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เที่ยวนครเซ้ียงไฮ้ เมืองแห่งนวัตกรรม 
ชอปป้ิงตลาดก๊อปป้ี 

 ห้างเหอม่า ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิตัล 
 ชอปป้ิงสินค้า XIAOMI 
 เยี่ยมชมสตาร์บัคสาขาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
 เดินเล่นชิวๆ ชมเมืองเซ้ียงไฮ้ 
 อาหารสุดพเิศษ บ๊ะจ่าง ไก่แดง ซาลาเปาด าไส้ไหล 
 บินตรงจากเชียงใหม่ 

ราคาเร่ิมต้น 16,888 บาท 
เดนิทางเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562 

DAY 1: สนามบินเชียงใหม่ (-/-/-) 
DAY 2: เซี้ยงไฮ้ – ล่องเรือหมู่บ้านจูเจ่ียเจียว – ตลาดก๊อปป้ี – ห้างเหอม่า -  
โรงแรม (-/L/-) 
DAY 3: หาดไว่ทาน ย่านถนนริมแม่น า้ – อโุมงค์ไฟ - ชมหอไข่มุก (ไม่รวมค่า
ขึน้ตึก) - ร้าน Xiomi - ร้าน Starbuck - ถนนซินเทยีนตี ้– โรงแรม (B/-/-) 
DAY4 : พระหยกขาว – ตลาดร้อยปี – สนามบินเซี้ยงไฮ้ – เชียงใหม่ (B/L/-) 
 

29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562   ราคา 16,888 บาท 
05 –0 8 กนัยายน 2562   ราคา 16,888 บาท 
03 – 06 ตุลาคม 2562   ราคา 16,888 บาท 
07 – 10 พฤศจกิายน 2562  ราคา 16,888 บาท 
05 – 08 ธันวาคม 2562   ราคา 16,888 บาท 
 

**ราคาน้ียงัไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ // และค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท** 
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DAY 1  
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ เพื่อท าการเชค็อิน 
23.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเซ้ียงไฮ ้ประเทศจีน (HO1326) 
 

DAY 2  
04.40 น. ถึงสนามบินเซ้ียงไฮ ้ประเทศจีน (เวลาทอ้งถิ่นจะเร็วกวา่
เวลาในประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
 - ล่องเรือชมหมู่บ้าน จูเจ่ียเจียว ZHUJIAJIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร บะจ่างหมูสามชั้น 
 - ตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG 
 - ห้างเหอม่า Hema ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิตัล 
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  RAMADA ENCORE PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่า
ระดบั 3 ดาว 
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DAY 3  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - หาดไว่ทาน ย่านถนนริมแม่น ้า 
 - อุโมงค์ไฟ Bund Sightseeing Tunnel 
 - ชมหอไข่มุก (ไม่รวมค่าข้ึนตึก) 
 - ร้าน Xiaomi 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ถนนนานกิง 
 - ร้านสตาร์บัค Starbuck สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 - ถนนซินเทียนต้ี  
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  RAMADA ENCORE PUDONG HOTEL หรือเทียบเท่า
ระดบั 3 ดาว 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสัิย
ต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น

ส าคญั และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงิน** 

**หมายเหตุ: รายการทัวร์นีม้ลีงร้านชอปรัฐบาลจ านวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านชา และร้านยา (บัวหิมะ) 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดนิทาง ราคา/ ท่าน (บาท) 

พกัเดี่ยว 
ช าระเพิม่ ท่านละ 

29 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562 16,888 

2,900 

5 – 8 กันยายน 2562 16,888 
3 – 6 ตุลาคม 2562 16,888 

7 – 10 พฤศจิกายน 2562 16,888 
5 – 8 ธันวาคม 2562 16,888 

**หมายเหตุ: เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ช าระค่าทัวร์เพิม่ท่านละ 2,000 บาท** 

DAY 4  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - พระหยกขาว Jade Buddha Temple 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร กินต่ิมซ า ร้านไก่แดง 
 - ตลาดร้อยปี 
15.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเซ้ียงไฮ ้
16.00 น. ถึงสนามบินเซ้ียงไฮ ้เพื่อท าการเชค็อิน 
19.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย (HO1325) 
22.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  

               โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ 
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการ(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
6. ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ (อุบติัเหตุและสุขภาพ) แบบ SILVER 
7. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง,      ค่า

น ้ าหนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

4. ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
5. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
7. ค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ  
8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท และทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความพึงพอใจ 
7. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจนี ท่านละ 1,500 บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ ส าหรับกรณียืน่วีซ่าท่ีเชียงใหม่เท่านั้น (การยื่นวี

ซ่าจีนท่ีเชียงใหม่จะส าหรับผู้ท่ีพ านักอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่, ล  าพูน, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, 
เชียงราย, พะเยา, แพร่ และ น่านเท่าน้ัน  หากในกรณีท่ีลกูค้าไม่ได้พ านักอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, 
ล  าพูน, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) กรุณาแสดงเอกสาร เช่น เอกสารการท างานในเขต 8 จังหวดั
ภาคเหนือตอนบน, เอกสารหนังสือเช่าร้าน, เอกสารจดทะเบียนบริษัทท่ีระบุว่าลกูค้ามกีารท างานอยู่ในเขต 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน จะสามารถยื่นขอ Visa ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้ หากไม่มีเอกสารการท างานในเขต 8 จงัหวดัภาคเหนอื
ตอนบน ลกูค้าจะต้องยืน่วซ่ีา ที่กรุงเทพเท่านัน้ ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม ประมาณท่านละ 2,000 บาท  กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้าที่อกีคร้ัง) 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าท่านละ 5,000 บาท 

   3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 - 44 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
   3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 - 19 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 9 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา

รันตีมดัจ  าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ  า 
หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ
ไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 
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6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้เม่ือ
ท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

 

 


