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ก าแพงเมืองจีน |พระราชวงักูก้ง | รถไฟความเรว็สงู | หาดไว่ทาน 
STARBUCKS RESERVE ROASTERY | เป็ดปักก่ิง | สกีุม้องโกล| เสี่ยวหลงเปา 

 
  

 

 

 

 

เยอืน 2 มหานครแหง่แดนมังกร ปักกิง่ เซีย่งไฮ้ 5 วัน 4 คนื 
 เดนิทาง ธันวาคม 2562 –เมษายน 2563  

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพยีง 20,999.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอล) 
(TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวังฝูจิง่ 

07.30 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

10.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG614  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล เมืองปักกิ่ง สนามบินนีไ้ดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้ริการ ตอ้นรบักีฬา

โอลิมปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กวา่แพนตากอนข
อง สหรฐัอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนกัเดินทางที่เขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บง่เป็น 
2 ขา้ง ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตยแ์ตต่ิดสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วตักรรม
ใหมท่ี่ช่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภาย ในตวัอาคาร หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจีน  ปัจจบุนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหา
นคร 1 ใน 4 แหง่ของจีน ซึง่มีฐานะเทียบเทา่กบัมณฑล หลงัจากปักก่ิงไดร้บัการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชน
จีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอยา่งรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ มีการเปลี่ยนแปลง
จากหนา้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนันีปั้กก่ิงมีถนนที่สลบักัน ตึกสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รกัษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึง
สภาพเมืองที่ทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.    กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - ปักก่ิง(สนามบินปักก่ิงแคปิตอล) (TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวงัฝจ่ิูง 
วนัท่ี 2   ปักก่ิง - จตัรุสัเทียนอนัเหมิน - พระราชวงักูก้ง - รา้นผลติภณัฑย์างพารา - ตลาดหงเฉียว - กายกรรมปักก่ิง 
วนัท่ี 3   ศนูยเ์ครือ่งรางผีเซียะ - พระราชวงัฤดรูอ้น - ก าแพงเมืองจีนดา่นจีหยงกวน - ศนูยห์ยก - ผา่นชมสนามกีฬาโอลมิปิกรงันกและสระวา่ยน า้ 
วนัท่ี 4.  ปักก่ิง - เซี่ยงไฮ ้(โดยรถไฟความเรว็สงู) - ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว - หาดไวท่าน - อโุมงคเ์ลเซอร ์
วนัที่ 5.   ศนูยน์วดเทา้(ยาบวัหิมะ) - ถนนนานกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - เซี่ยงไฮ(้สนามบินเซี่ยงไฮผู้่ตง) - กรุงเทพ(สนามบิน

สวุรรณภมูิ) (TG665: 17.20-21.15)   
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 จากนัน้น าท่านเดินทางสูย่่านแหลง่ชอ้ปป้ิง ถนนหวังฝูจ่ิง เป็นศนูยก์ลางการคา้และการชอ้ปป้ิงของวยัรุน่และนกัท่องเที่ยว

ที่มาเยือน เป็นอยา่งมากที่สดุของในเมืองปักก่ิง อิสระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 

 

วันที2่ 
ปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังกู้กง -ร้านผลิตภัณฑย์างพารา - 
ตลาดหงเฉียว - กายกรรมปักกิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรุสัที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก จตัรุสัเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง 

ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจุประชากรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรุสัเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรุสัใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถาปัตยกรรมที่มีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยูท่างทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตัรุสั อนสุาวรียว์ีรชนใจกลางจตัรุสั มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวันตกของจตัรุสั ตลอดจน 
พิพิธภณัฑก์ารปฏิวตัิแห่งชาติและพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรช์าติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากนีท้างดา้นทิศใตย้งัมี หอร าลกึ
ทา่นประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมิน หรอืเฉียนเหมิน  
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 น าท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สรา้งขึน้ในสมยัจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศห์มิง เป็นทัง้บา้นและชีวิตของจักรพรรดิใน

ราชวงศห์มิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ที่มีประวตัิศาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนวา่ ‘กูก้ง’ 
หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งวา่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวงัตอ้งหา้ม’ เหตทุี่เรียกพระราชวงัตอ้งหา้ม 
เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสรา้งวงัวา่ จกัรพรรดิเปรยีบเสมือนบตุรแหง่สวรรค ์ดงันัน้วงัของบตุรแหง่สวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ที่
ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล า้เขา้ไปได ้

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล) 

 น าท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑย์างพารา ที่ท าดว้ยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมยัของประเทศจีนสินคา้มากมาย เช่นหมอน
ยางพาราที่ไดร้บัความนิยมอยูใ่นขณะนี ้และยงัไดฟั้งบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็นความรูอ้ีกดว้ย  น าทา่นเดินทางสู ่ตลาด
หงเฉียว ใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พวกกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ COPY แบรนเนมยี่หอ้ดงัต่างๆ มากมาย  น าท่านชม 
กายกรรมปักกิ่ง การแสดงโชวก์ายกรรมที่ตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กายกรรมปักก่ิงเป็นการแสดงผสมผสาน ทัง้
หวาดเสยีวและตื่นเตน้ หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกตา่งกนัไป โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มนุ
จาน โชวค์วงสิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนท่ีสงู เป็นตน้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าทา่นแวะศูนยเ์คร่ืองรางผีเซ๊ียะ  เครือ่งรางของขลงัตามความเช่ือเรือ่งโชคลาภของชาวจีน  น าทา่นเดินทางสู ่ พระราชวัง
ฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงห่างจากตวัเมืองปักก่ิงประมาณ 15 
กิโลเมตร พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดรูอ้นและสวนดอกไมใ้นสมยักบุไลขา่น ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนาง
ฉือซีไทเฮาได้น างบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวัง
ประกอบดว้ย ต าหนกัเลอโช่วถงั สถานที่ประทบัของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนกัเริ่นโช่วเตีย้น สถานที่ว่าราชการของพระนาง
ฉือซีไทเฮา ภเูขาวา่นโสว้ซาน ทะเลสาบคนุหมิง เก๋งพระหอม ต าหนกัเรยีงเมฆ เตอ๋เหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลดัเลาะ
ไปตามรมิทะเลสาบคนุหมิงตกแตง่ดว้ยภาพวาดตา่งๆ) และต าหนกัตา่งๆ อีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู ่ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก าแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบราณ สรา้งในสมยัพระ

เจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัการรุกรานจาก
พวกมองโกล และพวกเติรก์ หลงัจากนัน้ยงัมีการสรา้งก าแพงตอ่อีกหลายครัง้ดว้ยกันแตภ่ายหลงัก็มีเผ่าเรร่อ่นจากมองโกเลยี
และแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้  าเร็จ มีความยาวทัง้หมดถึง 6 ,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ง
มหศัจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย เช่ือกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนไดก้ าแพงอาคารดู
เหมือนฟองน า้ที่เคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหวได ้ 
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 น าท่านแวะชม ศูนยห์ยก ส  าหรบัชาวจีนแลว้นัน้หยกเปรียบเสมือนเครื่องส่งเสริมดวงชะตาและอญัมณีที่มีคุณภาพและมี

ช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดฟั้งบรรยายวิธีการเลือกซือ้หยกแทท้ี่มีคุณภาพ ผลิตภณัฑท์ี่ไดร้บัความนิยมเช่นก าไรหยก 
แหวนหยก  
น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามใหเ้อือ้อ านวยต่อ
สิ่งแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ท่ีนั่ง ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั “รงันก” ที่มี
โครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไม ้เพดานและผนงัอาคารที่ท  าดว้ยวสัดโุปรง่ใส อฒัจนัทรม์ีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดคูลา้ยกบั
พระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ซึ่งใหก้ลิ่นอายงดงามแบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายน า้แห่งชาติ สระว่ายน า้แห่งชาติ สรา้งขึน้
เหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นน า้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนท าเป็นโครงรา่ง 
เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใหด้เูหมือนน า้ที่สดุ และใชเ้ทคโนโลยีจากงานวิจยัของนกัฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสงู มุ่งหนา้สู่ เซี่ยงไฮ(้ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง)  เป็น

เสน้ทางรถไฟความเรว็สงูที่มีความยาวทัง้หมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผา่นปักก่ิง เทียนจิน เหอเป่ย ซานตง อนัฮยุ เจียงซูและ
เซี่ยงไฮท้ัง้หมด 7 เมืองใหญ่  ระหวา่งทางใหท้า่น ชมวิวสองขา้งทาง และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
(หมายเหตุ : กระเป๋าเดินทางและสมัภาระทุกชิน้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ลกูคา้ตอ้งเป็นผูจ้ดัการและดูแลเอง โปรด
ทราบ หา้มน าของมีคม อาทิเช่น  มีด ไฟเช็ค กรรไกรตดัเลบ็  และของมีคมตา่งๆ ขนึรถไฟความเรว็สงู ไมว่า่จะพกติดหรอืวา่ใส่
กระเป๋าใบใหญ่ก็ตาม หากมีการแสกนตรวจพบ เจา้หนา้ที่จะท าการยดึสิง่ของนัน้ทนัที) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน เมนู KFC หรือ MC DONALD 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือที่เรียกกนัว่า วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็น
ศนูยร์วมสินคา้ และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณข์องชาวเซี่ยงไฮม้ีการผสมผสานระหวา่งอดีตและปัจจบุนัไดอ้ยา่งลง
ตวั ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูที่มีช่ืออีกยา่นหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ ใหท้า่นอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ไดช่ื้อว่า“พิพิธภัณฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทัง้ถือเป็น
ศูนยก์ลางทางดา้นการเงินการธนาคารที่ส  าคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทัง้การผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงานภาครฐัเช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของธนาคารตา่งชาติเป็นต้น   
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 น าทา่นนั่ง รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้มน่ า้หวงผูท่ี่เช่ือมโยงระหวา่งทางฝ่ังของเดอะบนัด ์และเขตผูต่ง มี

ความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเตน้ของการท่องเที่ยวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ริ่มตน้กนัดว้ย โบกีร้ถไฟที่สามารถ
มองเห็นรอบดา้นไดแ้บบ 360 องศา เมื่อขบวนของรถไฟเริ่มวิ่งไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ ก็จะเริ่มปรากฏ สรา้งความน่า
ตื่นเตน้ยิ่งขึน้ดว้ยเสียงต่าง ๆ แสงไฟจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ปรากฏเป็นภาพที่งดงาม ซึ่งจะใชเ้วลาทัง้หมดเพียงแค่ 3 -5 นาที 
เทา่นัน้ ในการผา่นอโุมงคแ์หง่นี ้  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั โรงแรม    SHANGHAI HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
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 น าทา่นสู ่ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหิมะ) ฟังเรือ่งราวสมนุไพรและคน้ควา้ยาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลงิ หรอืในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ยา
ประจ าบา้นที่มีช่ือเสียง ชมวีดีทศันแ์ละฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแตล่ะชนิด น าท่านสู ่ถนนนานจิง หรือ นาน
จิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มี
ความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินออ่น และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู ่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้
มากมาย มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร ภตัตาคารหรู รา้นจิวเวลรี่ช่ือดงั ทัง้รา้นที่เป็นของคนจีน
ทอ้งถ่ิน และของตา่งชาติ รา้นฟาสตฟ์ูด้ มีตัง้แต ่รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครมี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 

 
 น าท่านเดินทางต่อไปยงั Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส  าหรบัสาขา 

Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดใหบ้รกิารในเซี่ยงไฮใ้หม่หมาดเมื่อวนัท่ี 6 ธ.ค.ที่ผา่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการ
แลว้ ยงัมีบารจิ์บกาแฟที่ยาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟุต ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบารจิ์บกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้
สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มตา่งๆ กว่า 100 เมน ูรวมทัง้เครือ่งดื่มที่
มีเฉพาะสาขานีแ้หง่เดียวเทา่นัน้ 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 
17.20 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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 05-09 ธ.ค.62 20,999.- 23,999.- 23,999.- 5,000.- 10,999.- 
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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.- 

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.- 

วนัท่ี 06-10 มี.ค.63 20,999.- 23,999.- 23,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 07-11 มี.ค.63 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 13-17 มี.ค.63 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 14-18 มี.ค.63 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 19-23 มี.ค.63 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 21-25 มี.ค.63 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 25-29 มี.ค.63 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 27-31 มี.ค.63 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 04-08 เม.ย.63 24,999.- 27,999.- 27,999.- 5,000.- 11,999.- 

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

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ว ท่านละ 1,800 บาท 
**พเีรียดทีเ่ดนิทางตัง้แต่ 1 ม.ค.63 เป็นต้นไป ปรับค่าวีซ่าเดีย่วเป็น 1,800 บาท** 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 
กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี บรบิรูณ ์นบัจากวนัเดนิทางกลบัคิดคา่บรกิารเพิ่ม ทา่นละ 3,000 บาท 
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อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ
เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษัิทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได้           

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
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6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 

          **หมายเหต ุ ตัง้แต่พีเรียดเดินทาง 1 ม.ค.63 เป็นตน้ไป ค่าวีซ่าเดี่ยว จากเดิม 1,650 บาท ปรบัเป็นท่านละ 
1,800 บาท ** 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น  า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณไ์มส่งบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 
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3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั
ราคาตั๋วเครือ่งบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่
จะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต์้องการขอยืน่วีซ่าเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บรกิารดงันี ้** 

- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  

- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
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3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มลูจริงเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท  างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ที่ท  างาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้ริษัททวัร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรอืเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาติที่ท  างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,360 บาท  

2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรยีม   
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1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่ และตราเขา้-ออก
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
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[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 เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ  

**สถานทตูจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
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ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


