
 

 

 
 

SHANGHAI HANGZHOU STRAWBERRY FARM (5D3N) 

“PVG03 SHANGHAI กระบี่ไรเ้ทียมทาน” 
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 

 

 

สายการบิน แอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้เครื่องท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ 760 DMK(กรงุเทพ) - PVG(เซีย่งไฮ)้ 00.10 – 05.30 

XJ 761 PVG(เซีย่งไฮ)้ - DMK(กรงุเทพ) 06.50 – 10.15 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 



 

 

 
 

วนัท่ี 1      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                      (-/-/-) 
 
21.00น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 

ชัน้ 3 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข 4 สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อน

ออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ 

หากฝา่ฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

 

วนัท่ี 2 
เซ่ียงไฮ้  – เมืองหางโจว – ไร่สตอรเบอร่ี ทานไม่อัน้ – ล่องเรือคลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ  

- หมู่บา้นใบชา – สมัผสัรถไฟหวัจรวดเมืองหางโจว                                                   (B/L/D)                          
 

00.10น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ AIR ASIA X

เทีย่วบนิที ่XJ 760 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

05.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย

ประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร เมนูต๋ิมซ า 



 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหางโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจอ้เจยีง 1 

ใน 6 นครโบราณของจนี ศูนยก์ลางเศรษฐกจิวฒันธรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทีม่ชีื่อเสยีง

แห่งหนึ่งของประเทศจนี ซึง่มคีวามมัง่คัง่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทีม่ ี

ชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหงัโจวและซโูจวว่า “บน

ฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หาง(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์อนังดงามสองฟากถนน เมอืงหางโจว เคยไดร้บั

การจดัอนัดบัว่าเป็นเมอืงทีน่่าอยูล่ าดบัตน้ๆ ของเมอืงจนี ในปจัจบุนันอกจากขึน้ชื่อเรือ่งชาหลงจิง่แลว้ เมอืง

หางโจว ยงัเป็นทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พ่อธุรกจิ อคีอมเมอรซ์ ยกัษ์ใหญ่ของโลก อกีดว้ย 

น าท่าน ชมไร่สตรอเบอร่ี ซึง่สตรอเบอรีถ่อืเป็นผลไมพ้ืน้เมอืงชนิดหน่ึงของเมอืงหางโจว ทุกท่านจะไดส้มัผสั

บรรยากาศการเกบ็สตรอเบอรีใ่นช่วงฤดใูบไมผ้ลดิว้ยตวัท่านเองใหท้่านไดเ้ดนิชมไร่และถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 

พรอ้มเลอืกซือ้เป็นของฝาก **ลกูคา้สามารถทานไดไ้มอ่ัน้ภายในเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง** (หมายเหตุ : หาก

สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย จนท าใหส้ตรอเบอรีไ่มอ่อกผลตามฤดกูาล ทางบรษิทัฯ จะเปลีย่นเป็นผลไมอ้ื่นๆ 

แทน เช่น ลกูทอ้, พุทรา, สาลี,่ เชอรร์ี,่ แอปเป้ิล ฯลฯ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูแ้นะน า และดู

ตามความเหมาะสมของวนัเดนิทาง ว่ามสีวนผลไมช้นิดใดทีส่ามารถใหล้กูคา้ชมไดบ้า้ง ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัวนั

เดนิทางเป็นหลกั โดยจะแจง้ใหท้ราบก่อนเดนิทางเขา้ชม 1 วนั) 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูไก่ขอทาน + หมตูงปอ (หมพูนัปี) 

น าท่านเดนิทางสู่ คลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ ของจนี ซึง่มปีระวตัคิวามเป็นมากว่า2,500 ปี โดนคลองแห่งนี้มี

ความยาวทัง้หมดประมาณ1,794 กโิลเมตรและคลองขดุนี้ใชแ้รงงานของคน ทีโ่บราณทีสุ่ดและเป็นคลองทีย่าว



 

 

 
 

ทีสุ่ดซึง่ไหลผ่านปกักิง่, เทยีนสนิ, เหอเปย่, ซานตง, เจยีงซแูละเจอ้เจยีง น าท่านล่องเรอืคลองขดุโบราณต้ายวิน่

เหอ ช่วงทีอ่ยูเ่มอืงหางโจวจะมคีวามยาว 39 กโิลเมตร ใหท้่านไดช้มววิทวิทศัน์สองขา้งทางทีย่งัคงถูกรกัษา

แบบโบราณไว ้(รวมค่าล่องเรือแล้ว) 

 
จากนัน้น าท่านสู่ วดัเซยีงจีซ่ ีเพราะกราบไหวเ้ทพเจา้เตาไฟ หรอื จา้วฮุ่นก้อง แต่ก่อนมชีายตดัฟืนคนหนึ่งแซ่

จาง ชื่อติ้งฟุ (จางตนั) ก าพร้าบดิาตัง้แต่เด็ก เขาเป็นคนซื่อตรงและกตญัญูต่อมารดามาก เมื่อมเีงนิก็จะให้

มารดาเป็นคนเกบ็  วนัหนึ่งจางติ้งฟุไดช้่วยสาวน้อยคนหนึ่งไวไ้ด ้ขณะก าลงัถูกสองสมุนโจรฉุดไปใหห้วัหน้า 

สองโจรสู้ไม่ได้หนีไปรายงานหวัหน้า หวัหน้าโจรจงึให้พวกสมุน 20-30 คนมาล้อมจบัจางติ้งฟุไปลงโทษที่ชุม

โจร จางติ้งฟุตวัคนเดยีว น ้าน้อยย่อมแพ้ไฟ จงึถูกจบัไปเผาทัง้เป็นในเตาไฟยกัษ์ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 12 

ฟุต ตอนนัน้เผอญิเทพตรวจการณ์ผ่านมาพบ จงึน าวญิญาณจางติง้ฟุ ขึน้สวรรคร์ายงานองคเ์งก็เซยีน 

เมื่อตรวจบนัทกึจากเทวทูตพบว่าจางติ้งฟุเป็นคนซื่อตรงกตญัญูมคีุณธรรมน่าชมเชย เหตุที่ถูกเผาทัง้เป็นนัน้

เกดิจากผลกรรมเนื่องจากสมยัเป็นเดก็ ขณะเตมิฟืนใส่เตาไม่ระวงัมลีูกแมวซึง่ก าลงัหลบัสนิทตดิอยู่ในฟืนดว้ย 

องค์เงก็เซยีนเห็นว่า จางติ้งฟุเป็นลูกกตญัญู มคีุณธรรม จงึมรีาชโองการแต่งตัง้จางติ้งฟุเป็นเทพเตาไฟ มี

หน้าทีค่อยรายงานความประพฤตทิี่ดแีละชัว่ของชายหญงิทุกครวัเรอืน โดยวนัที ่24 เดอืน 12 ของทุกปีจะต้อง

ไปรายงานที่สวรรค์ จากนัน้กม็พีระบญัชาใหเ้ทพอคัคลีงไปเผาผลาญชุมโจรจนวอดเป็นจุณ ประชาชนในแถบ

นัน้จงึไดอ้ยูอ่ยา่งสงบสุขเรือ่ยมา (ซึง่เทพเจา้เตาไฟมแีห่งเดยีวในประเทศจนี ความเชื่อของคนจนีคอืนับถอืแลว้

จะท าใหร้วยเหลอืกนิเหลอืใช)้ 



 

 

 
 

 
จากนัน้เดนิสู่ หมูบ่า้นเหมยเจยีอู ชมสวนชาหลงจ่ิง ไร่ชาทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเมอืงหางโจว ไร่ชาเขยีว หลงจิง่

ฉา ซึง่แปลว่าชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซหี ูเป็นใบชาทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดชนิดหนึ่งของประเทศจนี กล่าวกนัว่า ดื่ม

ชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั ท่านสามารถเลอืกซือ้ใบชาอยา่งดไีวเ้ป็นของฝากใหก้บัคนทางบา้น 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ต่ชาบหูม้อไฟ+ป้ิงย่าง BBQ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สูงเมืองหางโจว สมัผสัรถไฟความเรว็สูง (บตัรโดยสารชัน้

ปกต)ิ จากสถานี HANGZHOU สู่สถานี YUHANG เป็นเสน้ทางรถไฟความเรว็สูงทีม่คีวามยาวทัง้หมด 1,318 

กโิลเมตร และวิง่ผ่านปกักิง่ เทยีนสนิ เหอเป่ย ซานตง อนัฮุย เจยีงซู และเซี่ยงไฮท้ัง้หมด 7 เมอืงใหญ่ ซึง่วิง่

ดว้ยความเรว็สงูถงึ 300 กโิลเมตร/ชัว่โมง 



 

 

 
 

 
พกัท่ี GARDEN HANGZHOU HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  

วนัท่ี 3 
         ร้านผา้ไหม – เมิองโบราณอเูจ้ิน (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซ่ียงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง          
         – ร้าน STARBUCK ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก                                                                         (B/L/D)  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ร้านผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกชม เอกซือ้สนิคา้และผลติภณัฑ ์ทีผ่ลติดว้ยผา้ไหม  

  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณอเูจ้ิน เป็นทอ้งถิน่เก่าแก่ อุดมไปดว้ยโบราณสถานและโบราณวตัถุ ต าบลอูเจิน้

ตัง้อยูใ่นเมอืงถงเซยีง มณฑลเจอ้เจยีงทางภาคตะวนัออกของจนี อยู่รมิคลองขุด "ต้ายุ่นเหอ" ซึง่เป็นคลองขุดที่

ยาวทีสุ่ดของโลก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพยีง 100 กโิลเมตร ห่างจากเมอืงหงัโจวเมอืงท่องเทีย่วทีข่ ึน้ชื่อเพยีง 

60 กิโลเมตร ต าบลอูเจิ้น มปีระวตัิอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7 ,000 ปี มปีระวตัิในการสร้างต าบลที่นานกว่า 

1,300 ปี จากนัน้น าท่านเทีย่วชมหมูบ่า้นเมอืงโบราณทีม่ชีื่อเสยีงมากของมณฑลเจอ้เจยีง ตัง้อยู่รมิทะเลสาบไท่

หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพืน้ทีข่องมณฑลเจ๋อเจยีงและมณพลเจยีงซู เป็นเมอืงโบราณทีอ่นุรกัษ์และ

คงสภาพบา้นเรอืนตามแบบสมยัราชวงคช์งิ ไมว่่าจะเป็นลวดลายการแกะสลกัไมต้ามหน้าต่าง หรอืการแกะสลกั

หนิทีม่คีวามประณีตงดงาม ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอูเจิน้ เมอืงที่ไดช้ื่อว่า "นครเวนิชแห่งมณฑล

เจ๋อเจยีง" มปีระวตัิศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชวีติความเป็นอยู่ของชาวบ้านรมิน ้า สถานที่บ่งบอกความเป็น

เจยีงหนนัซึง่เป็นบา้นเกดิ "เหมาตุน้" ชมสิง่ก่อสรา้งโบราณสมยัราชวงศ ์หมงิและราชวงศ์แมนจ ูสภาพแวดลอ้ม

ภายในเมอืงโบราณอูเจิ้นนัน้ยงัคงความสวยงามน่าอยู่ มคีูคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้าน สะพานข้ามคูคลอง 



 

 

 
 

โบราณสถานและโบราณวตัถุที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่แห่งนี้ท่านจะได้สมัผสัถึงบรรยากาศความเป็นเมอืง

โบราณ และความเป็นโมเดริน์ทีผ่สมผสานได้อย่างลงตวั นอกจากนี้ท่านจะได้รบัชมกรรมวธิกีารท าเหลา้แบบ

โบราณและการยอ้มผา้แบบดัง้เดมิ (ไม่รวมค่าล่องเรือ) 

   
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางกลบัสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้  มหานครที่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าแยงซ ี

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มพีื้นที่ 6 ,200 ตร.กม. มีประชากร

ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต้ ที่ได้รบัการพฒันาจนถูกขนานนามว่า 

“นครปารสีแห่งตะวนัออก” 

น าท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใต้ถงึ4กโิลเมตร

เป็นเขตสถาปตัยกรรมทีไ่ดช้ื่อว่า “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอื

เป็นศูนยก์ลางทางด้านการเงนิการธนาคารที่ส าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหล่ง

รวมศิลปะสถาปตัยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปตัยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสาน

ระหว่างสถาปตัยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ

ส านกังานใหญ่ 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ศูนย์กลางการช้อปป้ิงที่คึกคกัมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่มวี ัน

หลบัใหล ทัง้ยงัเป็นที่ตัง้ห้างสรรพสนิค้ามากมายและถอืเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทัง้หลาย 

นอกจากนี้ทีห่าดไว่ทานยงัสามารถมองเหน็ "หอไข่มุก" ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชดัเจนอกี



 

 

 
 

ดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึต้องไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด”์ จงึเรยีกไดว้่ามาถงึเซีย่งไฮ้

จรงิๆ  หลงัจากชมววิเมอืงเซีย่งไฮจ้นเตม็แลว้ 

 
น าท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซีย่งไฮ้ มาพรอ้มกบัความยิง่ใหญ่

อลงัการ ครองต าแหน่งสตาร์บคัสท์ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซึง่ไดท้ าการเปิดตวัไปเมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 2560 

มเีนื้อที่ใหญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของรา้นตกแต่งด้วยแผ่นไมรู้ปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมด

จ านวน 10,000 แผ่น และทีต่ ัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตัน สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ 

ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึง่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ

สตารบ์คัส ์กาแฟทีค่ ัว่ในถงัทองเหลอืงนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลอืงดา้นบน ซึง่จะท าใหเ้กดิเสยีงราวกบั

เสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอรข์องสตารบ์คัส์ที่มี

ความยาวที่สุดในโลก มเีครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องดื่มทีม่เีฉพาะสาขานี้เพยีงแห่ง

เดยีว 



 

 

 
 

 
ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูไก่แดง 

พกัท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ี 4 
    ร้านบวัหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วดัหลงหวั – ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง - ซินเทียนต้ี                                        
                                                                                                                                        (B/L/D) 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

             น าท่านเดนิทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธติ การนวดเท้า ซึ่งเป็นอกีวธิหีนึ่งในการผ่อนคลายความเครยีด 

ปรบัสมดุลให้การไหลเวยีนของโลหติด้วยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืที่รู้จกักนัดใีนชื่อ บวัหิมะ 

สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลงหวั เป็นวดัที่เก่าแก่ทีสุ่ดตัง้อยู่ทางตอนใต้ของมหานครเซีย่งไฮ ้ประวตัขิองวดัความ

เป็นมาของวดัต้องเล่ายอ้นกลบัไปในสมยัสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวนต้องการสรา้งวดัแห่งนี้ขึน้เพื่ออุทศิใหก้บั

มารดาผูล้่วงลบัจงึเกดิเป็นวดัขึน้ครัง้แรกโดยในตอนนัน้ใชช้ื่อวดัว่า “วดัเซยีนซื่อ” แต่ต่อมาไดจ้งึไดเ้ปลีย่นเป็น

หลงหวัซื่อ ภายในวดัมวีหิารเจด็หลงัตัง้อยู่บนพื้นที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาวดัของนครเซี่ยงไฮ้ วหิารแต่ละ

หลงัมรีปูป ัน้พระพุทธรูปและเทพผูพ้ทิกัษ์ประดษิฐานอยู่ให้ผู้คนได้เขา้มากราบไหว้ขอพรอาท ิในวหิารใหญ่มี

พระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรอื วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มอีงค์เจ้าแม่กวนอิมพนักรรายล้อมด้วย

พระพุทธรปูสทีอง 500 องค ์เป็นเจา้แมก่วนอมิพนัมอืทีแ่กะมาจากไมก้ารบูร 



 

 

 
 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม ร้านหยก ชาวจนีมคีวามเชื่อว่าหยกเป็นอญัมณีล ้าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผูท้ี่ได้มา

ครอบครอง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นเครือ่งประดบัน าโชคตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจ่ือฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 

ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลบักบับ้านแบบจนี ถนนแห่งนี้เริม่มชีื่อเสยีง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดั

แสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืทีป่จัจุบนัเรยีกว่า “แนวสตรที” ภายในเตม็ไปดว้ยคาเฟ่ และรา้น

ขายของทีร่ะลกึ และงานแสดงของศลิปินทัง้ในและต่างประเทศ น าท่านเดนิทางสู่ GLOBAL HARBOR เป็น 

SHOPPING MALL ในเมอืงที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรา้งแบบสถาปตัยกรรมสไตลศ์ลิปะแบบ โคโลเนียล เป็น

หนึ่งเดยีวในประเทศจนี ให้คุณได้ความรูส้กึเหมอืนชอ้ปป้ิงอยู่ยุโรปโดยไม่ต้องเดนิทางไกลภายในนัน้มสีนิค้า

มากมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ชัน้สองเน้นสินค้าที่ออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดังให้ท่านได้

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงและถ่ายรปู 



 

 

 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านซินเทียนต้ี เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงคนเดนิ รา้นอาหารและแหล่งความบนัเทงิที่ครบครนั ซนิ

เทียนตี้ถือเป็นปลายทางที่น่าสนใจส าหรบัผู้ที่ต้องการสมัผสัประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของเมอืงเก่าใน

บรรยากาศทีท่นัสมยั เป็นอกีจุดที่มคีวามคลาสสกิของมหานครเซีย่งไฮ ้ท่ามกลางความวุ่นวายของเมอืงใหญ่

แห่งนี้ ย่านซนิ เทยีน ตี้ จะท าให้คุณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยงิเหล่านัน้ ด้วยตึกและอาคารเก่าแก่ ห้าง

ร้านค้าต่าง ๆ ตกแต่งให้มบีรรยากาศที่อบอุ่นคล้ายกบัในยุโรป มรี้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ ได้นัง่เล่น อ่าน

หนงัสอืเพลนิ ๆ มากมาย   



 

 

 
 

 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา 

พกัท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 5     สนามบินผูต่ง(เซ่ียงไฮ้)  –  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                        (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านสู่ สนามบินนานาชาติผูต่ง 

06.50น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี 

XJ761  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

10.15น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************* 

 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามเจ้า

หน้าของบริษทั ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลา

บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 



 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 
อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน พฤษภาคม 2562 
20 – 24 พฤษภาคม 62 8,889 11,889 11,889 3,500 5,900 

22 – 26 พฤษภาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

26 – 30 พฤษภาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

27 – 31 พฤษภาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน มิถนุายน 2562 
12 – 16 มถินุายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

17 – 21 มถินุายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

19 – 23 มถินุายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

วนัเดินทางเดือน กนัยายน 2562 

03 – 07 กนัยายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

04 – 08 กนัยายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

10 – 14 กนัยายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

11 – 15 กนัยายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

21 – 25 กนัยายน 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 บาท 

ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) 



 

 

 
 

ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

 

** เดก็อายตุ า่กว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พ่ิม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทกุเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้าพืน้เมือง

ให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้ไหม,ร้านใบชา ซ่ึงจ าเป็นต้อง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทกุท่านทราบว่าร้านทกุ

ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบั

ความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้าร้าน

รฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่าน เป็นจ านวนเงิน 

400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปย่ืนวีซ่าเอง ** 

 

**  ท่านท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   วี

ซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า

บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 



 

 

 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบนิ ตามที่ตามที่ตาราง  

  อตัราค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดั 

  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข    

   ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 

ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่

สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 



 

 

 
 

× ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รบัการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิ่มจากค่าทวัร์ 1,000 หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าเอง) 

× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย

และเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) หรอื ค่าวซี่าจนีท่องเทีย่วแบบเดีย่ว (4วนัท าการ) ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรบัผู้

ถอืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยืน่ดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  

- หากยกเลกิเดนิทาง วซี่ากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใช้กบัการเดนิทางครัง้อื่นๆได ้รวมทัง้ไม่

สามารถคนืเงนิค่าวซี่าไดทุ้กกรณ ี  

- กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เดนิทางพรอ้มผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บนิลงปกักิง่ / ปกักิง่+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 

เมอืง) ตอ้งยืน่วซี่าเดีย่วเท่านัน้ 

- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซี่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น ท าให้ไม่สามารถยื่นวซี่ากรุ๊ปได ้ 

หรอื ท่านมคีวามประสงคจ์ะยื่นวซี่าเดีย่ว ผูเ้ดนิทางจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายในการท า วซี่าเดีย่วยื่นปกต ิ4 วนั 

ท าการ ท่านละ 1,700 บาท หรอื วีซ่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อัตราดงักล่าวข้างต้น 

ส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

- ส าหรบัผู้ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี้  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซ

เบกสิถาน   5.ทาจกิสิถาน  6.เตริก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริกั 9.อหิรา่น 10.อยีปิต์ 11.ซาอุดอีาระเบยี 

12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.

เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรยี 

(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยืน่ขอวซี่ากรุป๊ได ้ตอ้งท าวซี่าเดีย่วเท่านัน้) 

 เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

 กรณุาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาติเกบ็เตม็

จ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ 

กรณุาช าระเงนิใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตาม

เวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นัน่

หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษ

จ านวนจ ากดั  



 

 

 
 

 กรณลีกูคา้เดนิทางไมไ่ด ้สามารถเปลีย่นชื่อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆในกรณี

ทีไ่มส่ามารถหาคนมาแทนได ้

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 

เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณี

พเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

ฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อ

เช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 

วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร ์เพื่อให้ทางบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า 

กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสือเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใช้ในการออกบตัร

โดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้

ท่านอยา่งน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 



 

 

 
 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 

กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็น

กรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกค้าทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขี้อควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็ก็จะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน

หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง

การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิัทจะ

ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึ

ขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หาก

ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่

สามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่าย

ไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารดุแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษ

หน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการ

บนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล

กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่

บรษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที่

ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ย



 

 

 
 

แล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะ

ออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ด

ใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจ

ท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั 

บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้มว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไว้ทีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้) 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และส่ง

รปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

 



 

 

 
 

 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  



 

 

 
 

 

กรณีท าวีซ่าแบบเด่ียว ****ไม่รวมค่าวีซ่าเด่ียว ช าระเพ่ิม 2,200 บาท**** 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

 ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


