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เซ่ียงไฮ้-หังโจว 5วัน3คืน 
 

เซ่ียงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”หอไขม่กุ ท่องโลกไซเบอรอุ์โมงเลเซอร ์

หาดไวท่าน สถานท่ีสุดโรแมนติดจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในเซ่ียงไฮ้ 

ถ่ายรูปเช็คอินสุดฮิป ตึกสตาร์บคัสาขาใหญ่ท่ีสุดในโลก 

หังโจว“สวรรค์บนดิน” ทะเลสาบซีหู ต านานรักนางพญางูขาว 

 ช้อปป้ิงถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย ถนนนานจิงลู่ ตลาดก๊อปป้ีเถาเป่าเฉิน 

เมนสุูดพิเศษ:กุ้งมังกร+ไก่ขอทานหมพัูนปี+เส่ียวหลงเปา 

พักหรูโรงแรมระดับ 4 ดาว (หังโจว 1 คืน, เซ่ียงไฮ้ 2 คืน) 

บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT  

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

 

ราคาเด็ก 

อายุ 1-18 ปี 

พกัเดีย่วเพ ิม่ ทีน่ ัง่ 

20-24 ม.ิย.62 9,888 12,888 3,500 25 

27 ม.ิย.- 1 ก.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

4-8 ก.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

11-15 ก.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

18-22 ก.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

25-29 ก.ค.62 11,888

 14,88
8 

14,888 3,500 25 

1-5 ส.ค.62 11,888 14,888 3,500 25 

8-12 ส.ค.62 11,888
 14,88

8

 14,88
8 

14,888 3,500 25 
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15-19 ส.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

22-26 ส.ค.62 9,888

 12,88
8 

12,888 3,500 25 

29 ส.ค.-2ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

5-9 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

12-16 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

19-23 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

25-29 ก.ย.62 9,888 12,888 3,500 25 

17-21 ต.ค.62 9,888 12,888 3,500 25 

24-28 ต.ค.62 11,888
 14,88

8

 14,88
8 

14,888 3,500 25 
 

วนัแรก: สนามบนิดอนเมอืง  

17.30 น. คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้  3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้เคานเ์ตอร ์
เช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารต่าง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอน

จากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้ับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตัวท่านเองตามนโยบาย
รักษาความปลอดภยัของสายการบนิ   

21.05 น. เดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิ                            เทีย่วบนิที ่XW858 

*คา่ทวัรไ์ม่รวมคา่อาหารบนเครือ่ง*(สายการบนิมบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่อง: เซีย่งไฮ-้เมอืงหงัโจว-หมูบ่า้นชาหลงจิง่-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี-ูถนนโบราณเหอฝั่งเจยี  
            อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น      
02.20 น. ถงึ สนามบนิผูต่ง เมอืงเซีย่งไฮ ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

เขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR 

HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงหงัโจว (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชัวโมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง อยู่

ห่างจากเซี่ยงไฮไ้ปทางตะวันตกเฉียงใตร้าว 180 กโิลเมตร 

หังโจวเป็นหนึง่ในเมอืงทีม่คีวามเกา่แกท่ีส่ดุของจนี (อกี 6 เมอืง 

ไดแ้ก ่ซอีาน โลว่หยาง เจอ้โจว ปักกิง่ หนานจงิ และเสฉวน) หังโจวเป็นเมอืงซึง่มีความมั่งคั่งมากทีส่ดุ

แห่งหนึง่ เป็นแหล่งเภสชัอุตสาหกรรม และสถาบันศลิปะทีม่ีชือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจีน ซึง่ใน

อดตีมคี าเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมือง

หังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ี

ซู (โจว) หงั(โจว)” (สวรรค ์บนดิน) 

เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน 

น าทา่นสู ่หมูบ่า้นชาหลงจ ิง่ แหล่งผลติใบชา

เขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจีน “หลงจิง่ฉา” กล่าวกันว่า 

“ดืม่ชาหลงจิง่ เพียง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน” เนื่องจากว่าชาหลงจิง่นัน้มีรสชาตทิีอ่่อนละมุน จาก

ยอดของใบชาทีม่ีกรรมวธิีท าดว้ยการคั่ว ในขณะทีใ่บชายังสด 

ชาหลงจิ่งจึงไดร้ับการยอมรับจากนักดื่มชาทั่วทุกมุมโลก 

เหมาะแกผู่ท้ีก่ าลงัเร ิม่หัดดื่  มชา เพราะชาจะมีรสอ่อนๆ สสีวย 
รสหวานไม่ฝาด กลิน่หอมจางๆ ทีส่ าคญัยังมปีระโยชนม์ากมาย 

เชน่ บ ารุงสายตา ลดไขมันในเสน้เลอืด ลดน ้าหนัก เป็นตน้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
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  น าทา่น ลอ่งเรอืชมทะเลสาบซหี ูชมทศันียภาพอันงดงามและวจิติรตระการตาของทะเลสาบซหีู  

ชมทวิทศันส์บิแห่งของทะเลสาบซหีู พรอ้มฟังเรือ่งราวซึง่เป็นทีม่าของต านานรัก “นางพญางขูาว” กับ

ชายคนรักชือ่ “โขว้เซยีน”ชมธรรมชาตอิันงดงามรอบๆทะเลสาบ จน

ไดร้ับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาตใินนครนิทร ”์ น า

ทา่นชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี เป็นถนนสายหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น

ประวัตศิาสต  รแ์ละวัฒนธรรมอันเกา่แกข่องหังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนี้มี

ความยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิ

ของสิง่ปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางทีส่รา้งข ึน้

ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัยกับ

สนิคา้มากมาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

เขา้สูท่ ีพ่กั BALISHA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่าม: ลอ่งเรอืคลองขดุโบราณตา้ยวิน่เหอ-เมอืงโบราณซนิฉาง-เซีย่งไฮ ้

                    ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว-ตกึสตารบ์คัสาขาใหญท่ีสุ่ดในโลก             อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่คลองขุดโบราณตา้ยว ิน่เหอ คลองแห่งนี้มี

ความยาวท ้งัหมด ประมาณ1,794 กโิลเมตร ซึง่ไหลผ่านปักกิง่, 

เทียนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง,เจียงซูและ เจอ้เจียง น าท่าน

ลอ่งเรอืชมววิทวิทศันส์องขา้งทางทีย่ังคงถกูรักษาแบบโบราณ

ไวเ้ป็นอย่างดนี าท่าน  แวะชม โรงงานผลติผา้ไหม อันลอืชือ่

ของจีน วธิีการน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้เพื่อมาท าไส ้

นวมผา้ห่มไหม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษกุง้มงักร  

 แวะชม รา้นยางพารา เลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้ห่ม ทีน่อน กระเป๋า 

รองเทา้ ฯลฯ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณซนิฉาง สมัผัสกับวถิชีวีติของชาวบา้นและธรรมชาตอิัน

บรสิทุธิ ์อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่เซีย่งไฮ ้(ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) เมืองทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมทีม่ีลวดลาย 
สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนไดร้ับขนานนามว่าเป็น “นครปารสีแหง่ตะวนัออก”  เดนิทางสู ่ตลาด

เฉนิหวงัเมีย่ว หรือ ตลาดรอ้ยปีเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเก่าอาคารบา้นเรือนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรม

โบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ตกแต่งสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน ทีย่ังคงความงดงาม ทัง้

รา้นขายอาหาร รา้นขนมพืน้เมอืงอาหารขึน้ชือ่ของทีน่ี่คอื เสีย่วหลงเปา อันลอืชือ่ และยังมีขายของที่

ระลกึต่างๆมากมาย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย น าท่านถา่ยรูปเช็คอนิสุดชคิกบั ตกึสตารบ์คั

สาขาใหญท่ีส่ดุในโลก เป็นอาคาร 2 ชัน้ พื้นทีก่ว่า 2,700 ตารางเมตร พรอ้มพนักงานกว่า 400 คน เป็น

รา้นสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบประสบการณ์ดจิติอลใหก้ับลูกคา้ไปพรอ้มๆกับการจบิกาแฟ 

พัฒนาแอปลเิคชัน่โดยอาลบีาบา 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษเสีย่วหลงเปา  

เขา้สูท่ ีพ่กั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
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วนัทีส่ ี:่  ถา่ยรปูดา้นลา่งหอไขม่กุ-อุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานจงิ 

                     ตลาดเถาเป่า-สนามบนิผูต่ง                              อาหารเช้า,เทีย่ง,เย็น               

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าทา่นผ่อนคลายความเมื่อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแชเ่ทา้ดว้ยยา

สมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ

ฟังเรือ่งราวเกีย่วกบัการแพทยโ์บราณ  ตัง้แตอ่ดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการ
ใชส้มุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญ จากนัน้น าท่านเดนิทางถ่ายรูปดา้นล่าง หอไขมุ่ก (ไมร่วมคา่

ล ิฟท์)  ที่ตั ้งอยู่ ฝ่ังผู่ตงริมแม่น ้ า

หวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แลว้เสร็จเมื่อปี 

ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร 

นับเป็นหอ TV ทีส่งูที่สดุในเอเซีย

และสูงดันดับ 3 ของโลก จากนั้น

น าท่าน อุโมงคเ์ลเซอร  ์ใตแ้ม่น ้ าหวงผู่ ลงไป 50 เมตร 

ภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยแสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตืน่ตาตืน่

ใจ น าท่านเทีย่วชม หาดเจา้พอ่เซีย่งไฮโฉมใหม ่(หาดไว่

ทาน) ตน้ก าเนดิอันลอืชือ่ของต านานเจา้พ่อเซีย่งไฮ ้เป็นถนน

ทีส่วยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ ้ระหว่างทางผ่านเขต

เชา่ของประเทศตา่งๆ ในสมัยอาณานคิม พรอ้มชมอาคารสงูตระหง่าน ซึง่เป็นศลิปกรรมสไตลย์ุโรป  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษไกข่อทานหมพูนัปี  

เดนิทางสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่เป็นย่านชอ้ปป้ิงเกา่แกท่ีส่ดุของเซีย่งไฮ ้เป็นตลาดซือ้ขายของ

กันคกึคักตัง้แต่ท่ศวรรษ 1920 ตัง้อยู่ฝ่ังผู่ซ ีกนิพื้นที่ยาวตัง้แต่ฝ่ังตะวันตกของ “เดอะ บันด”์ ถงึ “พี

เพลิส ์สแควร”์ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั่วโลก แวะชมอัญมณีทีป่ระเทศจีนยกย่องว่ามี

คา่อย่างล ้าเลศิยิง่กว่าทองและเพชรน่ันก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชือ่ว่าหยกเป็นอัญ  มณีล ้าค่า เป็น
สริมิงคลแก ่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ท าใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั่งคั่ง โชค

ด ีอายุยนืยาว ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเยา้ ซึง่เป็นเครื่องประดับน าโชค น า

ทา่นชอ้ปป้ิงอย่างจุใจที ่ตลาดเถาเป่า ตลาดจ าหน่ายสนิคา้ราคาถกู มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกมากมาย อาทิ

เชน่ เสือ้ผา้ ผา้ไหม รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิผูต่ง  
 

วนัทีห่า้: สนามบนิดอนเมอืง  

03.35 น.  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  เทีย่วบนิที ่ TG66  เทีย่วบนิที ่XW857 

07.10  น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ  
 

 
 
 

 

**กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ทีอ่กีคร ัง้** 
 

สิง่ทีล่กูคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุก
เมือง ก าหนดใหม้ีการ ประชาสมัพันธส์นิคา้พื้นเมืองใหนั้กท่องเทีย่วทั่วไปไดรู้จ้ักในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บัว

หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขมุ่ก, ผา้ไหม, ผชีวิ ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร ์ 
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จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งใหทุ้กท่านแวะเขา้ไปชม แต่จะซือ้หรือไม่ซือ้
ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้  

*** หากลกูคา้ทา่นใดไม่ร่วมเดนิทางตามรายการ หรอืไม่เขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่าจะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเพิม่ รา้นละ 3,500 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน โดยไกด์

ทอ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 
-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยู่ตา่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทวัร,์ หรอืรถไฟ) กรุณาสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนื่องจากทางบรษัิทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 
หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ กรณีท่านตอ้งซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่

เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษิทัฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจาก

สายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมี

การเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนอืความควบคุม หรอืเหตุผล

เชงิพาณิชย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบ

และไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย  (กรณีท าวซีา่แบบกรุ๊ป) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวนัเดนิทางไป-กลบั ตอ้งมี

หนา้วา่ง  อย่างนอ้ย 2 หนา้ ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคน

เขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนสหีนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบ

เต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มา

ทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง (หมายเหต ุ:หนังสอืเดนิทางตอ้งไม่มกีาร ช ารุดใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารุด  

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม ลกูคา้ถอืไปที่
สนามบนิเอง ณ วนัเดนิทาง   (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่เทา่น ัน้!!  
 

ตวัอยา่งหนา้พาสปอรต์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส าคญัมาก:กรุณาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)มาในวันเดนิทาง  

ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืหรอืน าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่ 
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เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง  (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการยืน่ดว้ยตนเอง)  

1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอายุ ถงึวันเดนิทางไป-กลบั มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่

รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น    

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม    

3.รูปถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเทา่นัน้ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้ซ์

จาก คอมพวิเตอร ์ (รปูใหม่ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน อัดดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   

หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ  
 

กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรุณาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิกรุณาสอบถามขอ้มูลกบัทางบรษัิท  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายุเด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอายุ*** 

อตัราคา่บรกิารรวม  

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – เซีย่งไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพัก 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) 

5.คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไม่เกนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุ

กรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  

1.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 

2.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีน่อกเหนอืจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  

คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 

4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งช าระคา่

น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ 

6.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาทส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่น ัน้ 

7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น  

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์400 บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
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เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ท่าน  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนั

ลว่งหนา้ (การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ าหรอืช าระไม่ครบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจั้ดมีสทิธยิกเลกิ

การจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**กรณุาช าระมดัจ าทนัที/ภายใน 2วนัท าการ หลงัได้รบัการยืนยนัการส ารองท่ีนัง่** 
ช าระเงินโดยโอนเงินเข้าบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจิดศิริ 

    ธนาคารกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

                        ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                    ธนาคาร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สาขาสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                               ธนาคารกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                     ธนาคารทหารไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 
   - หลงัจากท าการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พร้อมระบุหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม 

วนัเดินทางมาท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 /0613934433 / 
0818171514 / 0936952758   E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ต๋ัวเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัว

เทา่นัน้ เมือ่ทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้ม

คณะไม่ว่าดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตัว๋เครือ่งบนิไม่สามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
 

 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลกูคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเทีย่วสามารถสลบัปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

6. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีเ่ขา้พัก ทัง้นี้ตอ้งข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของแตล่ะโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการ

เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิม่เตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
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11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารตา่งๆไม่วา่กรณีใดๆ

ทัง้ส ิน้ 

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไม่ไดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู

เงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความ

คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

 


