
พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ พักเดี่ยว บวกเพิ่มเด็ก0-18ปี สายการบิน จำนวน 
03-07 มกราคม 2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 
05-09 มกราคม 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 
12-16 มกราคม 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 40 
19-23 มกราคม 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 
26-30 มกราคม 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 
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31 ม.ค.- 04 ก.พ. 2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 
02-06 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 40 
09-13 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 
14-18 กุมภาพันธ์ 2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 
16-20 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 
21-25 กุมภาพันธ์ 2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 40 

28 กุมภาพันธ ์– 03 มีนาคม 2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 
01-05 มีนาคม 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 
06-10 มีนาคม 2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 
08-12 มีนาคม 2563 9,999 4,000 2,500 CZ 20 
13-17 มีนาคม 2563 11,911 4,000 2,500 CZ 20 

 
 

S H A N G H A I   S U Z H O U  5 DAY 

ซูโจว เมืองแห่งสาวงาม . . . ล่องเรือเมืองน้ำโบราณจเูจียเจี่ยว  

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันกร ณ วดัหลงหัว วัดเก่าแก่เซี่ยงไฮ้ 

★ ชมตึกสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สดุในโลก . . คอกาแฟห้ามพลาด ★ 

ช้อปปิ้งไฮเทค  “HeMa Fresh”  ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจทิัล  l ชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ 

พร้อมเสริฟ!! กุ้งมังกร+ไวน์แดง+เสี่ยวหลงเปา  l  เดินทางโดยสายการบินไชน่าเซาส์เทิรน์แอร์ไลน์ (CZ)  

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทรปิ,ค่าวีซ่า 1,650 บาท 

เอกสารยื่นวีซา่ หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิ้ว (พืน้หลงัขาวเท่านั้น!!!) 

ตัวอย่าง การเรียกเอกสารอยู่หน้าสุดท้ายของโปรแกรม 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ 

23.30 น. คณะพร้อมกัน  ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10  เคาน์เตอร์ U สาย

การบิน China Southern Airlines (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร   

 

https://global.csair.com/LA/TH/Home


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินผู่ตง – เซี่ยงไฮ้ – เมืองซูโจว – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – ถนนนานกิง – วัดหลง

หัว – หาดไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) – ตึกสตาร์บัคใหญ่ที่สุดในโลก 

02.30 น.   เดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ8320  

06.50 น. ถึงสนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้  เมืองเซี่ยงไฮ้  "นครปารีสแห่งตะวันออก" ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ 5 ของ

โลก รองจาก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก ลอนดอน และ ปารีส รูปแบบการปกครองของมหานครช่างไห่จัดอยู่ในกลุ่ม

เมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ซึ่งไม่ขึ้นต่อมณฑลใด ๆ ทั้งสิ้น และปัจจุบันประเทศจีนมีเมืองที่มีรูปแบบการปกครอง

ลักษณะนี้ทั้ง สิ้น 4 เมืองด้วยกัน ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจินและฉงชิ่ง มหานครช่างไห่ ปัจจุบันนับเป็นเมืองที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญ

ในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว โดย

การผลักดันของรัฐบาลซึ่งให้นครเซี่ยงไฮ้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำ และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เซี่ยงไฮ้จึง

นับเป็นความภูมิใจของชาวจีน โดยเฉพาะชาวเมืองซึ่งถือกันว่าเมืองของตนเป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่  ในด้าน

ความก้าวหน้าและทันสมัย   นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมือง,ด่านศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่น

เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)  

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว(Suzhou) เมืองที่มีความสวยงามด้วยทัศนียภาพธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าหังโจวด้วยสวน

และคลองสายน้อยใหญ่มีความงามเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความ

เป็นมายาวนานกว่า 2,500  ปีถือเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองหังโจวและได้รับ

สมญาว่า “เมืองแห่งสาวงามและต้นฉบับการจัดสวนของจีน” ให้ท่านได้ชมวิว

สองข้างทางพร้อมพักผ่อนบนรถ 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจียว(Zhujiajiao) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

ของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้น  ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรม

โบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซี

เกียง ปัจจุบันที่ยังคงดำรงวิถีชีวิต และความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเอาไว้ แม้ว่ารอบข้างของชุมชนความเจริญแผ่ขยายอยู่

รอบด้าน แต่ทว่าชุมชนริมน้ำของชายแดนเมืองเซี่ยงไฮ้แห่งนี้ยังคงเสน่ห์มนขลังของรูปแบบบ้านเรือน ซึ่งภายในเมืองมี

สิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย 

นำท่านล่องเรือชมบ้านเมืองจูเจียเจี่ยว ชมทัศนียภาพที่สวยงามที่ยังคงความ

ดั้งเดิมของเมืองเอาไว ้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

https://global.csair.com/LA/TH/Home


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 นำท่านสู่ ถนนนานกิงหรือนานกิงลู่ (Nanjing Road) ถือเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีความยาวถึง 5.5 

กม. และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยและคึกคักมากที่สุดในบรรยากาศของถนนคนเดิน มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 

ร้านขายของแบรนด์เนมทั้งของแท้และของเลียนแบบ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายของแห้งขนมขบเคี้ยว ร้านอาหารจีน 

ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่าง และร้านค้าท้องถิ่นต่างๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้

เลือกซื้อหาของฝากและต่อราคาอย่างสนุกสนานตามอัธยาศัย  

นำท่านเข้าสู่ วัดหลงหัวซื่อ(Longhua Temple) วัดที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ทางตอน

ใต้ของมหานครเซี่ยงไฮ้ สมัยสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวนต้องการสร้างวัดแห่งนี้

ขึ้นเพื่ออุทิศให้กับมารดาผู้ล่วงลับใช้ชื่อวัดว่า “วัดเซียนซื่อ” และต่อมาได้จึงได้

เปลี่ยนชื่อเป็นวัดหลงหัว วัดหลงหัวถูกทำลายในสมัยราชวงศ์ถังและถูกสร้างขึ้น

ใหม่ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเมื่อปี 977 ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัด “กงเซียง” (Kong Xiang 

Temple) แต่ก็เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อวัดหลงหัวอีกครั้งในสมัยจักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิง ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลัง 

วิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหารเจ้าแม่กวนอิมที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกร รายล้อมด้วย

พระพุทธรูปสีทอง 500 องค์ อิสระขอพรตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

นำท่านสู่บริเวณ  เขตหาดไว่ทัน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือ

จรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “ พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน ” ถือ เป็น

สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้  อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ 

ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค 

รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร 

โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น บริเวณเขตว่ายทานแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็น หอไข่มุก 

นำท่านสู่ ตึกสตาร์บัค (Starbucks Reserve Roastery Shanghai) สาขาใหญ่ที่สุดในโลก ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ อยู่บน

อาคาร 2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน ใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่าด้านบนของ

ร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยม ด้วยงานแฮนด์เมดจำนวน 10,000 แผ่น  ชมถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน 

สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่นมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดใน

โลกที่ยาวถึง 88 ฟุต มีเครื่องดื่มมากกว่า 100 ชนิด รวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว มีเบเกอรี่ที่ทำสดๆ

ใหม่ๆมากกว่า 80 ชนิดและพบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เทคโนโลยี AR (Augmented Reality การผสานโลกความ

เป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน) ส่องมือถือไปตรงไหนก็จะมีข้อมูลออกมา สร้างความ

สนุกสนานให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย. 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

https://www.businessinsider.com/starbucks-reserve-roastery-shanghai-china-is-worlds-biggest-2018-4


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่สาม เซี่ยงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – เหอหม่า เฟรช(ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล) – ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์วูซู - ★Option ขึ้น

ตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์(SWFC) – ★Option ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่เท้าด้วยสมุนไพรจีน และรับฟังสรรพคุณ “บัวหิมะ” 

ยาสามัญประจำบ้านของจีน ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

 นำท่านพบกับการจับจ่ายรูปแบบใหม่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัล เหอหม่า เฟรช 

(Hema Fresh) สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ ช้อปปิ้งง่ายๆ ไม่ต้อง

พกเงินสด โดยแนวคิดของเจ้าพ่อนักคิด “อาลีบาบา” ที่เปลี่ยนการใช้จ่ายด้วย

เงินสดให้ง่ายขึ้นโดยการจ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น อาลีเพย์(Alipay)ทางมือถือ 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้งในรูปแบบออนไลน์ได้อีกด้วย มีบริการส่งของ

ถึงบ้าน  ปัจจุบันซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัลมีมากกว่า 100 สาขาทั่วทั้งประเทศจีน 

ด้วยการจับจ่ายที่สะดวกสบายทำให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีการเติบโตอย่างก้าว

กระโดด อิสระท่านเดินเที่ยวชมซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัลตามอัธยาศัย (อิสระ

อาหารกลางวัน) จนถึงเวลานัดหมาย  นำท่านเดินทางเข้าชม ร้านหยก ฟัง

บรรยายสรรพคุณของหยก เลือกซื้อเลือกชมสินค้าภายในร้าน จนถึงเวลาอัน

สมควร 

 นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์วูซู (Chinese Wushu Museum) ตั้งอยู่ที่ เมืองเซี่ยงไฮ้ พิพิธภัณฑ์ เปิดเมื่อวันที่  20 

พฤศจิกายน 2548 มีขนาดประมาณ 2,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์มีการแสดงอาวุธเก่าแก่จำนวนมาก ที่น่าสนใจคือ

อาวุธ,ปืน,ดินปืน มีห้องแสดงอาวุธ,ห้องประวัติศาสตร์,ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว,ห้องแสดงภาพ 3 มิติและใน

ส่วนอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้ชม 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

★ OPTION  ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนเชียลเซ็นเตอร์ (SWFC) ชั้น 100 ตึก SWFC เป็นตึกที่สูงที่สุดของ

ประเทศจีน มีความสูงถึง 492 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นและมีพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร อยู่ใน

เขตผู่ตง ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์รอบมหานครเซี่ยงไฮ้ เก็บภาพวิวและตึกที่มีรูปร่างแปลกตาตามอัธยาศัย (ค่าขึ้นตึก

1,200 บาท ไม่รวมในค่าทัวร์ จองและจ่ายค่าออพชั่นพร้อมค่าทัวร์ได้เลยค่ะ) 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

★ OPTION  ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ แม่น้ำสายสำคัญของเซี่ยงไฮ ้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งทีผู่้มาเยือนเซี่ยงไฮ้ไม่ควรพลาด ท่านจะได้สัมผัส

กับทัศนียภาพของมหานครเซี่ยงไฮ้ในเวลากลางคืน ซึ่งมกีารประดับไฟอย่างงดงามยิ่งนัก (ค่าล่องเรอื1,200 บาทไม่

รวมในค่าทัวร ์จองและจ่ายค่าออพชั่นพร้อมค่าทัวร์ได้เลยค่ะ) 

***หากซื้อทั้ง2ออพช่ัน ราคาพิเศษเพียง 2,000 บาท*** 

   นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW KNIGHT ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่สี่  เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – ร้านชา – ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง – สนามบินเซี่ยงไฮ้  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ทำจากไหม เช่น ผ้าห่ม 

เสื้อผ้า ฯลฯ   

  นำท่านเข้าสู่ ร้านชา ฟังคำสรรพคุณอันลือชื่อของใบชาที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน และให้ท่าน

ชิมชาที่มีรสชาติและสรรพคุณที่แตกต่างกันออกไป เช่น บำรุงสายตา,ลดไขมันในเส้นเลือด 

ฯลฯ   

  จากนั้นให้ท่านได้จุใจกับการซื้อสินค้าที่ ช้อปปิ้งตลาดเถาเป่าเฉิง (TAOBAOCHENG) เป็น

ตลาดที่ขายของบนอาคาร 5 ชั้น ขายสินค้าก๊อปเกรด A, B มีทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า กางเกง สินค้าแฟชั่น แม้กระทั่งของ

อิเล็คโทรนิคต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวัน) จนถึงเวลานัดหมาย 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (เสริฟ! กุ้งมังกร+ไวน์แดง+เสี่ยวหลงเปา) จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้น เช่น สภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆ โดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์

,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้น

เครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์. 

21.15 น.   เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Southern Airlines เที่ยวบินที่ CZ8319 

  

วันที่ห้า  สนามบินสุวรรณภูม ิ

00.55 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ............... 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,

การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอื่นๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมี

ตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

https://global.csair.com/LA/TH/Home


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ได้มาจากทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ...กรุณาอ่านรายการและเงื่อนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนทำการจองทัวร์หรือชำระเงิน จากนั้นจะถือว่า

ลูกค้ารับทราบตามข้อกำหนดของบริษัทหากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีตั๋วเครื่องบิน

ภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการ

บิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

หมายเหตุ   : ทางบริษัทฯ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยว

ทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ ร้านหยก, ร้านยาจีน, ร้านไข่มุก,  ร้านชา, ร้านนวดเท้า เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุใน

โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านค้าทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะ

ชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน  
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
✓ โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป, (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 

× ค่าวีซ่า ท่านละ 1,650 บาท วีซ่าหมู่คณะ (สำหรับคนไทย) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน: 

 ชำระเต็มจำนวน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  

 ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ชำระตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ว

เครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน 

ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่

ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว 

ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจา

คืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่า น โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระ
มัดจำ 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  
2.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  
 
ขอเรียกเอกสารในการยื่นวีซ่า 
เอกสาร ดังนี้… 
1.หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกนหรือถ่ายจากมือถือ)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาวเท่านั้น!!!) 
หมายเหตุ: หน้าตรง ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับต่างๆ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ทุกประเภท ต้องเห็นใบหูชัดเจน เปิดหู 
เปิดหน้าผาก เสื้อที่ใส่ต้องไม่ใช่แขนกุด ห้ามใส่เสื้อสีขาว เป็นชุดสุภาพไม่โป๊เปลือย  
ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ชุดนักเรียน/นักศึกษา หรือชุดรับปริญญา  
ผมสีดำเท่านั้น ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 
โปรดตรวจสอบ  Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า 
หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
ตัวอย่าง การถ่ายพาสปอร์ต+รูปถ่าย 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

 

 


