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ก ำแพงเมืองจีน |พระรำชวงักูก้ง | รถไฟควำมเรว็สงู | หำดไว่ทำน 
STARBUCKS RESERVE ROASTERY | เป็ดปักก่ิง | สกีุม้องโกล| เสี่ยวหลงเปำ 

 
  

 

 

 

  

 

 

2 มหานครแหง่แดนมังกร ปักกิ่ง เซีย่งไฮ้ 5 วัน 4 คนื 
 เดนิทาง พฤศจกิายน 2562 -กุมภาพันธ ์2563  

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพยีง 19,999.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.    กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) - ปักก่ิง(สนำมบินปักก่ิงแคปิตอล) (TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวงัฝจ่ิูง 
วนัท่ี 2   ปักก่ิง - จตัรุสัเทียนอนัเหมิน - พระรำชวงักูก้ง - รำ้นผลติภณัฑย์ำงพำรำ - ตลำดหงเฉียว - กำยกรรมปักก่ิง 
วนัท่ี 3   ศนูยเ์ครือ่งรำงผีเซียะ - พระรำชวงัฤดรูอ้น - ก ำแพงเมืองจีนดำ่นจีหยงกวน - ศนูยห์ยก - ผำ่นชมสนำมกีฬำโอลมิปิกรงันกและสระวำ่ยน ำ้ 
วนัท่ี 4.  ปักก่ิง - เซี่ยงไฮ ้(โดยรถไฟควำมเรว็สงู) - ตลำดเฉินหวงัเมี่ยว - หำดไวท่ำน - อโุมงคเ์ลเซอร ์
วนัที่ 5.   ศนูยน์วดเทำ้(ยำบวัหิมะ) - ถนนนำนกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - เซี่ยงไฮ(้สนำมบินเซี่ยงไฮผู้่ตง) - กรุงเทพ(สนำมบิน

สวุรรณภมูิ) (TG665: 17.20-21.15)   
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอล) 
(TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวังฝูจิง่ 

07.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศเคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบินไทย โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำร
ตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงใหก้บัทกุทำ่น 

10.10 น. ออกเดินทำงสู ่เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG614  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.50 น. เดินทำงถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล เมืองปักกิ่ง สนำมบินนีไ้ดเ้ปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้ริกำร ตอ้นรบักีฬำ

โอลิมปิก  2008  คำดวำ่สำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรไดม้ำกถึง  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กวำ่แพนตำกอนข
อง สหรฐัอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนกัเดินทำงที่เขำ้ถึงจิตใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำรออกแบบใหแ้บ่งเป็น 
2 ขำ้ง ทอดตวัจำกทิศใตไ้ปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจำกแสงอำทิตยแ์ตต่ิดสกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วตักรรม
ใหมท่ี่ช่วยลดปรมิำณก๊ำซคำรบ์อนภำย ในตวัอำคำร หลงัจำกผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง  
น ำทำ่นออกเดินทำงสู ่เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีน  ปัจจบุนัปักก่ิงเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำ
นคร 1 ใน 4 แหง่ของจีน ซึง่มีฐำนะเทียบเทำ่กบัมณฑล หลงัจำกปักก่ิงไดร้บักำรจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชน
จีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำกสมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันำอยำ่งรวดเร็วอย่ำงเหลอืเช่ือ มีกำรเปลีย่นแปลง
จำกหนำ้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนันีปั้กก่ิงมีถนนที่สลบักัน ตึกสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รกัษำสภำพเมืองโบรำณ และยงัแสดงถึง
สภำพเมืองที่ทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

 

 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสูย่่ำนแหล่งชอ้ปป้ิง ถนนหวังฝูจ่ิง เป็นศนูยก์ลำงกำรคำ้และกำรชอ้ปป้ิงของวยัรุน่และนกัท่องเที่ยว

ที่มำเยือน เป็นอยำ่งมำกที่สดุของในเมืองปักก่ิง อิสระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทียบเทำ่  4 ดำว 

วันที2่ 
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทยีนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านผลิตภัณฑย์างพารา 
- ตลาดหงเฉียว - กายกรรมปักกิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึง่เป็นจตัรุสัที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลก จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ตัง้อยูใ่จกลำงกรุงปักก่ิง 

ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 ตำรำงเมตร 
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สำมำรถจุประชำกรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรุสัเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรุสัใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถำปัตยกรรมที่มีควำมส ำคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตัรุสั อนสุำวรียว์ีรชนใจกลำงจัตรุสั มหำศำลำประชำคมดำ้นทิศตะวนัตกของจตัรุสั ตลอดจน 
พิพิธภณัฑก์ำรปฏิวตัิแห่งชำติและพิพิธภณัฑป์ระวตัิศำสตรช์ำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก นอกจำกนีท้ำงดำ้นทิศใตย้งัมี หอร ำลกึ
ทำ่นประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมิน หรอืเฉียนเหมิน  

 

 
 น ำท่ำนเดินสู่ พระราชวังกู้กง สรำ้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศห์มิง เป็นทัง้บำ้นและชีวิตของจักรพรรดิใน

รำชวงศห์มิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระรำชวงัเก่ำแก่ที่มีประวตัิศำสตรย์ำวนำนกว่ำ 500 ปี มีช่ือในภำษำจีนว่ำ ‘กูก้ง’ 
หมำยถึงพระรำชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่ำงหนึง่ว่ำ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลวำ่ ‘พระรำชวงัตอ้งหำ้ม’ เหตทุี่เรียกพระรำชวงัตอ้งหำ้ม 
เนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสรำ้งวงัวำ่ จกัรพรรดิเปรยีบเสมือนบตุรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วงัของบตุรแหง่สวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ที่
ตอ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ำ้เขำ้ไปได ้

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล) 

 น ำท่ำนเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ท ำดว้ยเทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีนสินคำ้มำกมำย เช่นหมอน
ยำงพำรำที่ไดร้บัควำมนิยมอยูใ่นขณะนี ้และยงัไดฟั้งบรรยำยขัน้ตอนกระบวนกำรเป็นควำมรูอ้ีกดว้ย  น ำทำ่นเดินทำงสู ่ตลาด
หงเฉียว ใหท้่ำนไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้พวกกระเป๋ำ รองเทำ้ เสือ้ผำ้ COPY แบรนเนมยี่หอ้ดงัต่ำงๆ มำกมำย  น ำท่ำนชม 
กายกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชวก์ำยกรรมที่ตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กำยกรรมปักก่ิงเป็นกำรแสดงผสมผสำน ทัง้
หวำดเสยีวและตื่นเตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกตำ่งกนัไป โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น เช่น โชวห์มนุ
จำน โชวค์วงสิง่ของ กำยกรรมผำดโผนบนท่ีสงู เป็นตน้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทียบเทำ่  4 ดำว 

วันที ่3 
ศูนยเ์คร่ืองรางผีเซียะ - พระราชวังฤดูร้อน - ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยง
กวน - ศูนยห์ยก - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน า้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น ำทำ่นแวะศูนยเ์คร่ืองรางผีเซ๊ียะ  เครือ่งรำงของขลงัตำมควำมเช่ือเรือ่งโชคลำภของชำวจีน  น ำท่ำนเดินทำงสู ่ พระราชวัง
ฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองดำ้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงห่ำงจำกตวัเมืองปักก่ิงประมำณ 15 
กิโลเมตร พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดรูอ้นและสวนดอกไมใ้นสมยักบุไลขำ่น ตอ่มำในปี ค.ศ. 1893 พระนำง
ฉือซีไทเฮำได้น ำงบประมำณของกองทัพเรือมำบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภำยในพระรำชวัง
ประกอบดว้ย ต ำหนกัเลอโช่วถงั สถำนที่ประทบัของพระนำงฉือซีไทเฮำ ต ำหนกัเริ่นโช่วเตีย้น สถำนที่ว่ำรำชกำรของพระนำง
ฉือซีไทเฮำ ภเูขำว่ำนโสว้ซำน ทะเลสำบคนุหมิง เก๋งพระหอม ต ำหนกัเรยีงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน (ระเบียงยำวลดัเลำะ
ไปตำมรมิทะเลสำบคนุหมิงตกแตง่ดว้ยภำพวำดตำ่งๆ) และต ำหนกัตำ่งๆ อีกมำกมำย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น ำท่ำนเดินทำงสู ่ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก ำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบรำณ สรำ้งในสมยัพระ

เจำ้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก ำแพงสว่นใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจุบนัสรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์มิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกนักำรรุกรำนจำก
พวกมองโกล และพวกเติรก์ หลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสรำ้งก ำแพงต่ออีกหลำยครัง้ดว้ยกันแตภ่ำยหลงัก็มีเผำ่เรร่อ่นจำกมองโกเลีย
และแมนจูเรียสำมำรถบุกฝ่ำก ำแพงเมืองจีนไดส้  ำเร็จ มีควำมยำวทัง้หมดถึง 6 ,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกยุคกลำงดว้ย เช่ือกันว่ำ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจีนไดก้ ำแพงอำคำรดู
เหมือนฟองน ำ้ที่เคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลำ สำมำรถตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนจำกแผน่ดินไหวได ้ 
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 น ำท่ำนแวะชม ศูนยห์ยก ส  ำหรบัชำวจีนแลว้นัน้หยกเปรียบเสมือนเครื่องส่งเสริมดวงชะตำและอญัมณีที่มีคุณภำพและมี

ช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่ำนไดฟั้งบรรยำยวิธีกำรเลือกซือ้หยกแทท้ี่มีคุณภำพ ผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัควำมนิยมเช่นก ำไรหยก 
แหวนหยก  
น ำท่ำน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนำมกีฬำโอลิมปิครงันกออกแบบโดยสถำปนิกชำว
สวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดินตำมรอยสนำมกีฬำช่ือดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยำยำมใหเ้อือ้อ ำนวยต่อ
สิง่แวดลอ้ม ในสนำมจุได ้91,000 ท่ีนั่ง ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขนัโอลมิปิก2008 มีลกัษณะภำยนอกคลำ้ยกบั “รงันก” ที่มี
โครงตำข่ำยเหล็กเหมือนก่ิงไม ้เพดำนและผนงัอำคำรที่ท  ำดว้ยวสัดโุปรง่ใส อฒัจนัทรม์ีลกัษณะรูปทรงชำมสีแดง ดคูลำ้ยกบั
พระรำชวงัตอ้งหำ้มของจีน ซึ่งใหก้ลิ่นอำยงดงำมแบบตะวนัออก ผ่ำนชมสระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สรำ้งขึน้
เหนือจินตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ำ้สี่เหลี่ยมขนำดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนท ำเป็นโครงรำ่ง 
เนน้ใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยเ์พื่อใหด้เูหมือนน ำ้ที่สดุ และใชเ้ทคโนโลยีจำกงำนวิจยัของนกัฟิสกิสจ์ำก Dublin’s Trinity College 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทียบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วันที ่4 
ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่
ทาน - อุโมงคเ์ลเซอร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น ำท่ำนสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสำร รถไฟควำมเร็วสงู มุ่งหนำ้สู ่เซี่ยงไฮ(้ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4 -5 ชั่วโมง)  เป็น

เสน้ทำงรถไฟควำมเรว็สงูที่มีควำมยำวทัง้หมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผำ่นปักก่ิง เทียนจิน เหอเป่ย ซำนตง อนัฮยุ เจียงซูและ
เซี่ยงไฮท้ัง้หมด 7 เมืองใหญ่  ระหวำ่งทำงใหท้ำ่น ชมวิวสองขำ้งทำง และพกัผอ่นตำมอธัยำศยั 
(หมายเหตุ : กระเป๋ำเดินทำงและสมัภำระทุกชิน้ เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว ลกูคำ้ตอ้งเป็นผูจ้ดักำรและดูแลเอง โปรด
ทรำบ หำ้มน ำของมีคม อำทิเช่น  มีด ไฟเช็ค กรรไกรตดัเล็บ  และของมีคมตำ่งๆ ขนึรถไฟควำมเรว็สงู ไมว่ำ่จะพกติดหรอืวำ่ใส่
กระเป๋ำใบใหญ่ก็ตำม หำกมีกำรแสกนตรวจพบ เจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรยดึสิง่ของนัน้ทนัที) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน เมนู KFC หรือ MC DONALD 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือที่เรียกกันว่ำ วดัเทพเจำ้ประจ ำเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลำงเมืองเก่ำ ซึ่งไดก้ลำยเป็น
ศนูยร์วมสนิคำ้ และอำหำรพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณข์องชำวเซี่ยงไฮม้ีกำรผสมผสำนระหวำ่งอดีตและปัจจุบนัไดอ้ยำ่งลง
ตวั ซึง่เป็นยำ่นสนิคำ้รำคำถกูที่มีช่ืออีกยำ่นหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ ใหท้ำ่นอิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

 
 น ำท่ำนสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ำ้หวงผู่มีควำมยำวจำกเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถำปัตยกรรมที่ไดช่ื้อว่ำ“พิพิธภัณฑ์สถำปัตยกรรมนำนำชำติ”ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทัง้ถือเป็น
ศูนยก์ลำงทำงดำ้นกำรเงินกำรธนำคำรที่ส  ำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยำวของหำดไว่ทำนเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถำปัตยกรรมที่หลำกหลำย เช่น สถำปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบำรอครวมทั้งกำรผสมผสำน ระหว่ำงสถำปัตยกรรม
ตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงำนภำครฐัเช่น กรมศลุกำกร โรงแรม และส ำนกังำนใหญ่ของธนำคำรตำ่งชำติเป็นต้น   
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 น ำทำ่นนั่ง รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทำงรถไฟใตแ้มน่ ำ้หวงผูท่ี่เช่ือมโยงระหวำ่งทำงฝ่ังของเดอะบนัด ์และเขตผูต่ง มี

ควำมยำวประมำณ 646.7 เมตร ควำมน่ำตื่นเตน้ของกำรท่องเที่ยวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ริ่มตน้กันดว้ย โบกีร้ถไฟที่สำมำรถ
มองเห็นรอบดำ้นไดแ้บบ 360 องศำ เมื่อขบวนของรถไฟเริ่มวิ่งไปในควำมมืด แสงสีต่ำง ๆ ก็จะเริ่มปรำกฏ สรำ้งควำมน่ำ
ตื่นเตน้ยิ่งขึน้ดว้ยเสียงต่ำง ๆ แสงไฟจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ปรำกฏเป็นภำพที่งดงำม ซึ่งจะใชเ้วลำทัง้หมดเพียงแค่ 3 -5 นำที 
เทำ่นัน้ ในกำรผำ่นอโุมงคแ์หง่นี ้  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั โรงแรม    SHANGHAI HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรอืเทียบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วันที ่5 
ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหมิะ) - ถนนนานกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY 
- เซี่ยงไฮ้(สนามบนิเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) (TG665: 17.20-
21.15)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น ำทำ่นสู ่ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหมิะ) ฟังเรือ่งรำวสมนุไพรและคน้ควำ้ยำแผนจีนโบรำณ เป่ำซูหลงิ หรอืในช่ือวำ่ ยำบวัหิมะ ยำ

ประจ ำบำ้นท่ีมีช่ือเสยีง ชมวีดีทศันแ์ละฟังพรรยำยสรรพคณุของยำสมนุไพรจีนแตล่ะชนิด น ำท่ำนสู ่ถนนนานจิง หรือ นาน
จิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่ำแก่ของเซี่ยงไฮส้รำ้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่ำเป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มี
ควำมยำวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินออ่น และมีลวดลำยเซรำมิกสวยงำม 2 ฝำกฝ่ังของนำนจิงลู ่เป็นท่ีตัง้ของรำ้นคำ้
มำกมำย มีทัง้รำ้นขำยเสือ้ผำ้แฟชั่น รำ้นขำยของที่ระลกึ รำ้นอำหำร ภตัตำคำรหรู รำ้นจิวเวลรีช่ื่อดงั ทัง้รำ้นที่เป็นของคนจีน
ทอ้งถ่ิน และของตำ่งชำติ รำ้นฟำสตฟ์ูด้ มีตัง้แต ่รำ้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รำ้นไอศครมี 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 

 
 น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยัง Starbucks Reserve Roastery สำขำใหม่ในเซี่ยงไฮ ้ใหญ่กว่ำสำขำปกติ 300 เท่ำ ส  ำหรบัสำขำ 

Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดใหบ้รกิำรในเซี่ยงไฮใ้หม่หมำดเมื่อวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผำ่นมำนี ้สำขำนีน้อกจำกควำมยิ่งใหญ่อลงักำร
แลว้ ยงัมีบำรจิ์บกำแฟที่ยำวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟตุ ขึน้แทน่เป็นสำขำที่มีบำรจิ์บกำแฟยำวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูคำ้
สำมำรถมำชมกำรคั่วกำแฟสดๆ สมัผสับรรยำกำศของกำแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดื่มต่ำงๆ กว่ำ 100 เมน ูรวมทัง้เครือ่งดื่มที่
มีเฉพำะสำขำนีแ้หง่เดียวเทำ่นัน้ 

 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นออกเดินทำงสู ่สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 
17.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

อัตราค่าบริการ : เยอืน 2 มหานครแหง่แดนมังกร ปักกิง่ เซีย่งไฮ้  5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 07-11 พ.ย.62 19,999.- 22,999.- 22,999.- 5,000.- 9,999.- 

วนัท่ี 09-13 พ.ย.62 20,999.- 23,999.- 23,999.- 5,000.- 10,999.- 

วนัท่ี 14-18 พ.ย.62 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 10,999.- 

วนัท่ี 05-09 ธ.ค.62 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 21-25 ธ.ค.62 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 27-31 ธ.ค.62 28,999.- 31,999.- 31,999.- 5,000.- 13,999.- 

วนัท่ี28ธ.ค.-01ม.ค.63 29,999.- 32,999.- 32,999.- 5,000.- 13,999.- 

วนัท่ี 29ธ.ค.-02ม.ค63 29,999.- 32,999.- 32,999.- 5,000.- 13,999.- 
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วนัท่ี 11-15 ม.ค.62 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 08-12 ก.พ.63 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 12,999.- 

วนัท่ี 14-18 ก.พ.63 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 12,999.- 

วนัท่ี 22-26 ก.พ.63 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 12,999.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 
กรณีเดก็อำยตุ  ่ำกวำ่ 20 ปี บรบิรูณ ์นบัจำกวนัเดนิทำงกลบัคิดคำ่บรกิำรเพิ่ม ทำ่นละ 3,000 บำท 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  กำรเดินทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  ทำง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดินทำง 

2.  ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ
เช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำง
บรษัิทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 100000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลกิและคืนคำ่ทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทำง 30 วนั คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บคำ่ใชจ้่ำย ทำ่นละ 100000 บำท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้งกำรนัตีมดัจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำที่พัก

โดยตรงหรอืโดยกำรผำ่นตวัแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไมอ่ำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือคำ่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกคำ่ตั๋วเป็นกำร
เหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่นออกเดินทำง (ไมม่ีหวัหนำ้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่น ไมอ่อกเดินทำง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คำ่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คำ่โรงแรมที่พกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
4.  คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5.  คำ่รถรบัสง่และระหวำ่งน ำเที่ยวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
6.  ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจำ้หนำ้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกว่ำ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
7.  รวมภำษีสนำมบินทกุแหง่ + ภำษีน ำ้มนั  
8.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 
2. คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซำ่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท ำกำร ทำ่นละ 1,650 บำท 
3. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนัน้ ในกรณีที่น  ำ้หนกัเกินกว่ำที่สำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรมั/ท่ำน 1 

สว่นเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบินก ำหนด 
4. คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง 
5. ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่ม, ค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด

ฯลฯ 
6. คำ่อำหำรท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
7. คำ่ท ำใบอนญุำตที่กลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำติหรอืคนตำ่งดำ้ว 
8. คำ่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 
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หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ เหตุกำรณไ์ม่สงบ

ทำงกำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุตัิเหต,ุ ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำย
หรอืเสยีหำยของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หำกทำ่นยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถือวำ่ทำ่นสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
คำ่บรกิำรท่ีทำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิด
กฎหมำย หรอืเอกสำรเดินทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกไดส้  ำรองที่นั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมที่พกัในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตั๋วเครือ่งบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเครือ่งบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั
รำคำตั๋วเครือ่งบินตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง จนมีกำรยกเลิก ลำ่ชำ้ เปลี่ยนแปลง กำร
บรกิำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนสง่ หรอื หน่วยงำนที่ใหบ้รกิำร บริษัทฯจะด ำเนินโดยสดุควำมสำมำรถที่
จะจดับรกิำรทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  ำหรบัคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังำน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำก
มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมลำ่ชำ้ และควำม
ผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้ำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยว
สถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิกำรจดัหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

10. ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทำงบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต์้องการขอยืน่วีซ่าเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซำ่เดี่ยวคำ่บรกิำรดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 10650 บำท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท ำกำร 20775 บำท  
1. หนงัสอืเดินทำงที่มีอำยกุำรใชง้ำนไมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณไ์มช่ ำรุด 
2. หนงัสอืเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรบัประทบัตรำวีซำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
 รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
 - หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสขีำว ชดุนกัศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 
 - ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน  6 เดือน 
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 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขำ้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 
3. ส ำหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเรื่องแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้ก่อน

กำรสง่เอกสำรยื่นวีซำ่ 
4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำง 
5. เอกสำรที่ใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยตุ  ่ำกว่ำ 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส ำเนำสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ดเ้ดินทำงพรอ้มกบับิดำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสอือนญุำตใหเ้ดินทำง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถำนที่ศึกษำ สถำนที่ท  ำงำน ต ำแหน่งงำน ที่อยู่ปัจจบุนั ที่อยู่ที่ท  ำงำน ญำติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ที่ท  ำงำน และของญำติ โปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบได้
วำ่ใหข้อ้มลูเท็จ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซำ่ เลม่ที่มีปัญหำ (สถำนทตูมีกำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทกุอยำ่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนำ้ก่อนยื่นวีซำ่ ดงันัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์
อยำ่งนอ้ย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทตูจีนอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม
หรอืเปลีย่นระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสทิธ์ิของสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำท่ำน
จะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจำกบริษัททวัรฯ์ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำรยกเวน้วีซ่ ำใน
รำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดแูลบตัรของทำ่นเป็นอยำ่งดี หำกทำ่นท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง 
ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทำงชำวตำ่งชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได ้เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ท  ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำร

ท ำงำนในประเทศไทยเทำ่นัน้ 
 - หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซำ่เขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถำนทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทำงของคนอเมรกินั จ่ำยเพิ่ม 5,210 บำท  
2.  หนงัสอืเดินทำงของคนตำ่งชำติอื่นๆ จ่ำยเพิ่ม  1,750 บำท 

ยกเวน้ แคนำดำ บรำซิล และอำรเ์จนตินำ่(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรที่ตอ้งเตรยีม   
1.พำสปอรต์ ที่มีอำยกุำรใชง้ำนไมต่  ่ำกว่ำ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรบัประทบัตรำวีซำ่ และตรำเขำ้-ออก
อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
2.รูปถ่ำยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ำยมำไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเทำ่นัน้] 
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และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสขีำว ชดุนกัศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2ขำ้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชั่น เเวน่สำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรำประทบัรำ้นที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชำย แตส่ง่รูปถ่ำยที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกวำ่ 6 เดือนมำใช ้
3. น ำรูปถ่ำยที่มีวิวดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พื่อยื่นท ำวีซำ่ 
4. น ำรูปถ่ำยที่เป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ำกคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มทำ่นละ  10125 บำท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจำกสภำวะน ำ้มนัโลกท่ีมีกำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึ่งทำง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคำ่ภำษีน ำ้มนัเพิ่มตำมควำมเป็นจรงิ  
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**สถานทตูจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หมำ้ย            หย่ำ    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รำยช่ือบคุคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 
** ถำ้เอกสำรส่งถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษัิทอำจมีกำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง จงึขออภยัมำ ณ ท่ีนี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เครง่ครดั) 


