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ดูซากุระที่เซ้ียงไฮ้ (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 
เที่ยวเตม็ ไม่มีอสิระ 
บินตรงจากเชียงใหม่ 
พกัดี 4 ดาว 
อาหารครบทุกมือ้ 
กรุ๊ปเล็ก เพยีง 15 ท่าน 
ราคารวมวซ่ีายื่นเชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง 12 – 15 เมษายน 62 
ลดราคาพเิศษจาก 23,900 บาท 

 

DAY 1: เชียงใหม่ (-/-/-) 
DAY 2: เซ้ียงไฮ้ – หางโจว – ร้านผ้าไหม – วัดจื้อกง – ล่องเรือทะเลสาบ
ซีหู – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: หางโจว – เซ้ียงไฮ้ – ร้านบัวหิมะ – ชมดอกซากุระ (Guchun) 
ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ – ถนนนานกิง – หาดไว่ทาน – ล่องเรือแม่น ้าหวง
ผู่ – โรงแรม (B/L/D) 
DAY 4: STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – ร้านหยก – ตลาดโถวเป่า – 
สนามบินเซ้ียงไฮ้  – เชียงใหม่ (B/L/-) 
 

เหลอืเพยีง 22,900 บาท 
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DAY 1 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม ่
22.45 น. ออกเดินทางสู่เซ้ียงไฮ ้(9C 8980) 

DAY 2 
03.40 น. เดินทางถึงสนามบินเซ้ียงไฮ ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
04.30 น. ไกดท์อ้งถ่ินตอ้นรับทุกท่าน ณ สนามบิน 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้  

- เดนิทางสู่เมอืงหางโจว (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 
- ล่องเรือคลองขดุจงิหาต้ายุ่นเหอ (มรดกวฒันธรรมโลก) 

เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
 - ไหว้เทพเจ้า ณ วดัเซียงจซีี (มีที่เดียวในประเทศจีน ไหว้
แล้วจะได้รวยและเหลือกินเหลือใช้) 
 - สวนชา 

- น าท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง (บัตรโดยสารช้ันปกติ) จาก
สถานี HANGZHOU สู่สถานี YUHANG (เดินทางประมาณ 10 นาที) 
เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั  MERCURE HANGZHOU LINGPING HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

DAY 3 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

- เดนิทางกลบัเมอืงเซ้ียงไฮ้ (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.) 
- ร้านบวัหิมะ 

เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
- ชมดอกซากุระ ณ สวน GUCHUN (การบานและความ

สวนงามของดอกซากุระ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
- ถนนนานกงิ 
- หาดไว่ทาน 
- ล่องเรือแม่น า้หวงผู่ 

เยน็    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั  Q BOX HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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       ***รายการทัวร์นี้มีลงร้านชอปป้ิงที่เซ้ียงไฮ้ 
จ านวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านผ้าไหม ,ร้านบัวหิมะและ ร้านหยก*** 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศและ
เหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึง 

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิ** 

 

 

 

 

 

 

DAY 4 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

- STARBAUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
- ร้านหยก 
- ตลาด โถวเป่า 

เที่ยง    รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
13.30 น. เดินทางสู่สนามบินเซ้ียงไฮ ้
14.30 น. ท าการเช็คอนิเพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
17.10 น. ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ (9C 8979) 
20.50 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  
                โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อตัราค่าบริการ 
วันที่เดินทาง ค่าบริการ/ท่าน (บาท) 

12 – 15 เมษายน 62 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

23,900 

ลดราคาพเิศษ เหลอื

เพยีง 22,900 บาท 

พกัเด่ียว ช าระเพ่ิม 4,900  
หมายเหตุ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา จนกว่าจะเกิดการจองค่ะ 

ทัวร์นีไ้ม่มรีาคาเด็ก เดก็ช าระค่าเท่ากบัผู้ใหญ่ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เชียงใหม่ – เซ้ียงไฮ ้– เชียงใหม่ 

2.  ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ  านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
 5. ค่าประกนัอบุัตเิหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  
 6. ค่าวีซ่าจีน ยืน่เชียงใหม่เท่านั้น (การยื่นวีซ่าจีนท่ีเชียงใหม่จะส าหรับผู้ท่ีพ านักอยู่ในเขต 8 จังหวดัภาคเหนือ
ตอนบน เชียงใหม่, ล  าพูน, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่ และ น่านเท่าน้ัน  หากในกรณีท่ีลกูค้าไม่ได้พ านักอยู่
ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่, ล  าพูน, ล  าปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) กรุณาแสดงเอกสาร 
เช่น เอกสารการท างานในเขต 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน, เอกสารหนังสือเช่าร้าน, เอกสารจดทะเบียนบริษัทท่ีระบวุ่าลกูค้า
มีการท างานอยู่ในเขต 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน จะสามารถยื่นขอ Visa ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้ หากไม่มีเอกสารการท างาา 
ใ เขต 8 จงัาหวดัภาคเห ือตอ บ  ลูกค้าจะต้องายื ่วซ่ีา ทีก่รุงาเทพเท่า ั ้ ซ่ึงาจะมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม ประมาณท่า ละ 2,000 

บาท  กรุณาสอบถามเจ้าห ้าทีอ่ีกคร้ังา) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 80 หยวน/ ท่าน/ ทริป 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 15 กก. ต่อท่าน 
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3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกัรีดค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 5. ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000. – บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 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 ไมว่่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 
   3.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
   3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ข้ึนไป 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 

A.Saraphee Chiang Mai 
TEL: 053 115 912 

E – Mail: jeerapab@rubytravel.com 
Line@ : @rubytravel 

 

4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้เม่ือท่าน
ตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้
ทั้งหมด 
 

 

 

 


