
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XW-S21 เซี�ยงไฮ-้หงัโจว 5วนั 3คนื  

 

CODE XW-S21: เซี�ยงไฮ-้หงัโจว 5วนั3คนื 
เซี�ยงไฮ“้นครปารสีแหง่ตะวนัออก”หอไขม่กุ ทอ่งโลกไซเบอรอ์โุมงเลเซอร ์หาดไวท่าน 

สถานที�สดุโรแมนตดิจดุชมววิที�สวยที�สดุในเซี�ยงไฮ ้ถา่ยรปูเช็คอนิสดุฮปิ ตกึสตารบ์คัสาขา
ใหญท่ี�สดุในโลก หงัโจว“สวรรคบ์นดนิ” ทะเลสาบซหี ูตาํนานรกันางพญางขูาว ชอ้ปปิ> งถนน

โบราณเหอฝั�งเจยี ถนนนานจงิลู ่ตลาดกอ๊ปปี> เถาเป่าเฉนิ 

เมนสูดุพเิศษ:กุง้มงักร+ไกข่อทานหมพูนัปี+เสี�ยว
หลงเปา 

พกัหรโูรงแรมระดบั 4 ดาว (หงัโจว 1 คนื, เซี�ยงไฮ ้2 คนื) 

บนิตรงโดยสายการบนิ NOK SCOOT 

คา่ทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่กรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท 

วนัที� รายละเอยีดทอ่งเที�ยว 

1  สนามบนิดอนเมอืง 

2  เซี�ยงไฮ-้เมอืงหงัโจว-หมูบ่า้นชาหลงจิ�ง-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี-ูถนนโบราณเหอฝั�งเจยี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  ลอ่งเรอืคลองขดุโบราณตา้ยวิ�นเหอ-เมอืงโบราณซนิฉาง-เซี�ยงไฮ ้- ตลาดเฉนิหวงัเมี�ยว-ตกึ
สตารบ์คัสาขาใหญท่ี�สดุในโลก 

4  ถา่ยรปูดา้นลา่งหอไขม่กุ-อุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานจงิ - ตลาดเถาเป่า-สนามบนิผูต่ง 

5  สนามบนิดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี�ยว 

25 Feb - 01 Mar 2019  7,888  10,888 10,888 10,888 3,500 

27 Feb - 03 Mar 2019  7,888  10,888 10,888 10,888 3,500 

02 - 06 Mar 2019  8,888  11,888 11,888 11,888 3,500 

13 - 17 Mar 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

20 - 24 Mar 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

27 - 31 Mar 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

03 - 07 Apr 2019  12,888  15,888 15,888 15,888 3,500 

10 - 14 Apr 2019  15,888  18,888 18,888 15,888 3,500 

17 - 21 Apr 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

24 - 28 Apr 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

01 - 05 May 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

08 - 12 May 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

15 - 19 May 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

22 - 26 May 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

29 May - 02 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

05 - 09 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

12 - 16 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

19 - 23 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 - 30 Jun 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

03 - 07 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

10 - 14 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

17 - 21 Jul 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

24 - 28 Jul 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

31 Jul - 04 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

07 - 11 Aug 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

14 - 18 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

21 - 25 Aug 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

28 Aug - 01 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

04 - 08 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

11 - 15 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

18 - 22 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

25 - 29 Sep 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

16 - 20 Oct 2019  9,888  12,888 12,888 12,888 3,500 

23 - 27 Oct 2019  11,888  14,888 14,888 14,888 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที� 1 สนามบนิดอนเมอืง 

17.30  คณะเดนิทาง พรอ้มกนัที�ช ั>น 3 ผูโ้ดยสารขาออก สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง หนา้
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับเอกสารตา่ง ๆ พรอ้ม
ขอ้แนะนําขั ;นตอนจากเจา้หนา้ที?) กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที?สายการบนิดว้ยตวั
ทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบนิ 

21.05  เดนิทางสู ่เมอืงเซี�ยงไฮ ้โดยสายการบนิ Nokscoot เที?ยวบนิที? XW858 *คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหาร
บนเครื?อง*(สายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครื?องดื?มบนเครื?อง) 

วนัที� 2 เซี�ยงไฮ-้เมอืงหงัโจว-หมูบ่า้นชาหลงจิ�ง-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี-ูถนนโบราณเหอฝั�งเจยี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.20  ถงึ สนามบนิผูต่ง เมอืงเซี�ยงไฮ ้ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�
พกั 

เขา้สูท่ ี�พกั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เป็นเมอืงหลวง
ของมณฑลเจ๋อเจยีง อยู่หา่งจากเซี?ยงไฮไ้ปทางตะวันตกเฉียงใตร้าว 180 กโิลเมตร หังโจวเป็นหนึ?ง
ในเมอืงที?มคีวามเก่าแก่ที?สดุของจนี (อกี 6 เมอืง ไดแ้ก่ ซอีาน โล่วหยาง เจอ้โจว ปักกิ?ง หนานจงิ 
และเสฉวน) หังโจวเป็นเมอืงซึ?งมคีวามมั?งคั?งมากที?สดุแห่งหนึ?ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรม และ
สถาบันศลิปะที?มชีื?อเสยีงแห่งหนึ?งของประเทศจนี ซึ?งในอดตีมคํีาเปรยีบเปรยถงึความสวยงามของ
เมอืงหงัโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ ู(โจว) หงั(โจว)” (สวรรคบ์นดนิ) เพลดิเพลนิกับ
ทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน นําท่านสู ่หมูบ่า้นชาหลงจิ�ง แหลง่ผลติใบชาเขยีวที?ข ึ;นชื?อของจนี 
“หลงจิ?งฉา” กลา่วกนัวา่ “ดื?มชาหลงจิ?ง เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน” เนื?องจากวา่ชาหลงจิ?งนั;นมี
รสชาตทิี?ออ่นละมุน จากยอดของใบชาที?มกีรรมวธิทํีาดว้ยการคั?ว ในขณะที?ใบชายังสด ชาหลงจิ?งจงึ
ไดรั้บการยอมรับจากนักดื?มชาทั?วทกุมมุโลก เหมาะแกผู่ท้ี?กําลงัเริ?มหัดดื?  มชา เพราะชาจะมรีสออ่นๆ 
สสีวย รสหวานไมฝ่าด กลิ?นหอมจางๆ ที?สําคัญยังมปีระโยชน์มากมาย เชน่ บํารุงสายตา ลดไขมันใน
เสน้เลอืด ลดนํ;าหนัก เป็นตน้ 

เที?ยง  บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

 นําท่าน ล่องเรอืชมทะเลสาบซหีู ชมทัศนียภาพอันงดงามและวจิติรตระการตาของทะเลสาบซหีู 
ชมทวิทัศน์สบิแห่งของทะเลสาบซหีู พรอ้มฟังเรื?องราวซึ?งเป็นที?มาของตํานานรัก “นางพญางูขาว” 
กับชายคนรักชื?อ “โขว้เซียน”ชม ธรรมชาตอิันงดงามรอบๆทะเลสาบ จนไดรั้บสมญานามจาก
นักทอ่งเที?ยววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ นําทา่นชอ้ปปิ;ง ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี เป็นถนนสายหนึ?ง
ที?สะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนี;มคีวามยาว 
460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึ?งสภาพดั ;งเดมิของสิ?งปลูกสรา้งโบราณสว่นหนึ?งแลว้ 
บา้นเรอืนทั ;งสองขา้งทางที?สรา้งขึ;นใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม อสิระชอ้ปปิ> งตาม
อธัยาศยักบัสนิคา้มากมาย 

คํ?า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ ี�พกั BALISHA HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที� 3 ลอ่งเรอืคลองขดุโบราณตา้ยวิ�นเหอ-เมอืงโบราณซนิฉาง-เซี�ยงไฮ ้- ตลาดเฉนิหวงัเมี�ยว-ตกึ
สตารบ์คัสาขาใหญท่ี�สดุในโลก 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ คลองขุดโบราณตา้ยวิ�นเหอ คลองแห่งนี;มีความยาวท ้งัหมด ประมาณ1,794 
กโิลเมตร ซึ?งไหลผ่านปักกิ?ง, เทยีนสนิ, เหอเป่ย, ซานตง,เจยีงซแูละ เจอ้เจยีง นําท่านลอ่งเรอืชมววิ
ทวิทัศน์สองขา้งทางที?ยังคงถูกรักษาแบบโบราณไวเ้ป็นอย่างดนํีาทา่น  แวะชม โรงงานผลติผา้ไหม 
อนัลอืชื?อของจนี วธิกีารนําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้เพื?อมาทําไสน้วมผา้หม่ไหม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที?ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษกุง้มงักร 

แวะชม รา้นยางพารา เลอืกซื;อผลติภัณฑท์ี?ผลติมาจากยางพารา อาท ิหมอน ผา้หม่ ที?นอน กระเป๋า 
รองเทา้ ฯลฯ นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณซนิฉาง สมัผัสกับวถิชีวีติของชาวบา้นแ  ละธรรมชาติ
อนับรสิทุธิc อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื;อของฝากตามอธัยาศยั จากนั;นนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เซี�ยงไฮ ้
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.30 ชัวโมง) เมืองที?เต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที?มี
ลวดลาย สวยงามตามแบบฉบบัยุโรป จนไดรั้บขนานนามวา่เป็น “นครปารสีแหง่ตะวันออก”  เดนิทาง
สู่ ตลาดเฉนิหวงัเมี�ยว หรอื ตลาดรอ้ยปีเซี�ยงไฮ ้เป็นตลาดเก่าอาคารบา้นเรือนบรเิวณนี;เป็น
สถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ ตกแต่งสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบโบราณจนี ที?ยังคง
ความงดงาม ทั ;งรา้นขายอาหาร รา้นขนมพื;นเมอืงอาหารขึ;นชื?อของที?นี?คอื เสี?ยวหลงเปา อันลอืชื?อ 
และยังมขีายของที?ระลกึตา่งๆมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ;งตามอธัยาศยั นําทา่นถา่ยรปูเชค็อนิสดุชคิ
กับ ตกึสตารบ์คัสาขาใหญ่ที�สุดในโลก เป็นอาคาร 2 ชั ;น พื;นที?กว่า 2,700 ตารางเมตร พรอ้ม
พนักงานกว่า 400 คน เป็นรา้นสตารบ์ัคสาขาแรกและสาขาเดยีวที?มอบประสบการณ์ดจิติอลใหก้ับ
ลกูคา้ไปพรอ้มๆกบัการจบิกาแฟ พัฒนาแอปลเิคชั?นโดยอาลบีาบา 

คํ?า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเสี�ยวหลงเปา 

เขา้สูท่ ี�พกั RAMADA ENCORE SHANGHAI HU’NAR HOTEL (4*) หรอืระดบัใกลเ้คยีง
กนั 

 

วนัที� 4 ถา่ยรปูดา้นลา่งหอไขม่กุ-อุโมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานจงิ - ตลาดเถาเป่า-สนามบนิ
ผูต่ง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ที�หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านผอ่นคลายความเมื�อยลา้ดว้ยการนวดฝ่าเทา้โดยการแช่เทา้ดว้ยยาสมุนไพรจนี และ
นวดผ่อนคลายที� ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนโบราณฟังเรื?องราวเกี?ยวกับการแพทยโ์บราณ 
ตั ;งแต่อดตีถงึปัจจุบัน การสง่เสรมิการใชส้มุนไพรจนีที?มมีานานนับพันปีพรอ้มรับฟังการวนิิจฉัยโรค
โดยแพทยผ์ูเ้ชี?ยวชาญ จากนั;นนําทา่นเดนิทางถา่ยรปูดา้นลา่ง หอไขม่กุ (ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ที?ตั ;งอยู่
ฝั?งผู่ตงรมิแม่นํ;าหวังผู่ เขต ลูเ่จยีจุ่ย แลว้เสร็จเมื?อปี ค.ศ. 1993 มคีวามสงู 468 เมตร นับเป็นหอ TV 
ที?สงูที?สดุในเอเซยีและสงูดันดับ 3 ของโลก จากนั;นนําท่าน อุโมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้ม่นํ;าหวงผู่ ลงไป 
50 เมตร ภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยแสงเลเซอร ์เป็นรูปตา่งๆ ตื?นตาตื?นใจ นําท่านเที?ยวชม หาดเจา้
พ่อเซี�ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ตน้กําเนิดอันลอืชื?อของตํานานเจา้พ่อเซี?ยงไฮ ้เป็นถนนที?
สวยงามอันดับหนึ?งของเมอืงเซี?ยงไฮ ้ระหว่างทางผ่านเขตเชา่ของประเทศตา่งๆ ในสมัยอาณานคิม 
พรอ้มชมอาคารสงูตระหงา่น ซึ?งเป็นศลิปกรรมสไตลย์โุรป 

เที?ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษไกข่อทานหมพูนัปี 

เดนิทางสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่เป็นย่านชอ้ปปิ;งเกา่แกท่ี?สดุของเซี?ยงไฮ ้เป็นตลาดซื;อขาย
ของกันคกึคักตั ;งแต่?ทศวรรษ 1920 ตั ;งอยู่ฝั?งผู่ซ ีกนิพื;นที?ยาวตั ;งแตฝั่?งตะวันตกของ “เดอะ บันด”์ ถงึ 
“พเีพลิส ์สแควร”์ เป็นแหลง่ชอ้ปปิ;งสนิคา้แบรนดเ์นมจากทั?วโลก แวะชมอญัมณีที?ประเทศจนียกยอ่ง
วา่มคีา่อยา่งลํ;าเลศิยิ?งกวา่ทองและเพชรนั?นก็คอื หยกจนี ชาวจนีมคีวามเชื?อวา่หยกเป็นอญั  มณีลํ;าคา่ 
เป็นสริมิงคลแก ่ผูท้ี?ไดม้าครอบครอง ทําใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืง สง่เสรมิใหเ้กดิความเจรญิกา้วหนา้ มั?ง
คั?ง โชคด ีอายุยนืยาว ใหท้่านไดเ้ลอืกซื;อ กําไลหยก แหวนหยก หรอื เผ่าเยา้ ซึ?งเป็นเครื?องประดับ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําโชค นําทา่นชอ้ปปิ;งอยา่งจุใจที? ตลาดเถาเป่า ตลาดจําหน่ายสนิคา้ราคาถูก มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืก
มากมาย อาทเิชน่ เสื;อผา้ ผา้ไหม รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ 

คํ?า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร จากนั;นนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิผูต่ง 

 

วนัที� 5 สนามบนิดอนเมอืง 

03.35  เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Nokscoot เที�ยวบนิที� XW857 

07.10  ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

หมายเหต ุ

**กรณีลูกคา้ตอ้งการซื>อต ัeวเครื�องบนิภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากบัเจา้หนา้ที�อกีคร ั>ง** 

สิ�งที�ลูกคา้จําเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื?องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษที?ไดรั้บการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเที?ยวแหง่เมอืงจนี ทกุ
เมอืง กําหนดใหม้กีาร ประชาสมัพันธส์นิคา้พื;นเมอืงใหนั้กทอ่งเที?ยวทั?วไปไดรู้จั้กในนามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวั
หมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึ?งจําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีล
กบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที?ยวทกุทา่นทราบวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะ
ซื;อหรอืไมซ่ื;อขึ;นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซื;อใดๆทั ;งสิ;น 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พื;นเมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้นใดๆก็ตามที?ระบุ
ไวใ้นรายการทวัร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดก็ตาม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิ?ม รา้นละ 3,500 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกด์
ทอ้งถิ?นจะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดที?อยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัhวภายในประเทศ (หรอืเครื?องบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) กรณุาสอบถาม
ที?เจา้หนา้ที?กอ่นทําการจองทัวรท์กุครั ;ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทัด เนื?องจากทางบรษัิทฯ 
จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที?ขายเป็นหลกั 

หมายเหตุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลี?ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื?องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีท่านตอ้งซื;อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื?อเดนิทางมาที?สนามบนิดอน
เมอืง กรุณาแจง้บรษัิทฯกอ่นทําการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเที?ยวบนิ 
การยกเลกิเที?ยวบนิ มกีารยุบเที?ยวบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี?ยนแปลง เนื?องจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชงิพาณิชย์ หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็น
ตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The linked image cannot be displayed.  The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ออกเดนิทางข ั>นตํ�า  20 ทา่น หากเดนิทางตํ�ากวา่กําหนด มคีวามจําเป็นที�ตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย
เพิ�มเตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรบัขึ>นของภาษนํี >ามนัหรอืภาษใีดๆ จากสาย

การบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัที�เดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการนบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม  
1.คา่ตัhวเครื?องบนิไปกลบั กรงุเทพฯ(DMK) – เซี�ยงไฮ ้(PVG) – กรงุเทพฯ(DMK)   
2.คา่โรงแรมที?พัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละเสรมิเตยีง
สปรงิ) 
3.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืคํ?าตามที?ระบไุวใ้นรายการ) 
4.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที?ตา่งๆ ตามที?ระบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 
5.คา่นํ;าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามที?สายการบนิกําหนด 
6.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงื?อนไขของบรษัิทฯประกนัภัยที?
บรษัิททําไว(้ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทั ;งนี;ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที?มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนั
ชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที?เกี?ยวขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิ?ม 7% และภาษีหกั ณ ที?จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัที?นอกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครื?องดื?มที?สั?งเพิ?ม คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
3.คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 
5.คา่นํ;าหนักกระเป๋าสมัภาระที?หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีนํ;าหนักกระเป๋าเกนิทา่นตอ้งชาํระคา่
นํ;าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามที?ทางสายการบนิเรยีกเก็บ 

6.คา่วซีา่ทอ่งเที�ยวจนีแบบกรุป๊ 1,500 บาทสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊
เทา่น ั>น 
7.(7.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 300 RMB (หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น 

   (7.2)คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของลูกคา้ 

เง ื�อนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจําหรอืชาํระไมค่รบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใดผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

การยกเลกิการจอง   

1. กรณีที?นักทอ่งเที?ยวหรอืเอเจนซี?ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื?อนการเดนิทาง นักทอ่งเที?ยวหรอืเอเจนซี?(ผูม้ี
ชื?อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที?บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ?งเพื?อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารที?ชาํระแลว้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
50 ของคา่บรกิารที?ชาํระแลว้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที?ชาํระ
แลว้ทั ;งหมด ทั ;งนี; ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยที?ไดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารที?ชาํระแลว้เนื?องในการเตรยีมการจัดการนํา 
เที?ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที?ยว เชน่ การสาํรองที?นั?งตัhวเครื?องบนิ การจองที?พักฯลฯ 

3. ในกรณีที?ลกูคา้ยื?นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี?ลกูคา้ชาํระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที?วซีา่
ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที?เกดิขึ;นจรงิ 

4. กรณียื?นวซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที?เกดิขึ;นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื?นวซีา่ / คา่มัดจําตัhวเครื?องบนิ หรอืคา่ตัhว
เครื?องบนิ (กรณีออกตัhวเครื?องบนิแลว้)     

5. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื?องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที? ไมว่า่เหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิcในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ั ;งหมด 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั ;งหมดกอ่นทําการจอง เพื?อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิทฯ และเมื?อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ั ;งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงื?อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั ;งหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิnท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ>นในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิcการเก็บคา่นํ;ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ?ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ;นกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcในการเปลี?ยนเที?ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื?องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ;งสิ;น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ?งของผดิกฎหมาย ซึ?งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. รายการทอ่งเที?ยวสามารถสลบัปรับเปลี?ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

6. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ;งสิ;น หากเกดิสิ?งของสญูหาย อนัเนื?องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที?ยวเอง 

7. รายการนี;เป็นเพยีงขอ้เสนอที?ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั ;งหนึ?ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที?พกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ?งอาจจะปรับเปลี?ยนตามที?ระบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรื?องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที?เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุรี? / 
ปลอดบหุรี?ได ้โดยอาจจะขอเปลี?ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี?เขา้พัก ทั ;งนี;ตอ้งขึ;นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของแตล่ะโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง และอาจมคีา่บรกิารเพิ?มเตมิของแตล่ะสนามบนิ มฉิะนั;น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั ;งสิ;นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั;น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื?องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที?ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเที?ยว อนัเนื?องมาจากการกระทําที?สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื?น ๆ  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcไมค่นืคา่บรกิารตา่งๆไมว่า่กรณีใดๆ
ทั ;งสิ;น 

12. บรกิารนํ;าดื?มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภัย ที?บรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที?ยว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที?ยว เทา่นั;น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงื?อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื?อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์
(ทา่นสามารถซื;อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั?วไป และควรศกึษาเงื?อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. เมื?อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั ;งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื?อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที?ไดร้ะบไุวท้ั ;งหมด 

 

 

 

 


