
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHANGHAI HANGZHOU STRAWBERRY FARM (5D3N) 
“PVG03 SHANGHAI กระบี!ไร้เทียมทาน” 

สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
 

 
 

สายการบิน แอร์เอเซียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ1นเครื!องที!สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ 760 DMK(กรงุเทพ) - PVG(เซี
ยงไฮ)้ 00.10 – 05.30 

XJ 761 PVG(เซี
ยงไฮ)้ - DMK(กรงุเทพ) 06.50 – 10.15 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ "# ก.ก. (& ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื
องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ 1 ก.ก. ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที! 9      กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                      (-/-/-) 
 

21.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
อาคาร & ชั �น 7 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ หมายเลข ; สายการบิน Thai Air Asia X โดยมเีจา้หน้าที
ของบรษิัทฯ 
คอยใหก้ารต้อนรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ําแนะนําเพื
อเตรยีม
ความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าที
ศุลกากร ด่านตรวจ
คนเขา้เมอืง 

 

 
 

วนัที! 2 
เซี!ยงไฮ้  – เมืองหางโจว – ไร่สตอรเบอรี! ทานไม่อั 1น – ล่องเรือคลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ  
- หมู่บา้นใบชา – สมัผสัรถไฟหวัจรวดเมืองหางโจว                                                   (B/L/D)                         

 

00.10น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี!ยงไฮ้ ประเทศจีน โดยสายการบนิ AIR ASIA X
เที
ยวบนิที
 XJ 760 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื
องดื
มบนเครื
องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชั 
วโมง ** 

05.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี!ยงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาทอ้งถิ
นเรว็กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 1 ชั 
วโมง) หลงัผ่านขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร เมนูติ]มซาํ 
จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ เมืองหางโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ชั 
วโมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจอ้เจยีง 
& ใน H นครโบราณของจนี ศูนยก์ลางเศรษฐกจิวฒันธรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะที
มี
ชื
อเสยีงแห่งหนึ
งของประเทศจนี ซึ
งมคีวามมั 
งคั 
งมากที
สุดแห่งหนึ
ง เป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนั
ศลิปะที
มชีื
อเสยีงแห่งหนึ
งของประเทศจนี ซึ
งในอดตีมคีําเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหงัโจวและซู
โจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หาง(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์อนังดงามสองฟากถนน เมอืงหาง
โจว เคยไดร้บัการจดัอนัดบัว่าเป็นเมอืงที
น่าอยูล่าํดบัตน้ๆ ของเมอืงจนี ในปจัจบุนันอกจากขึ�นชื
อเรื
องชา
หลงจิ
งแลว้ เมอืงหางโจว ยงัเป็นที
ตั �งสํานกังานใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พ่อธุรกจิ อคีอมเมอรซ์ ยกัษ์ใหญ่
ของโลก อกีดว้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่าน ชมไร่สตรอเบอรี! ซึ
งสตรอเบอรี
ถอืเป็นผลไมพ้ื�นเมอืงชนิดหนึ
งของเมอืงหางโจว ทุกท่านจะได้
สมัผสับรรยากาศการเกบ็สตรอเบอรี
ในช่วงฤดใูบไมผ้ลดิว้ยตวัท่านเองใหท่้านไดเ้ดนิชมไรแ่ละถ่ายรปูเป็นที

ระลกึ พรอ้มเลอืกซื�อเป็นของฝาก **ลกูคา้สามารถทานไดไ้มอ่ั �นภายในเวลาประมาณ & ชั 
วโมง** (หมายเหตุ 
: หากสภาพอากาศไมเ่อื�ออํานวย จนทําใหส้ตรอเบอรี
ไมอ่อกผลตามฤดกูาล ทางบรษิทัฯ จะเปลี
ยนเป็น
ผลไมอ้ื
นๆ แทน เช่น ลกูทอ้, พุทรา, สาลี
, เชอรร์ี
, แอปเปิ�ล ฯลฯ อยา่งใดอยา่งหนึ
ง โดยไกดท์อ้งถิ
นจะเป็นผู้
แนะนํา และดตูามความเหมาะสมของวนัเดนิทาง ว่ามสีวนผลไมช้นิดใดที
สามารถใหล้กูคา้ชมไดบ้า้ง ทั �งนี�
ขึ�นอยูก่บัวนัเดนิทางเป็นหลกั โดยจะแจง้ใหท้ราบก่อนเดนิทางเขา้ชม & วนั) 
 

 
 

เที!ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูไก่ขอทาน + หมตูงปอ (หมพูนัปี) 
นําท่านเดนิทางสู่ คลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ ของจนี ซึ
งมปีระวตัคิวามเป็นมากว่า2,500 ปี โดนคลองแห่ง
นี�มคีวามยาวทั �งหมดประมาณ1,794 กโิลเมตรและคลองขดุนี�ใชแ้รงงานของคน ที
โบราณที
สุดและเป็นคลอง
ที
ยาวที
สุดซึ
งไหลผ่านปกักิ
ง, เทยีนสนิ, เหอเปย่, ซานตง, เจยีงซแูละเจอ้เจยีง นําท่านล่องเรอืคลองขดุ
โบราณตา้ยวิ
นเหอ ช่วงที
อยู่เมอืงหางโจวจะมคีวามยาว 39 กโิลเมตร ใหท่้านไดช้มววิทวิทศัน์สองขา้งทางที

ยงัคงถูกรกัษาแบบโบราณไว ้(รวมค่าล่องเรือแล้ว) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั �นนําท่านสู่ วดัเซยีงจี
ซ ีเพราะกราบไหวเ้ทพเจา้เตาไฟ หรอื จา้วฮุ่นก้อง แต่ก่อนมชีายตดัฟืนคนหนึ
ง
แซ่จาง ชื
อติ�งฟุ (จางตนั) กําพรา้บดิาตั �งแต่เดก็ เขาเป็นคนซื
อตรงและกตญัVูต่อมารดามาก เมื
อมเีงนิก็จะ
ให้มารดาเป็นคนเก็บ  วนัหนึ
งจางติ�งฟุได้ช่วยสาวน้อยคนหนึ
งไว้ได้ ขณะกําลงัถูกสองสมุนโจรฉุดไปให้
หวัหน้า สองโจรสู้ไม่ได้หนีไปรายงานหวัหน้า หวัหน้าโจรจงึให้พวกสมุน "#-7# คนมาล้อมจบัจางติ�งฟุไป
ลงโทษที
ชุมโจร จางติ�งฟุตัวคนเดียว นํ�าน้อยย่อมแพ้ไฟ จึงถูกจบัไปเผาทั �งเป็นในเตาไฟยกัษ์ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง &" ฟุต ตอนนั �นเผอิญเทพตรวจการณ์ผ่านมาพบ จงึนําวิญญาณจางติ�งฟุ ขึ�นสวรรค์
รายงานองคเ์งก็เซยีน เมื
อตรวจบนัทกึจากเทวทูตพบว่าจางติ�งฟุเป็นคนซื
อตรงกตญัVมูคีุณธรรมน่าชมเชย 
เหตุที
ถูกเผาทั �งเป็นนั �นเกดิจากผลกรรมเนื
องจากสมยัเป็นเดก็ ขณะเตมิฟืนใส่เตาไม่ระวงัมลีูกแมวซึ
งกําลงั
หลบัสนิทตดิอยู่ในฟืนดว้ย องคเ์งก็เซยีนเหน็ว่า จางติ�งฟุเป็นลูกกตญัVู มคีุณธรรม จงึมรีาชโองการแต่งตั �ง
จางติ�งฟุเป็นเทพเตาไฟ มหีน้าที
คอยรายงานความประพฤตทิี
ดแีละชั 
วของชายหญงิทุกครวัเรอืน โดยวนัที
 
"; เดอืน &" ของทุกปีจะตอ้งไปรายงานที
สวรรค ์จากนั �นกม็พีระบญัชาใหเ้ทพอคัคลีงไปเผาผลาญชุมโจรจน
วอดเป็นจุณ ประชาชนในแถบนั �นจงึไดอ้ยู่อย่างสงบสุขเรื
อยมา (ซึ
งเทพเจา้เตาไฟมแีห่งเดยีวในประเทศจนี 
ความเชื
อของคนจนีคอืนบัถอืแลว้จะทาํใหร้วยเหลอืกนิเหลอืใช)้ 
 

 
 

จากนั �นเดนิสู่ หมูบ่า้นเหมยเจยีอู ชมสวนชาหลงจิ!ง ไรช่าที
มชีื
อเสยีงที
สุดของเมอืงหางโจว ไรช่าเขยีว หลง
จิ
งฉา ซึ
งแปลว่าชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซหีู เป็นใบชาที
มชีื
อเสยีงที
สุดชนิดหนึ
งของประเทศจนี กล่าวกนั
ว่า ดื
มชาหลงจิ
ง เพยีง & จบิ ปากจะหอมตลอดวนั ท่านสามารถเลอืกซื�อใบชาอย่างดไีวเ้ป็นของฝากให้กบั
คนทางบา้น 

คํ!า  บริการอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ต่ชาบหูม้อไฟ+ปิ1 งย่าง BBQ 
จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สูงเมืองหางโจว สมัผสัรถไฟความเรว็สูง (บตัรโดยสารชั �น
ปกติ) จากสถานี HANGZHOU สู่สถานี YUHANG เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที
มคีวามยาวทั �งหมด 
1,7&a กโิลเมตร และวิ
งผ่านปกักิ
ง เทยีนสนิ เหอเป่ย ซานตง อนัฮุย เจยีงซู และเซี
ยงไฮ้ทั �งหมด 1 เมอืง
ใหญ่ ซึ
งวิ
งดว้ยความเรว็สงูถงึ 7## กโิลเมตร/ชั 
วโมง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พกัที! GARDEN HANGZHOU HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
 

วนัที! 3 
         ร้านผา้ไหม – เมิองโบราณอเูจิ1น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซี!ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง         
         – ร้าน STARBUCK ที!ใหญ่ที!สดุในโลก                                                                         (B/L/D)  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลงัจากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลอืกชม เอกซื�อสนิค้าและผลติภณัฑ ์ที
ผลติด้วยผ้า

ไหม นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณอูเจิ1น เป็นท้องถิ
นเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวตัถุ 
ตําบลอูเจิ�นตั �งอยู่ในเมอืงถงเซยีง มณฑลเจอ้เจยีงทางภาคตะวนัออกของจนี อยู่รมิคลองขุด "ต้ายุ่นเหอ" ซึ
ง
เป็นคลองขุดที
ยาวที
สุดของโลก ห่างจากนครเซี
ยงไฮ้เพียง &## กิโลเมตร ห่างจากเมอืงหงัโจวเมือง
ท่องเที
ยวที
ขึ�นชื
อเพยีง H# กโิลเมตร ตําบลอูเจิ�น มปีระวตัอิารยธรรมที
ยาวนานถงึ 1,### ปี มปีระวตัใินการ
สรา้งตําบลที
นานกว่า &,7## ปี จากนั �นนําท่านเที
ยวชมหมู่บ้านเมอืงโบราณที
มชีื
อเสยีงมากของมณฑลเจ้
อเจยีง ตั �งอยู่รมิทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที
ครอบคลุมพื�นที
ของมณฑลเจ๋อเจยีงและมณพลเจยีงซู 
เป็นเมอืงโบราณที
อนุรกัษ์และคงสภาพบา้นเรอืนตามแบบสมยัราชวงคช์งิ ไมว่่าจะเป็นลวดลายการแกะสลกั
ไมต้ามหน้าต่าง หรอืการแกะสลกัหนิที
มคีวามประณีตงดงาม ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอูเจิ�น 
เมอืงที
ได้ชื
อว่า "นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจยีง" มปีระวตัศิาสตร์กว่า &,### ปี ชมชวีติความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านรมินํ�า สถานที
บ่งบอกความเป็นเจยีงหนันซึ
งเป็นบ้านเกดิ "เหมาตุ้น" ชมสิ
งก่อสรา้งโบราณสมยั
ราชวงศ์ หมงิและราชวงศ์แมนจ ูสภาพแวดลอ้มภายในเมอืงโบราณอูเจิ�นนั �นยงัคงความสวยงามน่าอยู่ มคีู
คลองไหลผ่านกลางหมูบ่า้น สะพานขา้มคคูลอง โบราณสถานและโบราณวตัถุที
น่าสนใจอกีมากมาย ที
แห่งนี�
ท่านจะได้สมัผสัถึงบรรยากาศความเป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดิร์นที
ผสมผสานได้อย่างลงตวั 
นอกจากนี�ท่านจะไดร้บัชมกรรมวธิกีารทําเหลา้แบบโบราณและการยอ้มผา้แบบดั �งเดมิ (ไม่รวมค่าล่องเรือ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที!ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดนิทางกลบัสู่ มหานครเซี!ยงไฮ้  มหานครที
ใหญ่ที
สุดของประเทศจนี ตั �งอยูบ่รเิวณปากแมนํ่�าแยงซ ี
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ มพีื�นที
 H,"## ตร.กม. มปีระชากร
ประมาณ  &;  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ที
ไดร้บัการพฒันาจนถูกขนานนามว่า 
“นครปารสีแห่งตะวนัออก” นําท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตั �งอยู่บนฝ ั 
งตะวนัตกของแม่นํ�าหวงผู่มคีวามยาว
จากเหนือจรดใต้ถงึ;กโิลเมตรเป็นเขตสถาปตัยกรรมที
ไดช้ื
อว่า “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ที

โดดเด่นของนครเซี
ยงไฮ ้อกีทั �งถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที
สําคญั แห่งหนึ
งของเซี
ยงไฮ ้
ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปตัยกรรมที
หลากหลาย เช่น สถาปตัยกรรมแบบโรมนั 
โกธคิ บารอค รวมทั �งการผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที
ตั �งของหน่วยงาน
ภาครฐั เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกิง ศูนยก์ลาง
การชอ้ปปิ�งที
คกึคกัมากที
สุดของนครเซี
ยงไฮท้ี
ไม่มวีนัหลบัใหล ทั �งยงัเป็นที
ตั �งหา้งสรรพสนิคา้มากมายและ
ถอืเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทั �งหลาย นอกจากนี�ที
หาดไว่ทานยงัสามารถมองเหน็ "หอ
ไข่มุก" ซึ
งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซี
ยงไฮ้ได้อย่างชดัเจนอีกด้วย ใครมาเยอืนเซี
ยงไฮ้ จงึต้องไปแวะชม
ความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด์” จงึเรยีกได้ว่ามาถงึเซี
ยงไฮ้จรงิๆ  หลงัจากชมววิเมอืงเซี
ยงไฮ้จน
เตม็แลว้ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านสู่รา้น STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที
นครเซี
ยงไฮ้ มาพรอ้มกบัความยิ
งใหญ่
อลงัการ ครองตําแหน่งสตาร์บคัส์ที
ใหญ่และสวยที
สุดในโลก ซึ
งได้ทําการเปิดตวัไปเมื
อวนัที
 H ธนัวาคม 
"dH# มเีนื�อที
ใหญ่โตถงึ ",1a1 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี
ยมซึ
งเป็นงาน
แฮนดเ์มดจาํนวน &#,### แผ่น และที
ตั �งตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคั 
วกาแฟทองเหลอืงขนาด ;# ตนั สูง
เท่าตกึ " ชั �น ประดบัประดาดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจนีโบราณมากกว่า &,### แผ่น ซึ
งบอกเล่าเรื
องราว
ความเป็นมาของสตารบ์คัส ์กาแฟที
คั 
วในถงัทองเหลอืงนี�จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลอืงดา้นบน ซึ
งจะทํา
ใหเ้กดิเสยีงราวกบัเสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ี
ยาวที
สุด ซึ
งมคีวามยาวถงึ "H.e เมตร ครองตําแหน่งเคาน์เตอร์
ของสตาร์บคัส์ที
มคีวามยาวที
สุดในโลก มเีครื
องดื
มหลากหลายมากกว่า &## ชนิด รวมทั �งเครื
องดื
มที
มี
เฉพาะสาขานี�เพยีงแห่งเดยีว 
 

 
 

คํ!า  บริการอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร เมนูไก่แดง 
พกัที!  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
  

วนัที! 4 
    ร้านบวัหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วดัหลงหวั – ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจื!อฝาง - ซินเทียนตี1                                       
                                                                                                                                        (B/L/D) 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
             นําท่านเดนิทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ
งเป็นอกีวธิหีนึ
งในการผ่อนคลายความเครยีด 

ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืที
รูจ้กักนัดใีนชื
อ บวัหิมะ 
สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามญัประจําบ้าน นําท่าน
เดินทางสู่ วดัหลงหวั เป็นวดัที
เก่าแก่ที
สุดตั �งอยู่ทางตอนใต้ของมหานครเซี
ยงไฮ้ ประวตัิของวดัความ
เป็นมาของวดัต้องเล่าย้อนกลบัไปในสมยัสามก๊ก เมื
อปี ";" ซุนกวนต้องการสร้างวดัแห่งนี�ขึ�นเพื
ออุทศิ
ให้กบัมารดาผู้ล่วงลบัจงึเกดิเป็นวดัขึ�นครั �งแรกโดยในตอนนั �นใช้ชื
อวดัว่า “วดัเซยีนซื
อ” แต่ต่อมาได้จงึได้
เปลี
ยนเป็นหลงหวัซื
อ ภายในวดัมวีหิารเจด็หลงัตั �งอยู่บนพื�นที
กวา้งขวางที
สุดในบรรดาวดัของนครเซี
ยงไฮ้ 
วหิารแต่ละหลงัมรีปูป ั �นพระพุทธรปูและเทพผูพ้ทิกัษ์ประดษิฐานอยูใ่หผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาท ิใน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วหิารใหญ่มพีระศรศีากยมุณี วหิารพระเมตไตรย หรอื วหิารเจา้แม่กวนอมิที
มอีงคเ์จา้แม่กวนอมิพนักรราย
ลอ้มดว้ยพระพุทธรปูสทีอง d## องค ์เป็นเจา้แมก่วนอมิพนัมอืที
แกะมาจากไมก้ารบรู 

 

 
 

เที!ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านชม ร้านหยก ชาวจนีมคีวามเชื
อว่าหยกเป็นอญัมณลีํ�าค่ากว่าทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผูท้ี
ไดม้า
ครอบครอง ให้ท่านได้เลอืกซื�อเป็นเครื
องประดบันําโชคตามอธัยาศยั จากนั �นนําท่านชม ย่านศิลปะถนน
เทียนจื!อฝาง เป็นเขตอยูอ่าศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.&e"# – 1930 ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยโุรปสลบักบั
บา้นแบบจนี ถนนแห่งนี�เริ
มมชีื
อเสยีง ในปี ค.ศ. &eea เพราะการจดัแสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิ
ดนิ หรอืที
ปจัจุบนัเรยีกว่า “แนวสตรที” ภายในเตม็ไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที
ระลกึ และงานแสดงของ
ศิลปินทั �งในและต่างประเทศ นําท่านเดินทางสู่ GLOBAL HARBOR เป็น SHOPPING MALL ในเมอืงที

ใหญ่ที
สุดในโลก ก่อสรา้งแบบสถาปตัยกรรมสไตลศ์ลิปะแบบ โคโลเนียล เป็นหนึ
งเดยีวในประเทศจนี ใหคุ้ณ
ได้ความรูส้กึเหมอืนช้อปปิ�งอยู่ยุโรปโดยไม่ต้องเดนิทางไกลภายในนั �นมสีนิค้ามากมายทั �งในประเทศและ
ต่างประเทศ ชั �นสองเน้นสนิค้าที
ออกแบบโดยนักออกแบบชื
อดงัให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปปิ�งและ
ถ่ายรปู 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ย่านซินเทียนตี1 เป็นแหล่งช้อปปิ�งคนเดนิ รา้นอาหารและแหล่งความบนัเทงิที
ครบครนั 
ซนิเทยีนตี�ถอืเป็นปลายทางที
น่าสนใจสาํหรบัผูท้ี
ตอ้งการสมัผสัประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของเมอืงเก่าใน
บรรยากาศที
ทนัสมยั เป็นอกีจุดที
มคีวามคลาสสกิของมหานครเซี
ยงไฮ้ ท่ามกลางความวุ่นวายของเมอืง
ใหญ่แห่งนี� ย่านซนิ เทยีน ตี� จะทําใหคุ้ณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยงิเหล่านั �น ดว้ยตกึและอาคารเก่าแก่ 
ห้างรา้นค้าต่าง ๆ ตกแต่งให้มบีรรยากาศที
อบอุ่นคล้ายกบัในยุโรป มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ให้ได้นั 
งเล่น 
อ่านหนงัสอืเพลนิ ๆ มากมาย   
 

 
 

คํ!า  บริการอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเสี!ยวหลงเปา 
พกัที!  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วนัที! 5     สนามบินผูต่ง(เซี!ยงไฮ้)  –  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                        (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX  
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทุกท่านสู่ สนามบินนานาชาติผูต่ง 
06.50น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรงุเทพฯ  โดยสายการบิน AIR ASIA X เที!ยวบิน

ที! XJ761  ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครื
องดื
มบนเครื
องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชั 
วโมง ** 
10.15น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

** หากลกูค้าท่านใดที!จาํเป็นต้องออกตั ]วภายใน (ตั ]วเครื!องบิน , ตั ]วรถทวัร ์, ตั ]วรถไฟ) กรณุาสอบถาม
เจ้าหน้าของบริษทั ทกุครั 1งก่อนทาํการออกตั ]วเนื!องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี!ยนไฟลท์ หรือ 
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯ

ทราบในวนัจองทวัรท์ั 1งนี1เพื!อประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

l-m ท่าน  
อตัราท่านละ 

9 เดก็ l ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเดี!ยว 
เพิ!ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั ]ว
เครื!องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน เมษายน 2562 
03 – 07 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

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

05 – 09 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

11 – 15 เมษายน 62 13,889 16,889 16,889 4,500 5,900 

12 – 16 เมษายน 62 14,889 17,889 17,889 4,500 5,900 

13 – 17 เมษายน 62 13,889 16,889 16,889 4,500 5,900 

18 – 22 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

20 – 24 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 5,900 

24 – 28 เมษายน 62 7,889 10,889 10,889 3,500 5,900 

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

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 10,889 13,889 13,889 3,500 5,900 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** อตัรานี1ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถิ!น ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 9 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง l ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทั 1งนี1ท่านสามารถให้มากกว่านี1ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี1 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิs ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที!สนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 

** เดก็อายตุํ!ากว่า 20 ปีนับจากวนัเดินทาง ขออนุญาติเกบ็ค่าทวัรเ์พิ!ม 3,000 บาทต่อท่าน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **  
(ไม่มีที!นั !งบนเครื!องบิน และไม่รวมค่าวีซ่า) 

 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที!ยวแห่งเมืองจีน ทกุเมือง กาํหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า
พื1นเมืองให้นักท่องเที!ยวทั !วไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผา้ไหม,ร้านใบชา ซึ!ง
จาํเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเที!ยวทกุท่าน
ทราบว่าร้านทกุร้านจาํเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม ซึ!งจะใช้เวลาร้านละประมาณ uv-wx นาที ซื1อ
หรือไม่ซื1อขึ1นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั 1งสิ1น และถ้าหากลกูค้าไม่มี

ความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทกุเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิs ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที!
เกิดขึ1นจากท่าน เป็นจาํนวนเงิน uxx หยวน / ท่าน / ร้าน 

 

** บริษทัขอสงวนสิทธิs  อตัรานี1เฉพาะนักท่องเที!ยว ที!ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั1น กรณีถือหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิs  เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ!มจากราคาทวัร ์ท่านละ 1,000 

RMB หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลกูค้าต้องไปยื!นวีซ่าเอง ** 
 

**  ท่านที!ประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาํ   
วีซ่าท่านจะต้องรบัผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื!องจากบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบ
กฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หาก

ท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี1 รวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื
องบนิ (ตั oว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ    

และค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี
ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที
ยวใด เที
ยวหนึ
ง   
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที
เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตั oวเครื
องบนิ ตามที
ตามที
ตาราง 
อตัราค่าบรกิารระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื
องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   
        ลงใตท้อ้งเครื
องบนิ โดยมีนํ1าหนักไม่เกิน lx ก.ก. (9 ชิ1น) และ ถือขึ1นเครื!องบินได้นํ1าหนักไม่เกิน } ก.ก. (ไม่จาํกดั  

จาํนวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจา้หน้าที
จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื
อนไขของสายการบนิ) ** 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที
พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที
ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา  

หรอื กจิกรรมอื
นๆ ที
ทําใหโ้รงแรมตามรายการที
ระยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี
ยนโรงแรมที
พกั ไป 
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคญั 

� ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที
ต่างๆ ตามรายการที
ระบุ กรณไีมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที
ในโปรแกรม 
� ค่าอาหาร ตามรายการที
ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี
ยนแปลงตามความเหมาะสม    
� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที
ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื
อนไข    
        ตามกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี1 ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื
องดื
ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ที
ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิ
น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 

& ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ " ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 
ที
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที
กระเป๋าสมัภาระที
มนํี�าหนักเกนิกว่าที
สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที
นั 
งบนเครื
องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัสายการ
บนิ และ รุน่ของเครื
องบนิแต่ละไฟลท์ที
ใชบ้นิ ซึ
งอาจเปลี
ยนแปลงไดอ้ยูท่ี
สายการบนิเป็นผูก้ําหนด 

× ค่าภาษนํี�ามนั ที
สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ
ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั oวเครื
องบนิไปแลว้ 
× ค่าทําวซ่ีาชาวต่างชาต ิซึ
งไม่ได้รบัการยกเว้นยื
นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิ
มจากค่าทวัร ์&,### หยวน และผู้

เดนิทางเป็นผูด้าํเนินการยื
นวซ่ีาเอง) 
× ภาษมีลูค่าเพิ
ม 7% และภาษหีกั ณ ที
จา่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที!ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงสําเนาหนังสอืเดนิทาง (สําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์
ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านั �น) หรอื ค่าวซ่ีาจนีท่องเที
ยวแบบเดี
ยว (;วนัทําการ) ท่านละ &,1## บาท 
(สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยื
นดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครั �งอื
นๆได ้รวมทั �ง

ไมส่ามารถคนืเงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณ ี  
- กรณเีดก็อายตุํ
ากว่า &a ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางที
บนิลงปกักิ
ง / ปกักิ
ง+เซี
ยงไฮ ้(เที
ยว " 

เมอืง) ตอ้งยื
นวซ่ีาเดี
ยวเท่านั �น 
- ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดๆทั �งสิ�น ทาํใหไ้มส่ามารถยื
นวซ่ีากรุ๊ปได ้ผู้

เดนิทางจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการทํา วซ่ีาเดี
ยวยื
นปกต ิ; วนั ทําการ ท่านละ &,1## บาท หรอื วซ่ีา
ด่วน " วนั ทาํการ ท่านละ ",1d# บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านั �น)  

- กรณทีี
สามารถยื
นวซ่ีากรุป๊ไดแ้ต่ลกูคา้ประสงคต์อ้งการทาํวซ่ีาเดี
ยวสามารถตดิต่อตวัแทนรบัทําวซ่ีาใกล้
บา้นท่าน 

- สาํหรบัผูท้ี
เคยเดนิทางไปในประเทศ "; ดงัต่อไปนี�  &.อสิราเอล   ".อฟักานิสถาน   7.ปากสีถาน  ;.อุซ
เบกิสถาน   d.ทาจิกิสถาน  H.เติร์กเมนิสถาน 1.คาซัคสถาน a.อิร ัก e.อิหร่าน &#.อียิปต์ &&.
ซาอุดอีาระเบยี &".ซเีรยี &7.เลบานอน &;.อนิเดยี   &d.ศรลีงักา &H.ลเิบยี &1.ซูดาน &a.แอลจเีรยี &e.
ไนจเีรยี "#.ตุรก ี "&.เยเมน   "".โอมาน   "7.จอรแ์ดน   ";.โซมาเรยี 
(ตั �งแต่ปี "#&; เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื
นขอวซ่ีากรุป๊ได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเดี
ยวเท่านั �น) 
 

 เงื!อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
• กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7# วนั ก่อนออกเดนิทาง เนื!องจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชั !นขออนุญาติเกบ็

เตม็จาํนวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที
นั 
งการจองภายใน " วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง
วนันี� กรุณาชําระเงนิใน"วนัถดัไป ก่อนเวลา &H.## น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบั
ยอดเงนิตามเวลาที
กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นต้องทําจองเขา้มา
ใหม ่นั 
นหมายถงึว่า กรณทีี
มคีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิ �ไปตามระบบ ตามลาํดบั เนื
องจากทุกพเีรยีด เรามทีี
นั 
ง
ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

• กรณีลูกคา้เดนิทางไม่ได ้สามารถเปลี
ยนชื
อคนเดนิทางได ้ก่อนเดนิทาง 1 วนั ขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน
กรณทีี
ไมส่ามารถหาคนมาแทนได ้

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื!อนไขสาํคญัอื!นๆที!ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ
า อย่างน้อย 20 ท่าน หากตํ
ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที
จะชําระค่าบริการเพิ
มเพื
อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที
จะ
ประสานงาน เพื
อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื
อนการเดนิทางไปในพี
เรียดวันอื
นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื
อวาง
แผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ทั �งนี�  ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที
เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี
ยนแปลง
ได ้

• กรณีที
ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตั oวภายในประเทศ เช่น ตั oวเครื
องบนิ , ตั oวรถทวัร ์, ตั oวรถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื
อยนืยนักบัเจา้หน้าที
ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที
สามารถเลื
อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีที
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี
ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านั �น สิ
งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื
อเชค็อนิก่อนเครื
องบนิ อย่างน้อย 7 ชั 
วโมง โดยในส่วนนี�หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ �
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที
เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

• กรณทีี
ท่านเป็นอสิลาม ไมท่านเนื�อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าที
เป็นกรณพีเิศษ 
• กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(Wheel 

Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 1 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที
ท่าน
เริ
มจองทัวร์ เพื
อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื
อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จ่ายเพิ
มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้า่ยตามจรงิที
เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชื
อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที
หลงัจากชําระเงนิกรณทีี

ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าที
ใหท้ราบ 

• กรณีที
ออกบตัรโดยสาร (ตั oว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึ
ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื
อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

• หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย d หรอื 1 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื
องบนิแบบหมู่คณะ (ตั oวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื
อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการเปลี
ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าที
เป็นกรณพีเิศษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ที
ไมรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณทีี
ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดี
ยวตามที
ระบุ 

• หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า H เดอืน ณ วนักลบั  
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี
โมง

เยน็กจ็ะเริ
มมดืแลว้ สถานที
ท่องเที
ยวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ &-" 
ช.ม. การเดินทางควรเผื
อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที
ท่องเที
ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื
นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็น
อย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที
สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื
อ
แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �เปลี
ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 
เนื
องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าช้าของสาย
การบนิ เงื
อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทาง
บรษิทัจะคํานึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที
จําเป็นจะต้องมี
ค่าใชจ้า่ยเพิ
ม ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

• เนื
องจากการเดนิทางท่องเที
ยวในครั �งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกบั
บรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ � ไมส่ามารถขอรบัเงนิ
คนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ
งที
ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานที
ท่องเที
ยวใดที
ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ
งให้ท่าน เนื
 องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บ
ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทั �งหมดแลว้ 

• กรณีที
ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ �ไม่
รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที
จะเกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัร์ที

ท่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึ
ง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที
สายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง 
ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ
ง มหีน้าใดหน้าหนึ
งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ
งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที
ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ �ไม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันั �น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื
อทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที
บรษิทัเรว็ที
สุด เพื
อยนืยนัการเปลี
ยนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที

บรษิัทเรยีบร้อยแล้ว กรณีที
ยงัไม่แ (ตั oวเครื
องบนิ) ท่านสามารถเปลี
ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสาร (ตั oวเครื
องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที
เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ
งโดย
ส่วนใหญ่ตั oวเครื
องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน
ของแต่ละคณะ 

• เกี
ยวกบัที
นั 
งบนเครื
องบนิ เนื
องจากบตัรโดยสาร (ตั oว) เป็นลกัษณะของคณะ 
(กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ �ในการเลอืกที
นั 
งบนเครื
องบนิ 
กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที
สุดใหท่้านไดน้ั 
งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที
สุด  

• ขอ้มูลเพิ
มเตมิเกี
ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที
พกั เนื
องจากการวางแปลนแบบ
หอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดี
ยว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 7 ท่าน (Triple) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั (ไม่ตดิกนั
เสมอไป) 

• กรณทีี
ท่านไมผ่่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางต่อ ไม่
ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ
งทั �งสิ�น 

• ขอสงวนสทิธิ �การเกบ็ค่านํ�ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิ
ม หากสายการบนิ
มกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดนิทาง  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความล่าช้า
จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อ
การจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสิ
งของผดิกฎหมาย ซึ
งอยูน่อกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

• บรษิทัขอสงวนสทิธิ � ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ
งของสูญหาย
ระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิ �ในการเรยีกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิ
งของไว้ที
โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงั
จดุหมายปลายทางตามที
ท่านตอ้งการ  

• รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที
ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิัทฯอีกครั �งหนึ
ง 
หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที
พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัใน
ระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ
งอาจจะปรบัเปลี
ยนตามที
ระบุในโปรแกรม 

 

เอกสารประกอบการยื!นวีซ่าท่องเที!ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั1น) 
•• สาํเนาหนังสือเดินทาง ที!มีอายเุหลือมากกว่า � เดือน  
ใช้สาํเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทั 1ง l หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านั1น !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พื1นหลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟี!  และส่งรปูเข้ามาทางไลน์ 
ได้เลย 

ตามตวัอย่างด้านล่างนี1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านใดที!เคยไป lu ประเทศดงันี1  ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  
ต้องทาํการยื!นวีซ่าเดี!ยวเข้าประเทศจีน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรณีทาํวีซ่าแบบเดี!ยว ****ไม่รวมค่าวีซ่าเดี!ยว ชาํระเพิ!ม l,lxx บาท**** 

**เมื!อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                
ยอมรบัเงื!อนไขข้อตกลงทั 1งหมดนี1แล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที!มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 

 


