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รหสัโปรแกรม:13087  (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

HILIGHT 
 ไปครัง้เดยีว เทีย่ว 2 มหานคร สดุยิง่ใหญ่  
 สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟ

ความเร็วสงู ปกักิง่ - เซีย่งไฮ ้
 ชม 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ก าแพง

เมอืงจนี (ดา่นจหียงกวน) 

 ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวัง
หลวงกู ก้ง หรือ พ ระราชวังตอ้งหา้ม 

พระราชวังอันยิง่ใหญ่และมีชือ่เสยีงที่สุด
แห่งหนึง่ของจนี  

 ชอ้ปป้ิงแบบเต็มอิ่มจุใจ ถนนหวังฝู่ จ ิ่ง 

ตลาดหงเฉียว และ ตลาดเฉินหวงเมีย่ว 
 ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ ้ณ หาดไว่ทาน  

พรอ้มลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์
 เมนูพิเศษ ปักกิง่  สุกีม้องโกล และเสยีว

หลงเปา 
 

 

ทอ่งแดนมงักร  
เยอืน 2 มหานคร ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้

5 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย 
 

 เดนิทาง : พ.ค. – ม.ิย. 62 

ราคาเริม่ตน้ 23,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่01-05 พ.ค. 62  (วนัหยุดแรงงาน) 25,900.- 
วนัที ่31 พ.ค.-04 ม.ิย. 62 23,900.- 

วนัที ่21-25 ม.ิย. 62 23,900.- 
วนัที ่26-30 ม.ิย. 62 23,900.- 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
กรณีอายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ ์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(สนามบินสุวรรณภูม)ิ– ปักกิง่(สนามบนิปักกิง่แคปิตอล)
(TG614/10.10-15.50) – ถนนหวังฝูจิง่   ✈ 

BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

2 
ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ง – รา้นผลิตภัณฑ์
ยางพารา – ตลาดหงเฉียว – กายกรรมปักกิง่ 🍽 🍽 🍽 

BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

3 

ศนูยเ์ครือ่งรางผเีซยีะ– พระราชวังฤดรูอ้น – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียง

กวน – ศูนยอ์ัญมณีหยก – ผ่านชมสนามกฬีาโอลมิปิกรังนกและสระ
วา่ยน ้า 

🍽 🍽 🍽 
BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

4 
ปักกิง่ – เซี่ยงไฮ ้(โดยรถไฟความเร็วสูง) – หาดไว่ทาน – อุโมงค์

เลเซอร ์– ตลาดเฉนิหวังเมีย่ว 🍽 🍽 🍽  
SHANGHAI HOLIDAY INN 

EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 

ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ  – ถนนนานกิง  – STARBUCKS 
RESERVE ROASTERY – เซีย่งไฮ(้สนามบนิเซีย่งไฮผู้่ตง) –กรุงเทพ
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(TG665/17.20-21.15)   

🍽 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)– ปักกิง่(สนามบนิปักกิง่แคปิตอล)(TG614 : 

10.10-15.50)  – ถนนหวงัฝูจ ิง่ 

07.30 น. 

คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิเคาน์เตอร ์D  ประตู 3 โดย สายการบนิ ไทย 

(TG) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปกักิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG614 ( มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

15.50 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิปักกิง่แคปิตอล กรุงปักกิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิด

ใหบ้รกิารตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 

2015  สนามบนิมขีนาดใหญ่กวา่แพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners 

สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใต ้

ไปสู่ท ิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทติย์แต่ตดิสกายไลท์ใหแ้สงแดดไดแ้ละใช ้

นวัตกรรมใหมท่ีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัวอาคาร น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู่ยา่นแหลง่ชอ้ปป้ิง ถนนหวังฝูจ ิง่ เป็นศนูยก์ลางการคา้และการชอ้ปป้ิงของ

วัยรุ่นและนักท่องเทีย่วที่มาเยอืน เป็นอย่างมากทีสุ่ดของในเมอืงปักกิง่ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศัย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  พักที ่ BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่2 
ปกักิง่ – จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – ผลติภณัฑย์างพารา – ตลาดหง

เฉยีว – กายกรรมปกักิง่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตรัุสเทยีนอันเห

มนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิ

ตะวันตก 500 เมตร พื้นทีทั่ง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน 

ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุ รัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลอ้มรอบดว้ย

สถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก่ หอประตเูทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยูท่างทศิเหนือสดุของจัตรัุส ธง

แดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียว์รีชนใจกลางจัตุรัส มหา

ศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตรัุส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ารปฏวัิตแิห่งชาตแิละพพิธิภัณฑ์

ประวัตศิาสตร์ชาตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตยั้งม ีหอร าลกึท่านประธานเหมา

http://bit.ly/2NMk5YE
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และหอประตูเจิง้หยางเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ ใหท้่านเดนิทางสู่ พระราชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัย

จักรพรรดหิย่งเล่อแห่งราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวม

ทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มชี ือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ 

หมายถงึพระราชวังเดมิ มชี ือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า ‘จือ่จิน้เฉิง’ ซึง่แปลวา่ ‘พระราชวังตอ้งหา้ม เหตุที่

เรยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่

สวรรค ์ดังนัน้วังของบตุรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้

ไปได ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย 

 

น าท่านเลอืกซือ้ ผลติภัณฑย์างพารา ทีท่ าดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีทั่นสมัยของประเทศจนีสนิคา้

มากมาย เช่นหมอนยางพาราที่ไดรั้บความนิยมอยู่ในขณะนี้  และยังไดฟั้งบรรยายขั ้นตอน

กระบวนการเป็นความรูอ้กีดว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดหงเฉยีว ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พวก

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ COPY แบรนเนมยีห่อ้ดังต่างๆ มากมาย  จากนั้นน าท่าน ชมกายกรรม

ปักกิง่ เป็นกายกรรมที่นักแสดงไดโ้ชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มุนจาน,โชว์ควง

ส ิง่ของ,มอเตอรไ์ซตไ์ตถั่ง เป็นตน้  ซึง่สรา้งความตืน่ตาตืน่ใจแกผู่ช้มยิง่นัก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่ 

  พักที ่ BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่3 
ศูนยเ์คร ือ่งรางผีเซียะ– พระราชวงัฤดูรอ้น – ก าแพงเมืองจนีด่านจหียงกวน – 

ศูนยอ์ญัมณีหยก – ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันกและสระวา่ยน า่ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านเขา้ชม ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ หรือ ผีซวิ เป็นสัตวป์ระหลาดตามความเชือ่ของจีนมาแต่

โบราณสิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของจนี และยังเป็นสัญลักษณ์ของการพทัิกษ์และ

คุม้ครองทรัพย์สมบัตอิีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่ ศูนยใ์บชา ชมิชาอวู่หลงของปักกิง่ และชาที่มี

ช ือ่เสยีงเชน่ ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิชากุหลาบ ฯลฯ   น าท่านชม พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอห

ยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองดา้นทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระราชอุทยานที่มี

ทัศนียภาพทีส่วยงามมากแห่งหนึง่ มเีนื้อทีทั่ง้หมด 290เฮกตา้ร์ ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน ้า 3 สว่น 

เนื้อทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขา “วา่นโซว่ซาน” และ ทะเลสาบ “คนุหมงิห”ูบน

เขาว่านโซว่ซานไดส้รา้งวหิาร ต าหนัก พลับพลา และเก๋งจนีอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตัง้อยู่

ลดหลั่นรับกันกับภมูภิาพ ทีเ่ชงิเขามรีะเบยีงทางเดนิทีม่รีะยะทางไกลถงึ 728เมตร ลัดเลาะไปตาม

รมิทะเลสาบคุนหมงิ ในทะเลสาบคนุหมงิมเีกาะเล็ก ๆ เกาะหนึง่ มสีะพาน 17 โคง้อันสวยงามเชือ่ม

ตดิกับฝ่ังท่ัวทัง้อุทยานจัดไวไ้ดส้ัดสว่นงดงามตระการตาซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของศลิปะใน

การสรา้งอทุยานของจนี 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บา่ย 

 
 

 

น าทา่นเดนิทางสู่ ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นชว่ง ๆ ของจนีสมัย

โบราณ สรา้งในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจบัุนสรา้งขึน้ใน

สมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลังจากนัน้ยังมกีาร

สรา้งก าแพงตอ่อกีหลายครัง้ดว้ยกันแตภ่ายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถ

บกุฝ่าก าแพงเมอืงจนีไดส้ าเร็จ มคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดส ิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางดว้ย เชือ่กันว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมอืง

จนีไดก้ าแพงอาคารดเูหมอืนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทอืน

จากแผ่นดนิไหวได ้ 

น าทา่นแวะชม ศนูยห์ยก ส าหรับชาวจนีแลว้นัน้หยกเปรยีบเสมอืนเครื่องส่งเสรมิดวงชะตาและอัญ

มณีที่มีคุณภาพและมชีือ่เสียงของประเทศจนี ใหท้่านไดฟั้งบรรยายวธิีการเลือกซื้อหยกแทท้ี่มี

คุณภาพ ผลติภัณฑ์ทีไ่ดรั้บความนิยมเช่นก าไรหยก แหวนหยก น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหนา้

สนามกีฬาโอลมิปิครงันก สนามกฬีาโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวสิเซอร์แลนด ์

Herzog & de Meuron เด ินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให ้

เอือ้อ านวยตอ่ส ิง่แวดลอ้ม ในสนามจไุด ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันโอลมิปิก2008 มี

ลักษณะภายนอกคลา้ยกับ “รังนก” ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดานและผนังอาคารทีท่ า

ดว้ยวัสดโุปร่งใส อัฒจันทร์มลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ดคูลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึง่ให ้

กลิน่อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน ้ าแห่งชาต ิสระว่ายน ้ าแห่งชาต ิสรา้งขึน้เหนือ

จนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวั้สดเุทฟ

ลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พื่อใหดู้เหมอืนน ้าทีสุ่ด และใชเ้ทคโนโลยจีาก

งานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ สกุีม้องโกล 
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  พักที ่ BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่4 
ปกักิง่ – เซีย่งไฮ ้(โดยรถไฟความเร็วสูง) – หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– ตลาด

เฉนิหวงัเมีย่ว 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านสู ่สถานรีถไฟปกักิง่ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสงู มุง่หนา้สู ่เซีย่งไฮ(้ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4-5 ช ัว่โมง)  เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูทีม่คีวามยาวทัง้หมด 1,318 กโิลเมตร และ

วิง่ผ่านปักกิง่ เทยีนจนิ เหอเป่ย ซานตง อันฮยุ เจยีงซแูละเซีย่งไฮทั้ง้หมด 7 เมอืงใหญ่ 

(หมายเหตุ : กระเป๋าเดนิทางและสัมภาระทุกช ิน้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ลูกคา้ตอ้งเป็น

ผูจั้ดการและดแูลเอง โปรดทราบ หา้มน าของมคีม อาทเิชน่  มดี ไฟเชค็ กรรไกรตัดเล็บ  และของมี

คมตา่งๆ ขนึรถไฟความเร็วสูง ไม่วา่จะพกตดิหรือว่าใสก่ระเป๋าใบใหญ่ก็ตาม หากมกีารแสกนตรวจ

พบ เจา้หนา้ทีจ่ะท าการยดึส ิง่ของนัน้ทันท)ี 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน เมนู KFC หรอื MC DONALD 

บา่ย 

 

 

น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่วา่“พพิธิภัณฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาต”ิถือเป็นสัญลักษณ์ที่

โดดเดน่ของนครเซีย่งไฮอ้กีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของ

เซี่ยงไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 

สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทัง้การผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก -

ตะวันตกเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐเชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคาร

ต่างชาติเป็นตน้  น าท่านน่ัง รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้ม่น ้ าหวงผู่ที่

เชือ่มโยงระหว่างทางฝ่ังของเดอะบันด ์และเขตผู่ตง มคีวามยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่า

ตืน่เตน้ของการท่องเทีย่วในขบวนรถไฟแหง่นี้เริม่ตน้กันดว้ย โบกีร้ถไฟทีส่ามารถมองเห็นรอบดา้น

ไดแ้บบ 360 องศา เมือ่ขบวนของรถไฟเริม่ว ิง่ไปในความมดื แสงสตีา่ง ๆ ก็จะเริม่ปรากฏ สรา้งความ

น่าตืน่เตน้ยิง่ข ึน้ดว้ยเสยีงต่าง ๆ แสงไฟจะเปลีย่นไปเรือ่ย ๆ ปรากฏเป็นภาพทีง่ดงาม ซึง่จะใชเ้วลา

ทัง้หมดเพียงแค ่3-5 นาท ีเทา่นัน้ ในการผ่านอโุมงคแ์หง่นี้ น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงเมีย่ว 

หรอืทีเ่รยีกกันวา่ วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ 

และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้กีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจบัุน

ไดอ้ยา่งลงตัว ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถูกทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง

ตามอัธยาศัย 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

   พักที ่ SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่5 

ศูนย์การแพทย์จ ีนแผนโบราณ  – ถนนนานกิง – STARBUCKS RESERVE 

ROASTERY – เซีย่งไฮ(้สนามบนิเซีย่งไฮผู้่ตง) –กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ

(TG665 : 17.20-21.15) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น าท่านสู่ ศนูยว์จัิยทางการแพทยแ์ผนจนี ฟังเรื่องราวสมุนไพรและคน้ควา้ยาแผนจนีโบราณ เป่าซู

หลงิ หรอืในชือ่วา่ ยาบัวหมิะ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีง ชมวดีทีัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยา

สมนุไพรจนีแตล่ะชนิด น าท่านสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็นถนนทีเ่กา่แกข่อง

เซีย่งไฮส้รา้งข ึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถอืวา่เป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 

กโิลเมตร พื้นถนนปูดว้ยหนิอ่อน และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจงิลู่ เป็นทีต่ัง้

ของรา้นคา้มากมาย มทัีง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจวิ

เวลรี่ช ือ่ดัง ทัง้รา้นที่เป็นของคนจีนทอ้งถิ่น และของต่างชาต ิรา้นฟาสต์ฟู้ ด มีตัง้แต่ รา้น KFC, 

McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครมี 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ เสีย่วหลงเปา 

 

น าท่านเดนิทางต่อไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซีย่งไฮ ้ใหญ่กว่าสาขา

ปกต ิ300 เทา่ ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หม่หมาดเมือ่วันที ่

6 ธ.ค.ทีผ่่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิง่ใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 

88 ฟุต ข ึน้แท่นเป็นสาขาทีม่บีาร์จบิกาแฟยาวทีส่ดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้สามารถมาชมการ

คั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดืม่ต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้

เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้แหง่เดยีวเทา่นัน้ 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทาง สู ่สนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตเิซีย่งไฮผู้ต่ง 

17.20 น. 
อ าลา กรงุเซีย่งไฮ ้เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG665 (มบีรกิารอาหารรอ้นบน

เครือ่ง) 

21.15 น. เดนิทางกลับถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดย สวัสดิภ์าพ 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม  ทอ่งแดนมงักร เยอืน 2 มหานคร ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋ว
เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่01-05 พ.ค. 62 25,900.- 28,900.- 28,900.- 5,000.- 10,900.- 

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.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เคร ือ่งบนิ (ไมร่วมวซีา่) 

 

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

ทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับ

นักท่องเทีย่วทุกท่านทราบวา่ ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ

เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ ม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
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4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

9.     คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

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

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซี่าเดีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซี่าจนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงัน้ี ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ  6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

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

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
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 - กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิี่ตดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซี่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวซี่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และบางครัง้บรษัิททัวรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเท่านัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถ่ายไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล 

 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท 
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[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

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

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

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

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

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วนัที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.................................... 

เมือ่วนัที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วนัที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

รายชือ่บุคคลในครอบครัวของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  

ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเองจงึขออภัยมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 
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