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SHANGHAI HANGZHOU STRAWBERRY FARM (5D3N) 

“SHANGHAI กระบี่ไร้เทียมทาน” 
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
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สายการบิน แอร์เอเซียเอก็ซ์ (XJ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

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

XJ 761 PVG(เซีย่งไฮ)้ - DMK(กรุงเทพ) 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 หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรยีมความพร้อม

ก่อนออกเดนิทาง ขอ้ควรทราบ : ประเทศจนีไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม้ เขา้

ประเทศ หากฝา่ฝืน จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศ่ลุกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 
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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 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 

05.30น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 1 ชัว่โมง) หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร เมนูต๋ิมซ า 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองหางโจว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของมณฑลเจอ้เจยีง 1 
ใน 6 นครโบราณของจนี ศนูยก์ลางเศรษฐกจิวฒันธรรม แหล่งเภสชัอุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง
แห่งหนึ่งของประเทศจนี ซึ่งมคีวามมัง่คัง่
มากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง เป็นแหลง่เภสชั
อุตสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีง
แห่งหนึ่งของประเทศจนี ซึ่งในอดตีมคี า
เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืง
หงัโจวและซูโจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บน
ดนิม ีซู(โจว) หาง(โจว)” เพลดิเพลนิกบั
ทวิทศัน์อนังดงามสองฟากถนน เมอืงหาง
โจว เคยไดร้บัการจดัอนัดบัวา่เป็นเมอืงที่
น่าอยู่ล าดบัตน้ๆ ของเมอืงจนี ในปจัจุบนั
นอกจากขึน้ชือ่เรื่องชาหลงจิง่แลว้ เมอืงหางโจว ยงัเป็นทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ของ อาลบีาบา เจา้พ่อธุรกจิ อคีอม
เมอรซ์ ยกัษ์ใหญ่ของโลก อกีดว้ย 
น าท่าน ชมไร่สตรอเบอรี่ ซึ่งสตรอเบอรีถ่อืเป็นผลไมพ้ืน้เมอืงชนิดหนึ่งของเมอืงหางโจว ทุกท่านจะไดส้มัผสั
บรรยากาศการเกบ็สตรอเบอรีใ่นชว่งฤดูใบไมผ้ลดิว้ยตวัท่านเองใหท้่านไดเ้ดนิชมไร่และถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 
พรอ้มเลอืกซือ้เป็นของฝาก **ลูกคา้สามารถทานไดไ้ม่อัน้ภายในเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง** (หมายเหต ุ: หาก
สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย จนท าใหส้ตรอเบอรีไ่ม่ออกผลตามฤดูกาล ทางบรษิทัฯ จะเปลีย่นเป็นผลไมอ้ื่นๆ 
แทน เชน่ ลูกทอ้, พุทรา, สาลี,่ เชอรร์ี,่ แอปเป้ิล ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูแ้นะน า และ
ดตูามความเหมาะสมของวนัเดนิทาง วา่มสีวนผลไมช้นิดใดทีส่ามารถใหล้กูคา้ชมไดบ้า้ง ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัวนั
เดนิทางเป็นหลกั โดยจะแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทางเขา้ชม 1 วนั) 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูไก่ขอทาน + หมูตงปอ (หมูพนัปี) 
น าท่านเดนิทางสู่ คลองขดุโบราณต้ายุ่นเหอ ของจนี ซึ่งมปีระวตัคิวามเป็นมากวา่2,500 ปี โดนคลองแห่งนี้
มคีวามยาวทัง้หมดประมาณ1,794 กโิลเมตร
และคลองขดุนี้ใชแ้รงงานของคน ทีโ่บราณ
ทีสุ่ดและเป็นคลองทีย่าวทีสุ่ดซึ่งไหลผา่น
ปกักิง่, เทยีนสนิ, เหอเปย่, ซานตง, เจยีงซู
และเจอ้เจยีง น าท่านล่องเรอืคลองขดุ
โบราณตา้ยวิน่เหอ ชว่งทีอ่ยู่เมอืงหางโจวจะ
มคีวามยาว 39 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้มววิ
ทวิทศัน์สองขา้งทางทีย่งัคงถูกรกัษาแบบ
โบราณไว ้(รวมค่าล่องเรือแล้ว) 
จากนัน้น าท่านสู่ วดัเซยีงจีซ่ ีเพราะกราบไหวเ้ทพเจา้เตาไฟ หรอื จา้วฮุ่นกอ้ง แต่ก่อนมชีายตดัฟืนคนหนึ่งแซ่
จาง ชื่อติ้งฟุ (จางตนั) ก าพร้าบิดาตัง้แต่เด็ก เขาเป็นคนซื่อตรงและกตญัญูต่อมารดามาก เมื่อมเีงนิกจ็ะให้
มารดาเป็นคนเกบ็  วนัหนึ่งจางติ้งฟุได้ช่วย
สาวน้อยคนหนึ่งไว้ได้ ขณะก าลังถูกสอง
สมุนโจรฉุดไปใหห้วัหน้า สองโจรสู้ไม่ได้หนี
ไปรายงานหัวหน้า หัวหน้าโจรจึงให้พวก
สมุน 20 -30 คนมาล้อมจับจางติ้ง ฟุไป
ลงโทษที่ชุมโจร จางติ้งฟุตัวคนเดียว น ้ า
น้อยย่อมแพ้ไฟ จึงถูกจับไปเผาทัง้เป็นใน
เตาไฟยกัษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ฟุต 
ตอนนัน้เผอญิเทพตรวจการณ์ผา่นมาพบ จงึ
น าวญิญาณจางติง้ฟุ ขึน้สวรรคร์ายงานองคเ์งก็เซยีน 
เมื่อตรวจบนัทกึจากเทวทูตพบวา่จางติง้ฟุเป็นคนซื่อตรงกตญัญูมคีุณธรรมน่าชมเชย เหตุที่ถูกเผาทัง้เป็นนัน้
เกดิจากผลกรรมเนื่องจากสมยัเป็นเดก็ ขณะเตมิฟืนใส่เตาไม่ระวงัมลีูกแมวซึ่งก าลงัหลบัสนิทตดิอยู่ในฟืนด้วย 
องค์เงก็เซียนเหน็ว่า จางติ้งฟุเป็นลูกกตญัญู มีคุณธรรม จึงมีราชโองการแต่งตัง้จางติ้งฟุเป็นเทพเตาไฟ มี
หน้าทีค่อยรายงานความประพฤตทิีด่แีละชัว่ของชายหญงิทุกครวัเรอืน โดยวนัที ่24 เดอืน 12 ของทุกปีจะตอ้ง
ไปรายงานทีส่วรรค ์จากนัน้กม็พีระบญัชาใหเ้ทพอคัคลีงไปเผาผลาญชมุโจรจนวอดเป็นจุณ ประชาชนในแถบ
นัน้จงึไดอ้ยู่อย่างสงบสุขเรื่อยมา (ซึ่งเทพเจ้าเตาไฟมแีห่งเดยีวในประเทศจนี ความเชื่อของคนจนีคอืนับถอื
แลว้จะท าใหร้วยเหลอืกนิเหลอืใช)้ 
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จากนัน้เดนิสู่ หมู่บา้นเหมยเจยีอู ชมสวนชาหลงจ่ิง ไร่ชาที่มชีื่อเสยีงที่สุดของเมอืงหางโจว ไร่ชาเขยีว หลง
จิง่ฉา ซึ่งแปลวา่ชาบ่อมงักร ของทะเลสาบซหีู เป็นใบชาทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดชนิดหนึ่งของประเทศจนี กล่าวกนัว่า 
ดื่มชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั ท่านสามารถเลอืกซื้อใบชาอย่างดไีวเ้ป็นของฝากใหก้บัคนทาง
บา้น 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต่ชาบูหม้อไฟ+ป้ิงย่าง BBQ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟความเรว็สูงเมืองหางโจว สมัผสัรถไฟความเรว็สูง (บตัรโดยสารชัน้
ปกต)ิ จากสถานี HANGZHOU สู่สถานี YUHANG เป็นเสน้ทางรถไฟความเรว็สูงทีม่คีวามยาวทัง้หมด 1,318 
กโิลเมตร และวิง่ผา่นปกักิง่ เทยีนสนิ เหอเปย่ ซานตง อนัฮุย เจยีงซู และเซี่ยงไฮ้ทัง้หมด 7 เมอืงใหญ่ ซึ่งวิง่
ดว้ยความเรว็สูงถงึ 300 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พกัท่ี GARDEN HANGZHOU HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า  
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วนัท่ี 3 
         ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณอเูจ้ิน (ไม่รวมค่าล่องเรือ) – เซ่ียงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง          
         – ร้าน STARBUCK ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก                                                                         (B/L/D)  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ร้านผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกชม เอกซื้อสนิคา้และผลติภณัฑ ์ทีผ่ลติดว้ยผา้ไหม  
  น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโบราณอูเจ้ิน เป็นท้องถิน่เก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวตัถุ ต าบลอู

เจิน้ตัง้อยู่ในเมอืงถงเซยีง มณฑลเจอ้เจยีงทางภาคตะวนัออกของจนี อยู่รมิคลองขดุ "ตา้ยุ่นเหอ" ซึ่งเป็นคลอง
ขดุทีย่าวทีสุ่ดของโลก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพยีง 100 กโิลเมตร ห่างจากเมอืงหงัโจวเมอืงท่องเที่ยวที่ข ึน้ชื่อ
เพยีง 60 กโิลเมตร ต าบลอูเจิน้ มปีระวตัอิารยธรรมที่ยาวนานถงึ 7 ,000 ปี มปีระวตัใินการสร้างต าบลที่นาน
กว่า 1,300 ปี จากนัน้น าท่านเที่ยวชมหมู่บ้านเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง ตัง้อยู่ริม
ทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ทีค่รอบคลุมพืน้ทีข่องมณฑลเจ๋อเจยีงและมณพลเจยีงซู เป็นเมอืงโบราณที่
อนุรกัษ์และคงสภาพบ้านเรอืนตามแบบสมยัราชวงค์ชงิ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลกัไม้ตามหน้าต่าง 
หรือการแกะสลกัหินที่มีความประณีตงดงาม ชมวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ได้ชื่อว่า 
"นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจยีง" มปีระวตัศิาสตรก์วา่ 1,000 ปี ชมชวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นรมิน ้า สถานที่
บ่งบอกความเป็นเจยีงหนันซึ่งเป็นบ้านเกดิ "เหมาตุ้น" ชมสิง่ก่อสร้างโบราณสมัยราชวงศ ์หมงิและราชวงศ์
แมนจู สภาพแวดลอ้มภายในเมอืงโบราณอูเจิ้นนัน้ยงัคงความสวยงามน่าอยู่ มคีูคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้าน 
สะพานขา้มคูคลอง โบราณสถานและโบราณวตัถุทีน่่าสนใจอกีมากมาย ทีแ่ห่งนี้ท่านจะไดส้มัผสัถงึบรรยากาศ
ความเป็นเมอืงโบราณ และความเป็นโมเดริ์นที่ผสมผสานได้อย่างลงตวั นอกจากนี้ท่านจะได้รบัชมกรรมวธิี
การท าเหลา้แบบโบราณและการยอ้มผา้แบบดัง้เดมิ (ไม่รวมค่าล่องเรือ) 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางกลบัสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้  มหานครทีใ่หญ่ที่สุดของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าแยงซ ี
เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6 ,200 ตร.กม. มีประชากร
ประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณชิยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต้ ที่ได้รบัการพฒันาจนถูกขนานนามว่า 
“นครปารสีแห่งตะวนัออก” 
น าท่านเดนิทางสู่ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ ัง่ตะวนัตกของแม่น ้าหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตร
เป็นเขตสถาปตัยกรรมทีไ่ดช้ือ่วา่ “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อกีทัง้
ถอืเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงนิการธนาคารที่ส าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็น
แหล่งรวมศลิปะสถาปตัยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปตัยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทัง้การ
ผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศุลกากร 
โรงแรม และส านกังานใหญ่ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนนานกิง ศูนย์กลางการช้อปป้ิงที่คึกคกัมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่มีวนั
หลบัใหล ทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้หา้งสรรพสนิคา้มากมายและถอืเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทัง้หลาย 
นอกจากนี้ทีห่าดไวท่านยงัสามารถมองเหน็ "หอไขมุ่ก" ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงเซี่ยงไฮ้ได้อย่างชดัเจนอกี
ดว้ย ใครมาเยอืนเซี่ยงไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ “เดอะบนัด”์ จงึเรยีกไดว้า่มาถงึเซี่ยงไฮ้
จรงิๆ  หลงัจากชมววิเมอืงเซี่ยงไฮจ้นเตม็แลว้ 
น าท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกบัความยิง่ใหญ่
อลงัการ ครองต าแหน่งสตารบ์คัสท์ีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก ซึ่งไดท้ าการเปิดตวัไปเมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม 2560 
มเีนื้อทีใ่หญ่โตถงึ 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมด
จ านวน 10,000 แผน่ และทีต่ ัง้ตระหง่านอยู่กลางรา้นคอืถงัคัว่กาแฟทองเหลอืงขนาด 40 ตนั สูงเท่าตกึ 2 ชัน้ 
ประดบัประดาดว้ยแผน่ตราประทบัแบบจนีโบราณมากกวา่ 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ
สตารบ์คัส ์กาแฟทีค่ ัว่ในถงัทองเหลอืงนี้จะถูกสง่ผา่นไปตามท่อทองเหลอืงดา้นบน ซึ่งจะท าใหเ้กดิเสยีงราวกบั
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เสยีงดนตร ีมเีคาน์เตอรท์ีย่าวที่สุด ซึ่งมคีวามยาวถงึ 26.9 เมตร ครองต าแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บคัส์ที่มี
ความยาวทีสุ่ดในโลก มเีครื่องดื่มหลากหลายมากกวา่ 100 ชนิด รวมทัง้เครื่องดื่มที่มเีฉพาะสาขานี้เพยีงแห่ง
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 
ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติด้วยวธิธีรรมชาต ิพร้อมชมครมีเป่าซู่ถงั หรอืที่รู้จกักนัดใีนชื่อ บวัหิมะ 
สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัหลงหวั เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดตัง้อยู่ทางตอนใตข้องมหานครเซี่ยงไฮ้ ประวตัขิองวดัความ
เป็นมาของวดัตอ้งเล่ายอ้นกลบัไปในสมยัสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวนตอ้งการสรา้งวดัแห่งนี้ข ึน้เพื่ออุทศิให้กบั
มารดาผูล้่วงลบัจงึเกดิเป็นวดัขึน้ครัง้แรกโดยในตอนนัน้ใชช้ือ่วดัวา่ “วดัเซยีนซื่อ” แต่ต่อมาไดจ้งึไดเ้ปลี่ยนเป็น
หลงหวัซื่อ ภายในวดัมวีหิารเจด็หลงัตัง้อยู่บนพื้นที่กวา้งขวางที่สุดในบรรดาวดัของนครเซี่ยงไฮ้ วหิารแต่ละ



 

 -9-  
 

RYRK190702 

หลัง มี รู ปป ัน้พ ร ะพุท ธ รูปแล ะ เ ทพผู้พิทัก ษ์
ประดษิฐานอยู่ใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาท ิ
ในวหิารใหญ่มพีระศรศีากยมุณ ีวหิารพระเมตไตรย 
หรอื วหิารเจ้าแม่กวนอมิที่มอีงค์เจ้าแม่กวนอมิพนั
กรรายล้อมด้วยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค์ เป็น
เจา้แม่กวนอมิพนัมอืทีแ่กะมาจากไมก้ารบูร 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชม ร้านหยก ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยก
เป็นอญัมณลี ้าค่ากวา่ทองและเพชร เป็นสริมิงคลแก่ผูท้ีไ่ดม้าครอบครอง ใหท้่านได้เลอืกซื้อเป็นเครื่องประดบั
น าโชคตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 
ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลบักบับ้านแบบจนี 
ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะ
การจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน 
หรือที่ปจัจุบนัเรยีกว่า “แนวสตรที” ภายในเตม็ไป
ด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลกึ และงานแสดง
ของศลิปินทัง้ในและต่างประเทศ น าท่านเดนิทางสู่ 
GLOBAL HARBOR เป็น SHOPPING MALL ใน
เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ก่อสรา้งแบบสถาปตัยกรรม
สไตล์ศลิปะแบบ โคโลเนียล เป็นหนึ่งเดยีวในประเทศจนี ให้คุณได้ความรู้สกึเหมอืนชอ้ปป้ิงอยู่ยุโรปโดยไม่
ต้องเดินทางไกลภายในนัน้มสีินค้ามากมายทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ชัน้สองเน้นสินค้าที่
ออกแบบโดยนักออกแบบชื่ อ ดัง ให้ท่ าน ได้
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงและถ่ายรูป 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านซินเทียนต้ี เป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงคนเดนิ รา้นอาหารและแหล่งความบนัเทงิที่ครบ
ครนั ซนิเทยีนตีถ้อืเป็นปลายทางที่น่าสนใจส าหรบั
ผูท้ีต่อ้งการสมัผสัประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของ
เมืองเก่าในบรรยากาศที่ทนัสมยั  เป็นอีกจุดที่มี
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ความคลาสสกิของมหานครเซี่ยงไฮ ้ท่ามกลางความวุน่วายของเมอืงใหญ่แห่งนี้ ย่านซนิ เทยีน ตี ้จะท าใหคุ้ณ
หลุดออกมาจากความยุ่งเหยงิเหล่านัน้ ดว้ยตกึและอาคารเก่าแก่ ห้างร้านค้าต่าง ๆ ตกแต่งให้มบีรรยากาศที่
อบอุ่นคลา้ยกบัในยุโรป มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ให้ไดน้ัง่เล่น อ่านหนงัสอืเพลนิ ๆ มากมาย   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูเส่ียวหลงเปา 
พกัท่ี  RAMADA ENCORE SHANGHAI HUNAN HOTEL  โรงแรมระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 5     สนามบินผู่ตง(เซ่ียงไฮ้)  –  กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                        (B/-/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านสู่ สนามบินนานาชาติผูต่ง 
06.50น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบิน

ท่ี XJ761  ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 4.30 ชัว่โมง ** 
10.15น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
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** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
20 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

20 ปี) 
อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

03 – 07 เมษายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 – 24 พฤษภาคม 62 8,889 11,889 11,889 3,500 

22 – 26 พฤษภาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 
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26 – 30 พฤษภาคม 62 9,889 12,889 12,889 3,500 

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

12 – 16 มถิุนายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 

17 – 21 มถิุนายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 

19 – 23 มถิุนายน 62 9,889 12,889 12,889 3,500 

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

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

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

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

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

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,500 
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 
 
 

** ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธสิ์นค้า
พ้ืนเมืองให้นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้รู้จกัคือ ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ), ร้านหยก, ร้านผ้าไหม,ร้านใบชา ซ่ึง
จ าเป็นต้องบรรจใุนโปรแกรมทวัรด้์วย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทกุท่าน
ทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือ
หรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้ส้ิน และถ้าหากลกูค้าไม่มี
ความประสงคจ์ะเข้าร้านรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 
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** 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 / ผู้ใช้บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า

บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย ์** 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ    
  และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   
  กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอ้างองิค่าใช้จ่ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตัว๋เครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง  
  อตัราค่าบรกิารระบุ 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ Air Asia X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ   

  ลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จ ากดั 
  จ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักฬีา  
   หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป 
   เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข    
   ตามกรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์นหอ้งและ
ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดนิทาง 1 
ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่สนามบนิ 
ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ และ 
รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
× ค่าท าวซ่ีาชาวต่างชาต ิซึ่งไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวซ่ีากรุ๊ป (กรณีต่างชาตจิ่ายเพิม่จากค่าทวัร์ 1,000 หยวน และผูเ้ดนิทาง
เป็นผูด้ าเนินการยื่นวซ่ีาเอง) 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเท่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใชเ้พยีงส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและ
เดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) หรอื ค่าวซ่ีาจนีท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วนัท าการ) ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรบัผูถ้ือ
พาสปอรต์ไทยโดยท่านตอ้งไปยื่นดว้ยตวัเอง) 

หมายเหตุ  
- หากยกเลกิเดนิทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อื่นๆได้ รวมทัง้ไม่สามารถคนื

เงนิค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณ ี  
- กรณเีดก็อายุต ่ากวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทีบ่นิลงปกักิง่ / ปกักิง่+เซี่ยงไฮ ้(เทีย่ว 2 เมอืง) ตอ้งยื่น

วซ่ีาเดีย่วเท่านัน้ 
- ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น ท าให้ไม่สามารถยื่นวซ่ีากรุ๊ปได้  หรอื ท่านมี

ความประสงคจ์ะยื่นวซ่ีาเดีย่ว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท า วซ่ีาเดี่ยวยื่นปกต ิ4 วนั ท าการ ท่านละ 1,700 
บาท หรอื วซ่ีาด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,750 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้)  

- ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปนี้  1.อสิราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากสีถาน  4.อุซเบกสิถาน   5.
ทาจกิสิถาน  6.เตริก์เมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริกั 9.อหิร่าน 10.อยีปิต์ 11.ซาอุดอีาระเบยี 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 
14.อนิเดยี   15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซูดาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตุรก ี 21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอร์แดน   
24.โซมาเรยี 

(ตัง้แต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ตอ้งท าวซ่ีาเดีย่วเท่านัน้) 
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 เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
 กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง เน่ืองจากเป็นทวัรร์าคาโปรโมชัน่ขออนุญาติเกบ็

เตม็จ านวนและไม่คืนเงินในการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจอง

วนันี้ กรุณาช าระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัทินัที หากยงัไม่ได้รบั

ยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์จะต้องเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มา

ใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่

ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลังจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ิดต่อกลับ

ระบุโปรแกรม วันเดินทำงมำที่ ไลน์ออฟฟิค  Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com  
 กรณีลูกค้าเดนิทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดนิทางได้ ก่อนเดนิทาง 7 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆใน

กรณทีีไ่ม่สามารถหาคนมาแทนได้ 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทาง

ได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได้ ทางบรษิทัยนิดทีี่จะประสานงาน เพื่อให้ทุก
ท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพเิศษ
ทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้ 

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ เพราะ
มบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกา ล 
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สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อน
เครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
 กรณผีูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมี
ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช า ระเงนิกรณีที่ท่าน
เดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้ท่าน
อย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป หรอื กลบั
ส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะ

ปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดนิ
บนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร 
เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

 ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึ
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอ
สงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร หากระหว่าง
เดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนื
ค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้า
ทัง้หมดแลว้ 



 

 -17-  
 

RYRK190702 

 กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่
สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใด

หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทางสายการบนิ หรือ 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนงัสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที่บรษิทัเรว็ที่สุด 
เพื่อยืนยนัการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋
เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลีูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายามที่สุดให้ท่าน
ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท า
ให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง
โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณทีีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง 

, การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ
บรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม และ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
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เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้) 

•• ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

ใช้ส าเนาพาสปอรต์ ต้องถ่ายชดัเจน  เหน็ทัง้ 2 หน้าเตม็ ตามตวัอย่างเท่านัน้ !! 

• รปูถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรปูหน้าตรง พืน้หลงัสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟ่ี และส่ง

รปูเข้ามาทางไลน์ ได้เลย 

ตามตวัอย่างด้านล่างน้ี 
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ท่านใดท่ีเคยไป 24 ประเทศดงัน้ี ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊เข้าจีนได้  

ต้องท าการย่ืนวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน  

 

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

**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้                

ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


