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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่ 07-11 ม.ีค.62        22,888.- 

วนัที ่09 – 13 ม.ีค. 62                                  ปรบัลดรำคำ 2,000 บำท จำก 22,888 เหลอื 20,888.- 

วนัที ่14 – 18  ม.ีค. 62      22,888.- 

วนัที ่16 – 20  ม.ีค. 62 23,888.- 

วนัที ่21 – 25 ม.ีค. 62 22,888.- 

วนัที ่23 – 27 ม.ีค. 62      23,888.- 

วนัที ่27 – 31 ม.ีค. 62 22,888.- 

 HILIGHT ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้รถไฟควำมเร็วสงู 

5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

         เร ิม่ตน้เพยีง 20,888.- 
รายการทวัร+์ตัว๋เครือ่งบนิ 

     
 

 

• ไปครัง้เดยีว เทีย่ว 2 มหานครสดุยิง่ใหญ ่ 
• สะดวกสบายกบัการเดนิทางโดยรถไฟความเร็วสงู ปักกิง่ – เซีย่งไฮ ้
• ชอ้ปป้ิงแบบเต็มอิม่จใุจ..ถนนหวังฝู่ จ ิง่ ตลาดฉงเฉียว และ ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว 
• ชมววินครเซีย่งไฮ ้ณ หาดไวท่าน  และ ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์
• เมนูพเิศษ ปักกิง่  สกุีม้องโกล และเสยีวหลงเปา 
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วนัที ่28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 62 22,888.- 

วนัที ่05-09 เม.ย.62  (วนัหยดุจกัร)ี 25,888.- 

วนัที ่11 – 15 เม.ย.62 (วนัหยดุสงกรำนต)์ 29,888.- 

วนัที ่24-28 เม.ย.62  23,888.- 

วนัที ่01-05 พ.ค.62 (วนัหยดุแรงงำน) 25,888.- 

วนัที ่04-08 พ.ค.62 24,888.- 

วนัที ่17-21 พ.ค.62 (วนัหยดุวสิำขบชูำ) 25,888.- 

วนัที ่ 24-28 พ.ค.62 23,888.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)– ปักกิง่(สนามบนิปักกิง่แคปิตอล)

(TG614/10.10-15.50)  – ถนนหวงัฝจูิง่  ✈ 🍽 
BEIJING HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
ปักกิง่ – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ง – รา้นผลิตภัณฑ์

ยางพารา – ตลาดหงเฉยีว – กายกรรมปักกิง่ 🍽 🍽 🍽 
BEIJING HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 

ศนูยเ์ครือ่งรางผเีซยีะ– พระราชวังฤดรูอ้น – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียง

กวน – ศูนย์อัญมณีหยก – ผ่านชมสนามกฬีาโอลมิปิกรังนกและสระ

วา่ยน ้า 
🍽 🍽 🍽 

BEIJING HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 
ปักกิง่ – เซี่ยงไฮ ้(โดยรถไฟความเร็วสูง) – หาดไว่ทาน – อุโมงค์

เลเซอร ์– ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว 🍽 🍽 🍽 
SHANGHAI HOLIDAY INN 

EXPRESS หรอืเทยีบเทา่
ระดบั 4 ดาว 

5 

ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ  – ถนนนานกิง – STARBUCKS 

RESERVE ROASTERY – เซีย่งไฮ(้สนามบนิเซีย่งไฮผู้่ตง) –กรุงเทพ

(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(TG665/17.20-21.15)   
🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ(สนำมบนิสวุรรณภูม)ิ– ปกักิง่(สนำมบนิปักกิง่แคปิตอล)(TG614/10.10-15.50)  – ถนน

หวงัฝูจ ิง่ 

07.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิเคาน์เตอร ์D  ประตู 3 สายการบนิ ไทย (TG) โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ

ทา่น 

10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG614 

15.50 น. 

 

เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกฬีา

โอลมิปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมขีนาด

ใหญก่วา่แพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึ

จติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอ

รอ้นจากแสงอาทติยแ์ต่ตดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหมท่ีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อน

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่เดีย่วเขำ้ประเทศจนี ทำ่นละ 1,500 บำท 

ไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

กรณีผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น คำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

หวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิของลกูคำ้ 

รำคำนีส้ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้! 
กรณีอำยตุ ำ่กวำ่ 20 ปี บรบิรูณ์ นบัจำกวนัเดนิทำงกลบั คดิคำ่บรกิำรเพิม่ ทำ่นละ 3,000 บำท 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 
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ภายในตัวอาคาร น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่า่นแหล่งชอ้ปป้ิง ถนน

หวงัฝจู ิง่ เป็นศนูยก์ลางการคา้และการชอ้ปป้ิงของวัยรุน่และนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน เป็นอยา่งมากทีส่ดุ

ของในเมอืงปักกิง่ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่ BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 ปักกิง่ – จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวงักูก้ง – ผลติภณัฑย์ำงพำรำ – ตลำดหงเฉียว – กำยกรรม

ปกักิง่ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ 

ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทศิตะวันตก 

500 เมตร พื้นที่ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัส

เทยีนอันเหมนินับเป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ 

ไดแ้ก ่หอประตเูทยีนอนัเหมนิทีต่ัง้อยูท่างทศิเหนอืสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญโ่บกสะบดัอยู่

เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส 

ตลอดจน พพิธิภณัฑก์ารปฏวิัตแิหง่ชาตแิละพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้

ทางดา้นทศิใตย้ังม ีหอร าลกึท่านประธานเหมาและหอประตูเจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้่าน

เดนิทางสู ่พระรำชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรดหิยง่เลอ่แหง่ราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของ

จักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 

500 ปี มีชือ่ในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มีชือ่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิน้เฉิง’ ซึง่

แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม เหตุทีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังว่า 

จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแห่งสวรรค ์ดังนัน้วังของบตุรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดา

สามญัไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย  น าท่านเลอืกซือ้ ผลติภณัฑย์ำงพำรำ ทีท่ าดว้ยเทคโนโลยกีารผลติทีท่ันสมัยของประเทศจนีสนิคา้

มากมาย เชน่หมอนยางพาราทีไ่ดรั้บความนยิมอยูใ่นขณะนี ้และยงัไดฟั้งบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็น

ความรูอ้กีดว้ย น าท่านเดนิทางสู่ ตลำดหงเฉยีว ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พวกกระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้ COPY แบรนเนมยีห่อ้ดังต่างๆ มากมาย  จากนัน้น าท่านชมกำยกรรมปักกิง่เป็นกายกรรมที่

นักแสดงไดโ้ชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน,โชวค์วงสิง่ของ,มอเตอรไ์ซตไ์ตถ่ัง เป็นตน้  

ซึง่สรา้งความตืน่ตาตืน่ใจแกผู่ช้มยิง่นัก 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร...เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่ 

 
 พกัที ่ BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 ศูนยเ์ครือ่งรำงผเีซียะ– พระรำชวงัฤดูรอ้น – ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจหียงกวน – ศูนยอ์ญัมณี

หยก – ผำ่นชมสนำมกฬีำโอลมิปิกรงันกและสระวำ่ยน ำ่ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชม ศนูยเ์ครือ่งรำงผเีซยีะ หรอื ผซีวิ เป็นสัตวป์ระหลาดตามความเชือ่ของจนีมาแต่โบราณ

สิง่ศักดิส์ทิธิเ์กีย่วกับโชคลาภเงนิทองของจนี และยังเป็นสัญลักษณ์ของการพทิักษ์และคุม้ครองทรัพย์

สมบัตอิกีดว้ย จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยใ์บชา ชมิชาอวู่หลงของปักกิง่ และชาทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ ชาแดง ชา
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ผลไม ้ชามะล ิชากุหลาบ ฯลฯ   น าท่านชม พระรำชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชานเมอืง

ดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระราชอุทยานทีม่ทีัศนียภาพทีส่วยงามมากแห่งหนึง่ มี

เนื้อทีท่ัง้หมด 290เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน ้า 3 สว่น เนือ้ทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสอง

ส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมงิหู”บนเขาว่านโซ่วซานไดส้รา้งวหิาร ต าหนัก 

พลับพลา และเกง๋จนีอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตัง้อยูล่ดหลั่นรับกันกับภมูภิาพ ทีเ่ชงิเขามรีะเบยีง

ทางเดนิทีม่รีะยะทางไกลถงึ 728เมตร ลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคุนหมงิ ในทะเลสาบคุนหมงิมเีกาะ

เล็ก ๆ เกาะหนึง่ มสีะพาน 17 โคง้อนัสวยงามเชือ่มตดิกบัฝ่ังทั่วทัง้อทุยานจัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงามตระการ

ตาซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของศลิปะในการสรา้งอทุยานของจนี 

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าท่านเดนิทางสู่ ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน เป็นก าแพงที่มป้ีอมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัย

โบราณ สรา้งในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญท่ีป่รากฏในปัจจบุนัสรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศ์หมงิ ทัง้นี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริ์ก หลังจากนั้นยังมีการสรา้ง

ก าแพงต่ออกีหลายครัง้ดว้ยกันแต่ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรยีสามารถบุกฝ่า

ก าแพงเมอืงจนีไดส้ าเร็จ มคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรย์

ของโลกยคุกลางดว้ย เชือ่กันว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมอืงจนีไดก้ าแพง

อาคารดเูหมอืนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทอืนจากแผ่นดนิไหวได ้

น าทา่นแวะชม ศนูยห์ยก ส าหรับชาวจนีแลว้นัน้หยกเปรยีบเสมอืนเครือ่งสง่เสรมิดวงชะตาและอญัมณีที่

มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดฟั้งบรรยายวธิีการเลือกซื้อหยกแทท้ี่มีคุณภาพ 

ผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บความนยิมเชน่ก าไรหยก แหวนหยก น าทา่น ผำ่นชมและถำ่ยรูปหนำ้สนำมกฬีำโอ

ลมิปิครงันก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวสิเซอร์แลนด์ Herzog & de 

Meuron  เดนิตามรอยสนามกฬีาชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยายามใหเ้อือ้อ านวยต่อสิง่แวดลอ้ม 

ในสนามจไุด ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันโอลมิปิก2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกับ “รัง

นก” ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดานและผนังอาคารทีท่ าดว้ยวัสดโุปรง่ใส อฒัจันทรม์ลีักษณะ

รูปทรงชามสแีดง ดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึง่ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชม

สระว่ายน ้าแห่งชาต ิสระว่ายน ้าแห่งชาต ิสรา้งขึน้เหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” 

ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติย์

เพือ่ใหด้เูหมอืนน ้าทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College 

 

 
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนพูเิศษ สกุ ีม้องโกล 

 
 พกัที ่ BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 ปักกิ่ง – เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟควำมเร็วสูง) – หำดไว่ทำน – อุโมงค์เลเซอร ์– ตลำดเฉิน

หวงัเมีย่ว 
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เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิง่ เพื่อโดยสาร รถไฟควำมเร็วสูง มุ่งหนา้สู่ เซี่ยงไฮ(้ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4-5 ชัว่โมง)  เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูทีม่คีวามยาวทัง้หมด 1,318 กโิลเมตร และวิง่ผา่น

ปักกิง่ เทียนจิน เหอเป่ย ซานตง อันฮุย เจียงซูและเซี่ยงไฮท้ั ้งหมด 7 เมืองใหญ่  (หมำยเหตุ : 

กระเป๋ำเดนิทำงและสมัภำระทุกชิน้ ลูกคำ้ตอ้งเป็นผูจ้ดักำรและดแูลเอง... เพือ่ควำมสะดวกและ

รวดเร็ว)  

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั เมน ูKFC หรอื MC DONALD แบบกลอ่งส ำหรบัทำนบนรถไฟ  

บำ่ย น าท่านสู่บรเิวณ หำดไว่ทำน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่วา่“พพิธิภัณฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาต”ิถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดด

เด่นของนครเซีย่งไฮอ้กีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้

ตลอดแนวยาวของหาดไวท่านเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบ

โรมันโกธิคบารอครวมทั ้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก -ตะวันตกเป็นที่ตัง้ของ

หน่วยงานภาครัฐเชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคารตา่งชาตเิป็นตน้  น าท่านน่ัง 

รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้ม่น ้าหวงผู่ทีเ่ชือ่มโยงระหว่างทางฝ่ังของเดอะบันด ์

และเขตผู่ตง มคีวามยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตืน่เตน้ของการท่องเทีย่วในขบวนรถไฟแห่งนี้

เริม่ตน้กนัดว้ย โบกีร้ถไฟทีส่ามารถมองเห็นรอบดา้นไดแ้บบ 360 องศา เมือ่ขบวนของรถไฟเริม่วิง่ไปใน

ความมดื แสงสตี่าง ๆ ก็จะเริม่ปรากฏ สรา้งความน่าตืน่เตน้ยิง่ขึน้ดว้ยเสยีงต่าง ๆ แสงไฟจะเปลีย่นไป

เรือ่ย ๆ ปรากฏเป็นภาพทีง่ดงาม ซึง่จะใชเ้วลาทัง้หมดเพยีงแค ่3-5 นาท ีเทา่นัน้ ในการผา่นอโุมงคแ์ห่ง

นี ้

 

 
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกันวา่ วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมอืง

เก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหารพื้นเมอืงที่แสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้กีาร

ผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ยา่งลงตัว ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถูกทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนคร

เซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 
  พกัที ่ SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 ศูนย์กำรแพทย์จีนแผนโบรำณ – ถนนนำนกิง – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – 

เซีย่งไฮ(้สนำมบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง) –กรงุเทพ(สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ(17.20-21.15)   

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านสู ่ศูนยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนจนี ฟังเรือ่งราวสมุนไพรและคน้ควา้ยาแผนจนีโบราณ เป่าซู

หลงิ หรอืในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ยาประจ าบา้นที่มชี ือ่เสียง ชมวีดีทัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยา

สมุนไพรจนีแต่ละชนดิ น าท่านสู่ ถนนนำนจงิ หรอื นำนจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็นถนนทีเ่ก่าแกข่อง
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“ รำคำนีส้ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้” 
 
โปรแกรม : HILIGHT ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้รถไฟควำมเร็วสงู 5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิไทย  
(GO1PEK-TG009) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2–3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

ผูเ้ดนิทำงอำยุ 
ต ำ่กวำ่ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง) 

 

ผูเ้ดนิทำงอำยุ 
ต ำ่กวำ่ 20 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่07 – 11 ม.ีค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888 

วนัที ่09 – 13 ม.ีค. 62 20,888 23,888 23,888 5,000 9,888 

วนัที ่14 – 18  ม.ีค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888 

วนัที ่16 – 20  ม.ีค. 62 23,888 26,888 26,888 5,000 12,888 

วนัที ่21 – 25 ม.ีค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888 

วนัที ่23 – 27 ม.ีค. 62 23,888 26,888 26,888 5,000 12,888 

วนัที ่27 – 31 ม.ีค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888 

วนัที ่28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888 

วนัที ่05-09 เม.ย.62 25,888 28,888 28,888 5,000 12,888 

วนัที ่11 – 15 เม.ย. 62  29,888 32,888 32,888 5,000 14,888 

เซีย่งไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มีความยาวถงึ 5.5 

กโิลเมตร พืน้ถนนปูดว้ยหนิออ่น และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจงิลู่ เป็นทีต่ัง้ของ

รา้นคา้มากมาย มทีัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรีช่ ือ่

ดัง ทัง้รา้นที่เป็นของคนจีนทอ้งถิน่ และของต่างชาต ิรา้นฟาสต์ฟู้ ด มีตัง้แต่ รา้น KFC, McDonald, 

SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครมี 

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนพูเิศษ...เสีย่วหลงเปำ 

 

น าท่านเดนิทางต่อไปยงั Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซีย่งไฮ ้ใหญ่กวา่สาขาปกต ิ

300 เท่า ส าหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หมห่มาดเมือ่วันที ่6 ธ.ค.ที่

ผา่นมานี ้สาขานี้นอกจากความยิง่ใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ ขึน้

แท่นเป็นสาขาทีม่บีารจ์บิกาแฟยาวทีสุ่ดในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ 

สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เครือ่งดืม่ที่มเีฉพาะ

สาขานีแ้หง่เดยีวเทา่นัน้ 

 สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำง สู ่สนำมบนิทำ่อำกำศยำนนำนำชำตเิซีย่งไฮผู้ต่ง 

17.20 น. อ ำลำกรงุเซีย่งไฮ ้ เดนิทำงกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG665 

21.15 น. เดนิทำงกลบัถงึสนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิโดย สวสัดิภ์ำพ 

โปรดทรำบ โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 
หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร ตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล 

ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 
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วนัที ่24-28 เม.ย.62 23,888 26,888 26,888 5,000 10,888 

วนัที ่01-05 พ.ค.62  25,888 28,888 28,888 5,000 12,888 

วนัที ่04-08 พ.ค.62 24,888 27,888 27,888 5,000 11,888 

วนัที ่17-21 พ.ค.62  25,888 28,888 28,888 5,000 11,888 

วนัที ่ 24-28 พ.ค.62 23,888 26,888 26,888 5,000 10,888 

รำคำเด็กทำรก(อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั)  ทำ่นละ 5,888.- 
รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ (ไมร่วมวซีำ่จนี)   

 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 – 20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
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 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ ทา่นละ 50 หยวน รวม 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ ** 

       8.      คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,500 บาท 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
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**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
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- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


