง
พักที่

เซี่ยงไฮ: Lvdibopai hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 5*

วันที่สี่

อิสระทั้งวันเซี่ยงไฮดิสนียแลนด (รวมคาบัตร)

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

 อาหารเชา,--,--

นําทานเดินทางสู เซี่ยงไฮ ดิสนียแลนด (SHANGHAI DISNEYLAND) เปนสวน
สนุกแหงที่ 6 ของอาณาจักรดิสนียแลนด ซึง่ มีขนาดใหญอันดับ 2 ของโลก รอง
จากดิสนี่ยแลนดในออรแลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเปนสวนดิสนียแลนด
แหงที่ 3 ในเอเชีย ซึ่งถือวาเปนดิสนียแลนดที่มีขนาดใหญกวา ฮองกงดิสนี่ยแลนด ถึง
3 เทา เปดใหบริการเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2016 ใชเวลาสรางรวม 5 ป ใชงบประมาณ
สรางราว 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว180,000 ลานบาท แบงพื้นที่
ออกเปน 7 โซน ดังนี้
1. โซนDISNEY TOWN โซนแรกกอนเขาสวนสนุก ประกอบไปดวยรานอาหาร ราน
จําหนายของที่ระลึกมากมาย ทั้งยังมี LEGO LAND ในโซนนี้อีกดวย
2.โซนMickey Avenue โซนขายของที่ระลึกและรานอาหาร และจะมีสวนที่ฉาย
หนังการตูนสั้นของมิกกี้เมาส อีกทั้งยังมีตัวละครแสนนารัก ซึ่งจะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาใหทานไดถานรูป
3.โซน ADVENTURE ISLE ดินแดนการผจญภัยที่ตื่นตา
ตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ CASMP
DISCOVERY พรอมเชิญชวนใหรว มกันเดินสํารวจดินแดน
ที่แฝงไวดวยความปริศนาและลึกลับ ลงเรือเขาสู
ROARING RAPIDS อุโมงคถํ้าปริศนาเปนที่อยูของจระเข
ยักษ เปนเครื่องเลนแนว 4D บินชมธรรมชาติและสิ่งกอสราง
ตางๆทั่วโลก
4.โซน TOMORROW LAND ไฮไลทเดนของสวนสนุก ที่มักจะสรางโลกแหง
อนาคตเพื่อสรางจินตนาการใหกับเด็กๆพรอมกับดีไซนเครื่องเลนที่มีจากวีดีโอเกม
และภาพยนตตรไซไฟชือ
่ ดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ซึ่งถูก
ขนานนามวา LIGHTCYCLE POWER RUN สุดยอดรถไฟตีลังกาที่หามพลาด

หรือ สาวกของ STAR WARS LAUCH BAY ที่จะไดถายรูปกับ DARTH
VADER ตัวเปนๆ
5.โซน GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเดนเรื่องวัฒนธรรมจีน สงเสริม
เอกลักษณของสวนพฤกษาในสวนสนุก ทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตวของดิสนีย
ดัดแปลงเปนเหลา 12 นักกษัตริย ตามแบบปฎิทินจีน สนุกสนานกับเครื่องเลน
FANTASIA CAROUSEL และ DUMBO THE FLUING ELEPHANT
6.โซน TREASURE COVE ธีมโจรสลัด โดยเนรมิตฉากจากภาพยนตรชื่อดังอยาง
PIRATES OF THE CARIBBEAN-BATTLE FOR THE SUNKEN
TREASURE เครื่องเลนแนว 4D
7.โซน FANTASY LAND สนุกสนานกับเมืองเทพนิยาย โซนที่ตั้งของปราสาทดิส
นี่ย ที่มีชื่อวา ENCHANTED STOURYBOOK CASTLE พบกับโชวอันยิ่งใหญ
ตระการตาจากตัวการตูนชื่อดัง อาทิ สโนไวท ซินเดอเรลา มิกกี้เมาส หมีพูห และโซน
กิจกรรมอยางเชน ONCE UPON A TIME ADVANTURE

เรือ
่ งราวการผจญ

ภัยในปราสาทดิสนี่ย พบเรื่องราวของสโนไวท ผานอแบบสามมิติ หรือ ALICE IN
WONDERLAND MAZZ และเครื่องเลนไฮไลทคือ SEVEN DWARFS MINE
TRAIN

อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสู กลับสู
ที่พัก
วันที่หา

เชา

พักที่ เซีย
่ งไฮ: Lvdibopai hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 5*
เซี่ยงไฮ-กรุงเทพฯ อาหารเชา,--,--

เดินทางสู สนามบินผูต
 ง บริการอาหารเชาแบบกลอง

06.50 น. เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ761
**ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
10.15 น.

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ
..................................

สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง
- เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมก
ี าร ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยว
ทั่วไปไดรูจก
ั ในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝาเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผี
ชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยว
ทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิม
่ รานละ
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิ่นจะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง ***
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคานั้นๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดังนั้น บริษท
ั ฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาทีไ่ มไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครัง้

- ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครัง้ กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ
, การเมือง,
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือ
เหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบ
และไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี
**ออกเดินทางขั้นตํ่า 15ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่มเติม
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนาํ้ มันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ***
อัตราคาบริการรวม
1.คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(DMK) – เซี่ยงไฮ (PVG) – กรุงเทพฯ(DMK)
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ2 ทาน หากพัก 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปริง)
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ)
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก
5.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระไดจํานวน1ใบตอทาน นํ้าหนักไมเกิน 20 กก.ตามที่สายการบินกําหนด

6.คาประกันอุบต
ั ิเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดปวย)ทั้งนี้ยอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวต
ิ ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
อัตราคาบริการไมรวม
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คา
โทรสาร
คาทีวีชองพิเศษ คามินบ
ิ าร คาซักรีด ฯลฯ
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport)
3.คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุป ทานละ 1,500 บาท
--กรณีวีซากรุป
 ยกเลิกลูกคาตองชําระคาวีซาเดี่ยวเพิ่ม-3.1 คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯยื่นให ทานละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 4
วันทําการ**
--(คาวีซาเดี่ยว1,700+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-3.2 คาวีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษัทฯยื่นให

ทานละ 3,500 บาท **ยื่นแบบ

เดี่ยว 2 วันทําการ**
--(คาวีซาเดี่ยวแบบดวน 3,000+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-4.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม คาโทรศัพท คา
โทรสาร
5.คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ
6.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ และ ตางดาว
7.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีนํ้าหนักกระเปา
เกินทานตองชําระคานํา้ หนักกระเปากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน
(6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 400 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)
7.คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคาทัวรปก

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย (กรณีทําวีซาแบบกรุป)
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสีหนาหนังสือเดินทาง (หนาที่มีรป
ู ทาน)
แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ ไมติดแสงไฟ/แฟลช หามขีดเขียด
ลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด

2.รูปถายสีพื้นหลังสีขาวเทานั้น สามารถใชมือถือในการถายไดเลย *หามใสเสื้อสีขาวและ
เครื่องประดับในการถายรูป*

3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงชื่อใหเราทําวีซา
เทานั้น!!รับผิดชอบกรณีที่ทานลืม หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม

หมายเหตุ: หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขาออกเมือง
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคา ใชจายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,500 บาท และชําระสวนทีเ่ หลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจาย
ไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทาง
ตามวันทีท
่ ี่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวา
กรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็
ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได

หมายเหตุ :
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัท
ฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ
่ นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผรู วมคณะไม
ถึง 15 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน,
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. รายการทองเที่ยวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ
6. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูทเี่ ขาพัก
ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบริการเพิ่มเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษท
ั ฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรบ
ั ผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา จะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถก
ู ตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอื่น ๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. บริการนํ้าดืม
่ ทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด

เอกสารประกอบการยื่นวีซาประเทศจีน (China)
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ
1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบน
ั ที่มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรบ
ั วีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกบ
ั ทางบริษัทฯ **
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<<
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครือ
่ งประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ
่ ายจากรานถายรูป
เทานั้น
** หามขีดเขียน แม็ก หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่ อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถใช
งานได **

3.เอกสารสวนตัว
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก)
- สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ
มารดา)

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บิดา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี้
- สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก)
- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบัตร (ของบิดาและมารดา)
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา)
- หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบิดา-มารดา
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว
จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดามารดา จะตองมีหนังสือรับรอง ยินยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอมกับยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่
อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา)
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไป
แสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาที่ที่รับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแต
เพียงผูเดียว
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน
เพื่อประโยชนในการยืน
่ วีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกับ
ขอมูลความเปนจริง เนือ
่ งจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํา
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวัติ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต
ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการยื่นวีซาเดี่ยวดวยตนเอง)
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมีคา ใชจายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลวทุกกรณี
หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน
่ คํารองขอวีซาใหม ผูส
 มัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครัง้

มีตอ
่ หน้าหล ัง

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China)
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ
กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ)
1. ชื่อ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)
.............................................................................................
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย...............
3. ที่อยูพ
 ํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย...............
4.โทรศัพทมือถือ ............................... บาน ............................ อีเมลแอดเดรส ................................................
5. สถานภาพ

โสด

สมรส(จดทะเบียน)

หยาราง

หมาย

อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........
6.ชื่อ-สกุล คูสมรส ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ...........................
7.ชื่อ-สกุล บุตร (ถามี) ................................................. เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ
...........................
8.ชื่อ-สกุล บิดา.......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ...........................
9.ชื่อ-สกุล มารดา......................................................... เบอรโทรศัพท....................... อาชีพ...........................
10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ...........................................
ตําแหนง................................
ชื่อ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย .................................................................................................
ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง .......................................
อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอรโทรศัพท.....................
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม
ไมเคย

เคย (โปรดระบุ) ใชไดตั้งแตวันที่ .................................

ถึงวันที่ .....................................
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวีซา ประเทศจีน หรือไม
ไมเคย

เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ทา นถูกปฎิเสธวีซา

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

หมายเหตุ: การอนุมัตวิ ีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมส
ี วนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค
่ อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น
** เอกสารเพิ่มเติม **
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน ดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
1.ปริ้นเอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa)

EXAMPLE

** ไฟลเอกสารสําหรับปริ้น อยูหนาถัดไป **
2.เซ็นชื่อใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทานั้น
3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต

เอกสารประกอบการยื่นวีซา

