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HILIGHT 
 ไปครัง้เดยีว เทีย่ว 2 มหานครสดุยิง่ใหญ่  

 สะดวกสบายกับการเดนิทางโดยรถไฟ
ความเร็วสงู ปักกิง่ – เซีย่งไฮ ้

 ชอ้ปป้ิงแบบเต็มอิ่มจุใจ..ถนนหวังฝู่ จ ิ่ง 
ตลาดหงเฉียว และ ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว 

 ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ ้ณ หาดไว่ทาน  
พรอ้มลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์

 เมนูพเิศษ..ปักกิง่  สกุีม้องโกล และเสยีว
หลงเปา 

 

ทอ่งแดนมงักร  
เยอืน 2 มหานคร  
ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้

5 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย 

 

 เดนิทาง : พ.ค. – ก.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 22,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  

วันที ่31 พ.ค.-04 ม.ิย.62 23,900.- 

วันที ่21-25 ม.ิย.62 23,900.- 

วันที ่26-30 ม.ิย.62 23,900.- 

วันที ่05-09 ก.ค.62 22,900.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
กรณีอายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ นบัจากวนัเดนิทางกลบั 

 คดิคา่บรกิารเพิม่ ทา่นละ 3,000 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครัง้ ** 

 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ– ปักกิง่(สนามบนิปักกิง่แคปิ

ตอล)(TG614/10.10-15.50)  – ถนนหวังฝูจ ิง่ 
  ✈ 

BEIJING HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
ปักกิง่ – จัตรุัสเทยีนอันเหมนิ – พระราชวังกูก้ง – รา้นผลติภณัฑ์

ยางพารา – ตลาดหงเฉียว – กายกรรมปักกิง่ 
🍽 🍽 🍽 

BEIJING HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 

ศนูยเ์ครือ่งรางผเีซยีะ– พระราชวังฤดรูอ้น – ก าแพงเมอืงจนี

ดา่นจหียงกวน – ศนูยอ์ัญมณีหยก – ผ่านชมสนามกฬีาโอลมิปิก

รังนกและสระวา่ยน ้า 

🍽 🍽 🍽 
BEIJING HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 
ปักกิง่ – เซีย่งไฮ ้(โดยรถไฟความเร็วสงู) – หาดไว่ทาน – 

อุโมงคเ์ลเซอร ์– ตลาดเฉนิหวังเมีย่ว 
🍽 🍽 🍽  

SHANGHAI HOLIDAY INN 

EXPRESS หรอืเทยีบเทา่

ระดับ 4 ดาว 

5 

ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – ถนนนานกงิ – STARBUCKS 

RESERVE ROASTERY – เซีย่งไฮ(้สนามบนิเซีย่งไฮผู้่ตง) –

กรุงเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(TG665/17.20-21.15)   

🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ– ปกักิง่(สนามบนิปกักิง่แคปิตอล)

(TG614/10.10-15.50)  – ถนนหวงัฝจู ิง่ 

07.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิเคาน์เตอร ์D  ประตู 3 สายการบนิ ไทย 

(TG) โดยมีเจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG614 ( มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

15.50 น. 

 

เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุปกักิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้รกิาร

ตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 

2015  สนามบนิมขีนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & 

Partners สถาปนกินักเดนิทางที่เขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 2 
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ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพื่อชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ต่ตดิสกาย

ไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัวอาคาร 

น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นน าท่านเดนิทางสูย่่านแหล่งชอ้ปป้ิง ถนน

หวงัฝจู ิง่ เป็นศนูยก์ลางการคา้และการชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นและนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน เป็น

อย่างมากทีส่ดุของในเมอืงปักกิง่ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่ BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่2 ปกักิง่ – จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – ผลติภณัฑย์างพารา – ตลาด

หงเฉยีว – กายกรรมปกักิง่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก จัตุรัส

เทียนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร 

ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุ

ประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงที่

ใหญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก ่หอประตูเทยีนอันเห

มนิทีต่ัง้อยู่ทางทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสา

ธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียว์ีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของ

จัตรุัส ตลอดจน พพิธิภณัฑก์ารปฏวิัตแิห่งชาตแิละพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ัง

ตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังมี หอร าลกึท่านประธานเหมาและหอประตูเจิง้

หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้า่นเดนิทางสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิ

หย่งเล่อแห่งราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวม

ทัง้ส ิน้ 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อใน

ภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิน้เฉิง’ ซึง่

แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม เหตทุีเ่รียกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจีนถอืคตใิน

การสรา้งวังว่า จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตรแหง่สวรรค ์ดงันัน้วังของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้ง

เป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 

 

น าท่านเลือกซื้อ ผลติภณัฑย์างพารา ที่ท าดว้ยเทคโนโลยีการผลติที่ทันสมัยของ

ประเทศจีนสนิคา้มากมาย เชน่หมอนยางพาราที่ไดร้ับความนยิมอยู่ในขณะนี้ และยังได ้

ฟังบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็นความรูอ้ีกดว้ย น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดหงเฉยีว ให ้

ท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พวกกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ COPY แบรนเนมยี่หอ้ดังต่างๆ 

มากมาย  จากนั้นน าท่านชมกายกรรมปักกิ่ง เป็นกายกรรมที่ นักแสดงไดโ้ชว์

ความสามารถหลายๆ ดา้น เชน่ โชวห์มุนจาน,โชวค์วงส ิง่ของ,มอเตอรไ์ซตไ์ต่ถงั เป็นตน้  

ซึง่สรา้งความตืน่ตาตืน่ใจแกผู่ช้มยิง่นัก 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร...เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่ 

 
 พกัที ่ BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่3 ศูนยเ์ครือ่งรางผเีซยีะ– พระราชวงัฤดูรอ้น – ก าแพงเมอืงจนีด่านจหียงกวน – 

ศนูยอ์ญัมณีหยก – ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันกและสระวา่ยน า่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านเขา้ชม ศูนยเ์ครือ่งรางผเีซยีะ หรอื ผีซวิ เป็นสตัวป์ระหลาดตามความเชือ่ของ

จนีมาแต่โบราณสิง่ศกัด ิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของจนี และยังเป็นสญัลกัษณ์ของ

การพทิักษ์และคุม้ครองทรัพยส์มบัตอิีกดว้ย จากนัน้น าท่านสู ่ศูนยใ์บชา ชมิชาอวู่หลง

ของปักกิง่ และชาทีม่ีชือ่เสยีงเชน่ ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิชากหุลาบ ฯลฯ   น าท่านชม 

พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของ

กรุงปักกิง่เป็นพระราชอุทยานทีม่ทีัศนียภาพทีส่วยงามมากแห่งหนึง่ มเีนื้อที่ทัง้หมด 290

เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน ้า 3 สว่น เนื้อทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่น

คือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมงิหู”บนเขาว่านโซ่วซานไดส้รา้งวหิาร 

ต าหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตัง้อยู่ลดหลั่นรับกนักบัภูมิ
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ภาพ ที่เชงิเขามีระเบียงทางเดนิที่มีระยะทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริม

ทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โคง้อัน

สวยงามเชือ่มตดิกบัฝ่ังทัว่ทัง้อุทยานจัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงามตระการตาซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึ

เอกลกัษณ์ของศลิปะในการสรา้งอุทยานของจนี 

  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนีด่านจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ 

ของจีนสมัยโบราณ สรา้งในสมัยพระเจา้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงส่วนใหญ่ที่

ปรากฏในปัจจุบันสรา้งข ึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมอง

โกล และพวกเตริก์ หลงัจากนัน้ยังมกีารสรา้งก าแพงตอ่อกีหลายครัง้ดว้ยกนัแตภ่ายหลงัก็

มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้ าเร็จ มีความ

ยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง

ดว้ย เชือ่กันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนไดก้ าแพง

อาคารดเูหมือนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนจาก

แผ่นดนิไหวได ้น าท่านแวะชม ศนูยห์ยก ส าหรับชาวจนีแลว้นัน้หยกเปรยีบเสมอืนเครือ่ง

สง่เสรมิดวงชะตาและอัญมณีที่มีคุณภาพและมีชือ่เสยีงของประเทศจีน ใหท้่านไดฟั้ง

บรรยายวธิีการเลือกซื้อหยกแทท้ีม่ีคุณภาพ ผลติภัณฑท์ีไ่ดร้ับความนิยมเชน่ก าไรหยก 

แหวนหยก น าท่าน ผา่นชมและถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาโอลมิปิครงันก สนามกฬีาโอ

ลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดนิตาม

รอยสนามกฬีาชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยายามใหเ้อื้ออ านวยต่อส ิง่แวดลอ้ม ใน

สนามจุได ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจ้ัดพธิีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลมิปิก2008 มีลกัษณะภายนอก

คลา้ยกบั “รังนก” ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดานและผนังอาคารทีท่ าดว้ยวัสดุ

โปร่งใส อัฒจันทรม์ีลักษณะรูปทรงชามสแีดง ดูคลา้ยกบัพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึง่

ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน ้าแห่งชาต ิสระว่ายน ้าแห่งชาต ิสรา้ง

ขึ้นเหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นน ้ าสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup 

ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติย์เพื่อใหดู้

เหมือนน ้ าที่สุด และใชเ้ทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสกิส์จาก Dublin’s Trinity 

College 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ สกุีม้องโกล 

 
 พกัที ่ BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่4 ปกักิง่ – เซีย่งไฮ ้(โดยรถไฟความเร็วสูง) – หาดไวท่าน – อุโมงคเ์ลเซอร ์

– ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านสู ่สถานีรถไฟปักกิง่ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสงู มุ่งหนา้สู ่เซีย่งไฮ(้ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง)  เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูทีม่คีวามยาวทัง้หมด 1,318 

กโิลเมตร และวิง่ผ่านปักกิง่ เทยีนจนิ เหอเป่ย ซานตง อันฮุย เจยีงซแูละเซีย่งไฮท้ัง้หมด 

7 เมอืงใหญ่   

(หมายเหตุ : กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระทกุช ิน้ เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว ลูกคา้ตอ้ง

เป็นผูจ้ัดการและดแูลเอง....…โปรดทราบ หา้มน าของมคีม อาทเิชน่  มดี ไฟเชค็ กรรไกร

ตัดเล็บ  และของมีคมต่างๆ ขนึรถไฟความเร็วสูง...ไม่ว่าจะพกตดิหรือว่าใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่ก็ตาม หากมกีารแสกนตรวจพบ เจา้หนา้ทีจ่ะท าการยดึส ิง่ของนัน้ทนัท)ี 

  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูKFC หรอื MC DONALD  
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โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

บา่ย 

 

น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือ

จรดใตถ้ ึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรม

นานาชาต”ิถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮอ้ีกทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้น

การเงนิการธนาคารที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็น

แหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธคิบารอค

รวมทัง้การผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงาน

ภาครัฐเชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาตเิป็นตน้  น า

ทา่นน่ัง รถไฟลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้ม่น ้าหวงผู่ทีเ่ชือ่มโยงระหว่าง

ทางฝ่ังของเดอะบันด ์และเขตผู่ตง มคีวามยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตืน่เตน้ของ

การทอ่งเทีย่วในขบวนรถไฟแห่งนี้เร ิม่ตน้กนัดว้ย โบกีร้ถไฟทีส่ามารถมองเห็นรอบดา้นได ้

แบบ 360 องศา เมื่อขบวนของรถไฟเริม่ว ิง่ไปในความมืด แสงสตี่าง ๆ ก็จะเร ิม่ปรากฏ 

สรา้งความน่าตืน่เตน้ยิง่ข ึน้ดว้ยเสยีงตา่ง ๆ แสงไฟจะเปลีย่นไปเรือ่ย ๆ ปรากฏเป็นภาพที่

งดงาม ซึง่จะใชเ้วลาทัง้หมดเพียงแค ่3-5 นาท ีเทา่นัน้ ในการผ่านอุโมงคแ์ห่งนี้ น าทา่น

เดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลาง

เมืองเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถงึเอกลักษณ์ของ

ชาวเซี่ยงไฮม้ีการผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่เป็นย่านสนิคา้

ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่ SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่5 ศูนย์การแพทย์จ ีนแผนโบราณ  – ถนนนานกิง – STARBUCKS RESERVE 

ROASTERY – เซีย่งไฮ(้สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง) –กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ

(17.20-21.15)   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านสู ่ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนจนี ฟังเรื่องราวสมุนไพรและคน้ควา้ยาแผนจีน

โบราณ เป่าซูหลงิ หรอืในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ีชือ่เสยีง ชมวีดทีศัน์และฟัง

พรรยายสรรพคณุของยาสมุนไพรจนีแตล่ะชนดิ น าทา่นสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่( 

Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮส้รา้งข ึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น 

walking street หรือ ถนนคนเดนิ มีความยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พื้นถนนปูดว้ยหนิอ่อน 

และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจงิลู ่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้มากมาย มทีัง้

รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร ภตัตาคารหรู รา้นจวิเวลรีช่ ือ่ดงั ทัง้

รา้นที่ เป็นของคนจีนทอ้งถิ่น และของต่างชาติ รา้นฟาสต์ฟู้ ด มีตั ้งแต่ รา้น KFC, 

McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครมี 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ...เสีย่วหลงเปา 

 

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซีย่งไฮ ้ใหญ่

กว่าสาขาปกต ิ300 เทา่ ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮ ้

ใหม่หมาดเมือ่วันที ่6 ธ.ค.ทีผ่่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิง่ใหญ่อลงัการแลว้ ยังมบีาร์

จบิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ ข ึน้แท่นเป็นสาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาวทีส่ดุในโลก

ของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็ม

รูปแบบและเครื่องดืม่ต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เครื่องดืม่ที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว

เทา่นัน้ 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทาง สู ่สนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตเิซีย่งไฮผู้ต่ง 

17.20 น. อ าลากรงุเซีย่งไฮ ้ เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG665 

21.15 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดย สวสัด ิภ์าพ 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : 
 ทอ่งแดนมงักร เยอืน 2 มหานคร ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋ว
เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่31 พ.ค.-04 ม.ิย.62 23,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 10,900.- 

วันที ่21-25 ม.ิย.62 23,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 10,900.- 

วันที ่26-30 ม.ิย.62 23,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 10,900.- 

วันที ่ 05-09 ก.ค.62 22,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 9,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,900.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมวซีา่) 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, ยางพารา ,นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมือลูกคา้ทุกท่าน

แช่เทา้), ไข่มุก, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบว่า ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้

เป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มีการคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 
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เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ  6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ี่ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซี่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 
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- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นที่แปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได]้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่ีการปรับราคาสูงข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.................... ...................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.................... ...................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน............................................................................................................ ..................... 

 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.................... ...................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 
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เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 

RELATION...................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 

RELATION...................................................................................................................... 

หมายเหต ุ

** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  

ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 


