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CHINA 
 ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้สบาย สบาย  
โดยสายการบนิไทย (TG) 
 6 วนั 5 คนื 

 

 ไฮไลท ์ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้สบาย สบาย 
 ชมก าแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก 

 ชมความงดงามและยิง่ใหญ ่พระราชวงักูก้ง และ พระราชวงัฤดรูอ้น 
 สะดวกสบายกบัการเดนิทางโดยรถไฟความเร็วสงู จากปกัก ิง่ สูเ่ซีย่งไฮ ้
 ลิม้รสอาหารขึน้ชือ่...เมนพูเิศษ เป็ดปกัก ิง่และ สกุ ีม้องโกล 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ปักกิง่ – ถนนหวังฝู่ จ ิง่
(TG614/10.15-15.50)  

 
 

  YITEL HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

2 ปักกิง่ – จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวังกูก้ง – 
ผลติภณัฑย์างพารา – หอฟ้าเทยีนถาน – กายกรรมป่ังกิง่         

 
YITEL HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 ศนูยห์ยก – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหีนวกวน – ศนูย์

ผลติภณัฑไ์ขม่กุ – ผา่นชมสนามกีฬ่ารังนกและสระวา่ยน ้า – 

พระราชวังฤดรูอ้น 

   

  

YITEL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 
4 

รา้นผเีซี๊ยะ – ชอ้ปป้ิงตลาดรัสเซยี – น่ังรถไฟความเร็วสงูสู่

เซีย่งไฮ ้– ศนูยช์าจนี    
HOLIDAYINN 

EXPRESS 
HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 4* 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ปกัก ิง่-ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 
07.30. น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิเคานเ์ตอร ์D ) ประต ู3 สายการบนิ ไทย (TG) โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 
10.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG614 

15.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก  
2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมขีนาดใหญ่กวา่แพนตากอ

นของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดนิทางที่เขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการ

ออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพื่อชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ตต่ดิสกาย
ไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหมท่ีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัวอาคาร น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่่านแหลง่ชอ้ปป้ิง ถนนหวงัฟูจ ิง่ เป็นศนูยก์ลางการคา้และการชอ้ปป้ิงของ
วยัรุ่นและนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน เป็นอยา่งมากทีส่ดุของในเมอืงปักกิง่ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   

 
5 

เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว+ลอ่งเรอื – ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์– 

หาดไวท่าน – รา้นบวัหมิะ – ถนนนานกงิ 
   

HOLIDAYINN 
EXPRESS 

HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4* 

 
6 

เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ (TG663/08.15 – 12.10) อาหารเชา้
เป็นอาหารกลอ่ง 

    
 

 
                   หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี ทา่นละ 1,500 บาท. 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ์เก็บเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท จากราคาทวัร*์* 
 

ทีน่ ัง่บนเครือ่ง  
แบบ 3 – 3 – 3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 30 กก. 
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ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 
ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั YITEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ปกักิง่ – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – ผลติภณัฑย์างพารา – หอฟ้าเทยีนถาน – กาย
กรรมปั่งก ิง่ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตรัุสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจ

กลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื้นที่

ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตุรัส
ใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่ีความส าคัญ ไดแ้ก่ หอประตูเทยีนอันเหมนิที่

ตัง้อยู่ทางทศิเหนือสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตรัุส อนุสาวรยีว์รีชน
ใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัตแิห่งชาตแิละ

พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังม ีหอร าลกึท่านประธานเหมาและ

หอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้่านเดนิสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเล่อแห่ง
ราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ี่

มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มชี ือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชี ือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า 
‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลวา่ ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้ง

วังว่า จักรพรรดเิปรียบเสมอืนบุตรแห่งสวรรค ์ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดา

สามัญไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเลอืกซื้อ ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากยางพารา ที่ท าดว้ยเทคโนโลยีการผลติที่ทันสมัยของประเทศจีน 

สนิคา้มากมาย เชน่หมอนยางพาราทีไ่ดรั้บความนยิมอยู่ในขณะนี้ และยังไดฟั้งบรรยายขัน้ตอนกระบวนการ เป็น

ความรูอ้กีดว้ย น าท่านเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตาร ์
เป็นสถานซึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา ในระยะย่างเขา้ฤดูหนาวถงึ

เดอืนอา้ยตามจันทรคตทิุกปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหก้ารเก็บเกีย่ว
ไดผ้ลอดุม ประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตีย้น ต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้ น าท่านชม กายกรรม

ปักกิง่ เป็นกายกรรมทีนั่กแสดงไดโ้ชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่นโชวห์มุนจาน, โชวค์วงสิง่ของ,มอเตอร์
ไซตไ์ตถ่ัง เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั YITEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
ศนูยห์ยก – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน – ผลติภณัฑไ์ขม่กุ – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและ
สระวา่ยน า้ – พระราชวงัฤดรูอ้น 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 
น าท่านแวะชม ศูนยห์ยก ส าหรับชาวจีนแลว้นั้นหยกเปรียบเสมือนเครื่องส่งเสริมดวงชะตาและอัญมณีที่มี

คุณภาพและมีชือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดฟั้งบรรยายวธิีการเลอืกซือ้หยกแทท้ีม่ีคุณภาพ ผลติภัณฑ์ที่
ไดรั้บความนยิมเชน่ก าไรหยก แหวนหยก น าท่านเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ี
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ป้อมคั่นเป็นชว่ง ๆ ของจนีสมัยโบราณ สรา้งในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏใน
ปัจจุบนัสรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลงัจากนัน้ยังมี

การสรา้งก าแพงต่ออกีหลายครัง้ดว้ยกันแต่ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่า
ก าแพงเมอืงจนีไดส้ าเร็จ มคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค

กลางดว้ย เชือ่กันวา่ หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมอืงจนีไดก้ าแพงอาคารดเูหมอืนฟองน ้า

ทีเ่คลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์าก ไขมุ่ก ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ น าท่าน 
ผ่านชมและถ่ายรูปหนา้สนามกฬีาโอลมิปิครงันก สนามกีฬาโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว

สวสิเซอร์แลนด ์Herzog & de Meuron  เดนิตามรอยสนามกีฬาชือ่ดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให ้
เอือ้อ านวยต่อสิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ที่น่ัง ใชจั้ดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลมิปิก2008 มลีักษณะ

ภายนอกคลา้ยกับ “รงันก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิง่ไม ้เพดานและผนังอาคารที่ท าดว้ยวัสดุโปร่งใส 

อฒัจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ดคูลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึง่ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวันออก 
ผา่นชมสระวา่ยน ้าแหง่ชาต ิสระวา่ยน ้าแห่งชาต ิสรา้งขึน้เหนอืจนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ 

PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดเุทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พือ่ใหด้เูหมอืน
น ้าทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College น าท่านชม พระราชวงัฤดู

รอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองดา้นทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระราชอุทยานที่มี

ทัศนียภาพทีส่วยงามมากแห่งหนึง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 290เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน ้า 3 สว่น เนื้อทีท่ีเ่ป็น
ดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขา “วา่นโซว่ซาน” และ ทะเลสาบ “คนุหมงิหู”บนเขาวา่นโซว่ซานไดส้รา้ง

วหิาร ต าหนัก พลับพลา และเกง๋จนีอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตัง้อยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมภิาพ ทีเ่ชงิเขามี
ระเบยีงทางเดนิทีม่รีะยะทางไกลถงึ 728เมตร ลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิ ในทะเลสาบคนุหมงิมเีกาะเล็ก 

ๆ เกาะหนึง่ มสีะพาน 17 โคง้อันสวยงามเชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อทุยานจัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงามตระการตาซึง่แสดง
ใหเ้ห็นถงึเอกลกัษณ์ของศลิปะในการสรา้งอทุยานของจนี 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร...เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่ 

ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั YITEL HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
ศนูยปี์เซีย๊ะ – ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซยี – น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูเ่ซีย่งไฮ ้– ศนูยใ์บชา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเขา้ชม ศนูยป่ี์เซยีะ หรอื ผซีวิ เป็นสตัวป์ระหลาดตามความเชือ่ของจนีมาแตโ่บราณสิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกับ
โชคลาภเงนิทองของจนี และยังเป็นสญัลักษณ์ของการพทิกัษ์และคุม้ครองทรัพยส์มบตัอิกีดว้ย น าทา่นเดนิทางสู ่

ตลาดรสัเซีย ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้กระเป๋า รองเทา้ เสื้อผา้ ฯลฯ  COPY แบรนเนมยี่หอ้ดังต่างๆ 
มากมาย   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าทา่นสู ่สถานรีถไฟปักกิง่ เพือ่โดยสาร รถไฟความเร็วสูง 

มุ่งหนา้สู่ เซี่ยงไฮ(้ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5) ชั่วโมง)  
เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทัง้หมด 1,318 

กโิลเมตร และวิง่ผ่านปักกิง่เทยีนจนิ เหอเป่ยซานตง อันฮุย 

เจยีงซแูละเซีย่งไฮท้ัง้หมด 7 เมอืงใหญ ่เสน้ทางรถไฟ 
ความเร็วสงูปักกิง่-เซีย่งไฮ ้

(หมายเหตุ : กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระ ลูกคา้จะตอ้ง
ลากเอง...เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น (KFC หรอื MC  DONALD) 

 ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
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เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว+ลอ่งเรอื – ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน – ศนูยย์าจนี บวัหมิะ นวด
เทา้ – ถนนนานกงิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตก

ของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจยีง
กบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นต าบลน ้าแห่งวัฒนธรรมโบราณ ตดิอันดับหนึง่ใน

สีท่ีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่
วา่เป็นไข่มุกใตแ้ม่น ้าแยงซเีกยีงจนถงึปัจจุบันนี้ ท่านจะไดล้่องเรอืชม

ตลาดน ้าจูเจยีเจี่ยว ซึง่เป็นเมอืงทีม่สี ิง่ก่อสรา้งทางวัฒนธรรมโบราณ

ของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซงิอยู่มากมาย น าท่าน ลอดอุโมงค์
เลเซอร ์ใตแ้ม่น ้าหวงผู่ลงไป 50 เมตรภายในอโุมงคต์กแต่งดว้ยเเสง

เลเซอร์เป็นรูปต่างๆ ตืน่ตาตืน่ใจ จากนัน้สูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยู่
บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่วา่“พพิธิภัณฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาต”ิถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของ

นครเซีย่งไฮอ้กีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของเซีย่งไฮต้ลอดแนวยาวของ
หาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธคิบารอครวมทัง้

การผสมผสาน ระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวันตกเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐเชน่ กรมศลุกากร โรงแรม 
และส านักงานใหญข่องธนาคารตา่งชาตเิป็นตน้  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

 

น าท่านสู่ ศูนยย์าสมุนไพรจนี และยาบวัหมิะ ผ่อนคลายนวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของ

สมุนไพรจนี หรอืในชือ่วา่ ยาบัวหมิะ ซือ้ยาแกน ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยาบวัหมิะ”ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและให ้
ทา่นไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยาสตูรพเิศษ หมายเหต ุขอความร่วมมอืลกูคา้ กรุณาแชเ่ทา้ และนวดฝ่าเทา้ทกุ

ทา่น (หากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะไมแ่ช่เทา้และนวดฝ่าเทา้ ...กรุณาจา่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวน  

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแห่งนีเ้ปรยีบเหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรอืย่านออรช์ารด์ ของสงิคโปร ์
ถนนนี้มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านทีค่กึคักและทันสมัย

ทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

 ทีพ่กั เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 

เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ 

04.00 น. MORNING CALL 

 บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

05.30 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

08.15 น. อ าลากรุงเซีย่งไฮ ้ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG663 

12.10 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิโดย สวสัดิภ์าพ 

 
 
 
 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 
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หมายเหต ุ
  

1.บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละ

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละ

จะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจาก

มสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากได ้

ส ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการ

นีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวน

สทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ 

เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะ

ด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับ

คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน

บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความ

ลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นีท้างบรษัิทฯ

จะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้  

10.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ า

คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็น

จ านวนเงนิ 400 หยวน/คน/รา้น 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ

การจราจรและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้สบาย สบาย 6 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่14 – 19 มนีาคม 2561 19,991.- 22,991.- 22,991.- 4,999 

วนัที ่16 – 21 มนีาคม 2561 21,991.- 24,991.- 24,991.- 4,999 

วนัที ่05 – 10 เมษายน 2561 22,991.- 25,991.- 25,991.- 4,999 

วนัที ่06 – 11 เมษายน 2561 23,991.- 26,991.- 26,991.- 4,999 

 

 “จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ ัว๋ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย” 

“ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ** 
** ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี 1,500 บาท ** 

ราคาเด็กต า่กวา่ 20 ปี เก็บเพิม่จากคา่ทวัรข์า้งตน้ 3,000 บาท 

 
โปรดทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+ผลติภณัฑบ์วัหมิะ,ศนูยช์าจนี,ผลติภณัฑ์

ยางพาราและศนูยห์ยกซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ยเพราะมผีลกบัราคาทวัรจ์งึตอ้งเรยีน

ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60 – 

90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ (หากทา่นใด

อยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่มกจิกรรมทีท่างรา้นจดัไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 
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 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น า้หนกัสมัภาระทา่นละ ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั เทา่น ัน้  
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 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 

ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

สว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซี่าเขา้ประเทศจนี (วซีา่เดีย่ว แบบธรรมดา 4 วนัท าการ) 1,500 บาท 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 
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11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีเดีย่ว ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไม่

ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้ม

ยิม้เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา 

หรอืชดุขา้ราชการ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศ ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผู ้ เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 
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 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

น า้มนัข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 
 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส………………………………………………………… 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 
ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................

......................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น............................. 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์
ใหญ)่…………………………………………………………….. 
ต าแหน่งงา................................................................................................................................ 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 
................................................................................................................................................
...........................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 
(ส าคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
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เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เดอืน.............................ปี................................. 
รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

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

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

NAME...............................................................SURNAME........................................................... 

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

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 

 

 

 

 

 


