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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 27 – 31 ม.ีค. 62 22,888.- 
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 (วนัหยดุสงกรานต)์ 29,888.- 
วนัที� 24-28 เม.ย.62  23,888.- 
วนัที� 01-05 พ.ค.62 (วนัหยดุแรงงาน) 25,888.- 
วนัที� 04-08 พ.ค.62 24,888.- 
วนัที� 17-21 พ.ค.62 (วนัหยดุวสิาขบชูา) 25,888.- 
วนัที�  24-28 พ.ค.62 23,888.- 
 

 HILIGHT ปกักิ�ง เซี�ยงไฮ ้รถไฟความเร็วสงู 
5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

         เร ิ�มตน้เพยีง 22,888.- 
รายการทวัร+์ตั�วเครื�องบนิ 

     

• ไปครั"งเดยีว เที�ยว 2 มหานครสดุยิ�งใหญ ่ 
• สะดวกสบายกบัการเดนิทางโดยรถไฟความเร็วสงู ปักกิ�ง – เซี�ยงไฮ ้
• ชอ้ปปิ"งแบบเต็มอิ�มจใุจ..ถนนหวังฝู่ จ ิ�ง ตลาดฉงเฉียว และ ตลาดเฉนิหวงเมี�ยว 
• ชมววินครเซี�ยงไฮ ้ณ หาดไวท่าน  และ ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์
• เมนูพเิศษ ปักกิ�ง  สกุี"มองโกล และเสยีวหลงเปา 
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  เสน้ทางการเดนิทาง 
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ– ปักกิ�ง(สนามบนิปักกิ�งแคปิตอล)
(TG614/10.10-15.50)  – ถนนหวงัฝจูิ�ง  ✈ �  

BEIJING HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
ปักกิ�ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูก้ง – รา้นผลติภัณฑ์
ยางพารา – ตลาดหงเฉยีว – กายกรรมปักกิ�ง �  �  �  

BEIJING HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 
ศนูยเ์ครื�องรางผเีซยีะ– พระราชวังฤดรูอ้น – กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียง
กวน – ศูนย์อัญมณีหยก – ผ่านชมสนามกฬีาโอลมิปิกรังนกและสระ
วา่ยนํ"า 

�  �  �  
BEIJING HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 
ปักกิ�ง – เซี�ยงไฮ ้(โดยรถไฟความเร็วสูง) – หาดไว่ทาน – อุโมงค์
เลเซอร ์– ตลาดเฉนิหวงัเมี�ยว �  �  �  

SHANGHAI HOLIDAY INN 
EXPRESS หรอืเทยีบเทา่

ระดบั 4 ดาว 

5 
ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – ถนนนานกิง  – STARBUCKS 
RESERVE ROASTERY – เซี�ยงไฮ(้สนามบนิเซี�ยงไฮผู้่ตง) –กรุงเทพ
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(TG665/17.20-21.15)   

�  �  ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภูม)ิ– ปกักิ�ง(สนามบนิปักกิ�งแคปิตอล)(TG614/10.10-15.50)  – ถนน
หวงัฝูจ ิ�ง 

07.30 น. คณะพรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิเคาน์เตอร ์D  ประตู 3 สายการบนิ ไทย (TG) โดยมี
เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ
ทา่น 

10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกิ�ง โดยเที�ยวบนิที� TG614 
15.50 น. 
 

เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิ�ง สนามบนินี"ไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื�อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกฬีา
โอลมิปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมขีนาด
ใหญก่วา่แพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางที�เขา้ถงึ
จติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพื�อชว่ยลดไอ
รอ้นจากแสงอาทติยแ์ตต่ดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหมท่ี�ชว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อน
ภายในตัวอาคาร นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั"นนําท่านเดนิทางสูย่า่นแหล่งชอ้ปปิ"ง ถนน
หวงัฝจู ิ�ง เป็นศนูยก์ลางการคา้และการชอ้ปปิ"งของวัยรุน่และนักทอ่งเที�ยวที�มาเยอืน เป็นอยา่งมากที�สดุ
ของในเมอืงปักกิ�ง อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ"งตามอธัยาศัย   

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  พกัที�  BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 2 ปักกิ�ง – จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – ผลติภณัฑย์างพารา – ตลาดหงเฉยีว – กายกรรม

ปกักิ�ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึ�งเป็นจัตุรัสที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ 

ตั "งอยูใ่จกลางกรุงปักกิ�ง ความยาวตั "งแต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 
500 เมตร พื"นที�ทั "งสิ"น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัส

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เดี�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,650 บาท 
ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิของลกูคา้ 

ราคานีYสําหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัYน! 
กรณีอายตุํ�ากวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ นบัจากวนัเดนิทางกลบั คดิคา่บรกิารเพิ�ม ทา่นละ 3,000 บาท 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เทยีนอนัเหมนินับเป็นจัตรัุสใจกลางเมอืงที�ใหญท่ี�สดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมที�มคีวามสําคัญ 
ไดแ้ก ่หอประตเูทยีนอนัเหมนิที�ตั "งอยูท่างทศิเหนอืสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญโ่บกสะบดัอยู่
เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส 
ตลอดจน พพิธิภณัฑก์ารปฏวิัตแิหง่ชาตแิละพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝั�งตะวันออก นอกจากนี"
ทางดา้นทศิใตย้ังม ีหอรําลกึท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ"งหยางเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ ใหท้่าน
เดนิทางสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้งขึ"นในสมยัจักรพรรดหิยง่เลอ่แหง่ราชวงศห์มงิ เป็นทั "งบา้นและชวีติของ
จักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทั "งสิ"น 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ี�มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 
500 ปี มชีื�อในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีื�อเรยีกอกีอย่างหนึ�งว่า ‘จื�อจิ"นเฉิง’ ซึ�ง
แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม เหตุที�เรยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื�องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังว่า 
จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์ดังนั"นวังของบตุรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ที�ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดา
สามญัไมส่ามารถลว่งลํ"าเขา้ไปได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย  นําท่านเลอืกซื"อ ผลติภณัฑย์างพารา ที�ทําดว้ยเทคโนโลยกีารผลติที�ทันสมัยของประเทศจนีสนิคา้
มากมาย เชน่หมอนยางพาราที�ไดรั้บความนยิมอยูใ่นขณะนี" และยงัไดฟั้งบรรยายขั "นตอนกระบวนการเป็น
ความรูอ้กีดว้ย นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดหงเฉยีว ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปปิ"งสนิคา้พวกกระเป๋า รองเทา้ 
เสื"อผา้ COPY แบรนเนมยี�หอ้ดังต่างๆ มากมาย  จากนั"นนําท่านชมกายกรรมปักกิ�งเป็นกายกรรมที�
นักแสดงไดโ้ชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน,โชวค์วงสิ�งของ,มอเตอรไ์ซตไ์ตถ่ัง เป็นตน้  
ซึ�งสรา้งความตื�นตาตื�นใจแกผู่ช้มยิ�งนัก 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร...เมนพูเิศษ เป็ดปกักิ�ง 
  พกัที�  BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 3 ศนูยเ์ครื�องรางผเีซยีะ– พระราชวงัฤดรูอ้น – กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – ศนูยอ์ญัมณี

หยก – ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันกและสระวา่ยนํ�า 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเขา้ชม ศนูยเ์ครื�องรางผเีซยีะ หรอื ผซีวิ เป็นสัตวป์ระหลาดตามความเชื�อของจนีมาแต่โบราณ

สิ�งศักดิuสทิธิuเกี�ยวกับโชคลาภเงนิทองของจนี และยังเป็นสัญลักษณ์ของการพทิักษ์และคุม้ครองทรัพย์
สมบัตอิกีดว้ย จากนั"นนําท่านสู่ ศูนยใ์บชา ชมิชาอวู่หลงของปักกิ�ง และชาที�มชี ื�อเสยีงเชน่ ชาแดง ชา
ผลไม ้ชามะล ิชากุหลาบ ฯลฯ   นําท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้นอวีYเหอหยวน ตั "งอยู่ในเขตชานเมอืง
ดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ�งเป็นพระราชอทุยานที�มทีัศนียภาพที�สวยงามมากแห่งหนึ�ง มี
เนื"อที�ทั "งหมด 290เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนื"อที�ที�เป็นนํ"า 3 สว่น เนื"อที�ที�เป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสอง
ส่วนคอื เขา “ว่านโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมงิหู”บนเขาว่านโซว่ซานไดส้รา้งวหิาร ตําหนัก 
พลับพลา และเกง๋จนีอนังดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตั "งอยูล่ดหลั�นรับกันกับภมูภิาพ ที�เชงิเขามรีะเบยีง
ทางเดนิที�มรีะยะทางไกลถงึ 728เมตร ลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคุนหมงิ ในทะเลสาบคุนหมงิมเีกาะ
เล็ก ๆ เกาะหนึ�ง มสีะพาน 17 โคง้อนัสวยงามเชื�อมตดิกบัฝั�งทั�วทั "งอทุยานจัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงามตระการ
ตาซึ�งแสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของศลิปะในการสรา้งอทุยานของจนี 
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นกําแพงที�มป้ีอมคั�นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัย

โบราณ สรา้งในสมยัพระเจา้จิ�นซฮีอ่งเตเ้ป็นครั "งแรก กําแพงสว่นใหญท่ี�ปรากฏในปัจจบุนัสรา้งขึ"นในสมัย
ราชวงศ์หมงิ ทั "งนี"เพื�อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริ์ก หลังจากนั"นยังมกีารสรา้ง
กําแพงต่ออกีหลายครั"งดว้ยกันแต่ภายหลังก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่า
กําแพงเมอืงจนีไดสํ้าเร็จ มคีวามยาวทั "งหมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหัศจรรย์
ของโลกยคุกลางดว้ย เชื�อกันว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมอืงจนีไดกํ้าแพง
อาคารดเูหมอืนฟองนํ"าที�เคลื�อนไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั�นสะเทอืนจากแผ่นดนิไหวได ้
นําทา่นแวะชม ศนูยห์ยก สําหรับชาวจนีแลว้นั"นหยกเปรยีบเสมอืนเครื�องสง่เสรมิดวงชะตาและอัญมณีที�
มีคุณภาพและมีชื�อเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดฟั้งบรรยายวธิีการเลือกซื"อหยกแทท้ี�มีคุณภาพ 
ผลติภณัฑท์ี�ไดรั้บความนยิมเชน่กําไรหยก แหวนหยก นําท่าน ผา่นชมและถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาโอ
ลมิปิครงันก สนามกฬีาโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de 
Meuron  เดนิตามรอยสนามกฬีาชื�อดังของโลก “โคลอสเซี�ยม” พยายามใหเ้อื"ออํานวยต่อสิ�งแวดลอ้ม 
ในสนามจไุด ้91,000 ที�นั�ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขนัโอลมิปิก2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกับ “รัง
นก” ที�มโีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิ�งไม ้เพดานและผนังอาคารที�ทําดว้ยวัสดโุปรง่ใส อฒัจันทรม์ลีักษณะ
รูปทรงชามสแีดง ดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึ�งใหก้ลิ�นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชม
สระว่ายนํ"าแห่งชาต ิสระว่ายนํ"าแห่งชาต ิสรา้งขึ"นเหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นนํ"าสี�เหลี�ยมขนาดใหญ่” 
ซึ�ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติย์
เพื�อใหด้เูหมอืนนํ"าที�สดุ และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College 

 

 
คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ สกุ ีYมองโกล 
  พกัที�  BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 4 ปักกิ�ง – เซี�ยงไฮ ้(โดยรถไฟความเร็วสูง) – หาดไวท่าน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– ตลาดเฉนิ

หวงัเมี�ยว 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ�ง เพื�อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหนา้สู่ เซี�ยงไฮ(้ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4-5 ชั�วโมง)  เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูที�มคีวามยาวทั "งหมด 1,318 กโิลเมตร และวิ�งผ่าน
ปักกิ�ง เทียนจนิ เหอเป่ย ซานตง อันฮุย เจียงซูและเซี�ยงไฮท้ั "งหมด 7 เมอืงใหญ่  (หมายเหตุ : 
กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระทกุชิYน ลกูคา้ตอ้งเป็นผูจ้ดัการและดแูลเอง... เพื�อความสะดวกและ
รวดเร็ว)  
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูKFC หรอื MC DONALD แบบกลอ่งสําหรบัทานบนรถไฟ  
บา่ย นําท่านสู่บรเิวณ หาดไว่ทาน ตั "งอยู่บนฝั�งตะวันตกของแม่นํ"าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ไดช้ื�อวา่“พพิธิภณัฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาต”ิถอืเป็นสัญลักษณ์ที�โดด
เดน่ของนครเซี�ยงไฮอ้กีทั "งถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที�สําคัญแห่งหนึ�งของเซี�ยงไฮ ้
ตลอดแนวยาวของหาดไวท่านเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมที�หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบ
โรมันโกธิคบารอครวมทั "งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที�ตั "งของ
หน่วยงานภาครัฐเชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาตเิป็นตน้  นําท่านนั�ง 
รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้ม่นํ"าหวงผู่ที�เชื�อมโยงระหว่างทางฝั�งของเดอะบันด ์
และเขตผู่ตง มคีวามยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื�นเตน้ของการท่องเที�ยวในขบวนรถไฟแห่งนี"
เริ�มตน้กนัดว้ย โบกี"รถไฟที�สามารถมองเห็นรอบดา้นไดแ้บบ 360 องศา เมื�อขบวนของรถไฟเริ�มวิ�งไปใน
ความมดื แสงสตี่าง ๆ ก็จะเริ�มปรากฏ สรา้งความน่าตื�นเตน้ยิ�งขึ"นดว้ยเสยีงต่าง ๆ แสงไฟจะเปลี�ยนไป
เรื�อย ๆ ปรากฏเป็นภาพที�งดงาม ซึ�งจะใชเ้วลาทั "งหมดเพยีงแค ่3-5 นาท ีเทา่นั"น ในการผา่นอโุมงคแ์ห่ง
นี" 

 

 
คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงเมี�ยว หรอืที�เรยีกกนัวา่ วัดเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตั "งอยูใ่จกลางเมอืง

เก่า ซึ�งไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหารพื"นเมอืงที�แสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซี�ยงไฮม้กีาร
ผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ยา่งลงตัว ซึ�งเป็นยา่นสนิคา้ราคาถูกที�มชี ื�ออกียา่นหนึ�งของนคร
เซี�ยงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ"งตามอธัยาศัย 

   พกัที�  SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 5 ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – ถนนนานกงิ – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – 

เซี�ยงไฮ(้สนามบนิเซี�ยงไฮผู้ต่ง) –กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(17.20-21.15)   
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านสู่ ศูนยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนจนี ฟังเรื�องราวสมุนไพรและคน้ควา้ยาแผนจนีโบราณ เป่าซู

หลงิ หรือในชื�อว่า ยาบัวหมิะ ยาประจําบา้นที�มชี ื�อเสยีง ชมวีดีทัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยา
สมนุไพรจนีแต่ละชนดิ นําท่านสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็นถนนที�เกา่แกข่อง
เซี�ยงไฮส้รา้งขึ"นตั "งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถอืว่าเป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 
กโิลเมตร พื"นถนนปูดว้ยหนิอ่อน และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝั�งของนานจงิลู่ เป็นที�ตั "งของ
รา้นคา้มากมาย มทีั "งรา้นขายเสื"อผา้แฟชั�น รา้นขายของที�ระลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรี�ช ื�อ
ดัง ทั "งรา้นที�เป็นของคนจนีทอ้งถิ�น และของต่างชาต ิรา้นฟาสต์ฟู้ด มตีั "งแต่ รา้น KFC, McDonald, 
SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครมี 
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“ ราคานีYสําหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัYน” 
 
โปรแกรม : HILIGHT ปกัก ิ�ง เซี�ยงไฮ ้รถไฟความเร็วสงู 5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย  
(GO1PEK-TG009) 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2–3 ทา่น 
ทา่นละ 

ผูเ้ดนิทางอายุ 
ตํ�ากวา่ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง) 

 

ผูเ้ดนิทางอายุ 
ตํ�ากวา่ 20 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัpว 
ทา่นละ 

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 
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 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,888.- 
ราคานีYรวมรายการทวัร+์ต ัpวเครื�องบนิ (ไมร่วมวซีา่จนี)   

 
 
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั "งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ"นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ...เสี�ยวหลงเปา 

 

นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซี�ยงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกต ิ
300 เท่า สําหรับสาขา Reserve Roastery ที�เพิ�งเปิดใหบ้รกิารในเซี�ยงไฮใ้หมห่มาดเมื�อวันที� 6 ธ.ค.ที�
ผา่นมานี" สาขานี"นอกจากความยิ�งใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟที�ยาวที�สดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ ขึ"น
แท่นเป็นสาขาที�มบีารจ์บิกาแฟยาวที�สดุในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั�วกาแฟสดๆ 
สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื�องดื�มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั "งเครื�องดื�มที�มเีฉพาะ
สาขานี"แหง่เดยีวเทา่นั"น 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทาง สู ่สนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตเิซี�ยงไฮผู้ต่ง 
17.20 น. อําลากรงุเซี�ยงไฮ ้ เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� TG665 
21.15 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดย สวสัดิ}ภาพ 

โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั "ง เพื�อ
เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทั "งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั "งสิ"น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15 – 20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั "งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิu เก็บคา้ใชจ้า่ยทั "งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ั "งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั"นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ"นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีYรวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั "นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื"อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี"ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี"ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ"ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนีYไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ"าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีที�มจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ�ม ทา่นละ 50 หยวน รวม 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ ** 
       8.      คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่จนีแบบเดี�ยว 4 วันทําการ ทา่นละ 1,650 บาท 



            GO1PEK-TG009    หนา้ 8 จาก 10 
 

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิuที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี" เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ"นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก
ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ"นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิuและจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั "งสิ"น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมีสิ�งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี"เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั "งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี"อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี"คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสูงขึ"น บรษัิทฯ สงวนสทิธิuที�จะปรับ
ราคาตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั"นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิuในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั "งสิ"นแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั"น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั "งสิ"น แตท่ั "งนี"ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิuการจัดหานี"โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิu ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั "งสิ"น และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ"นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั "ง มเิชน่นั"น
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั "งสิ"น  

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 
**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนี" ** 
-ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
-ยื�นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิ"ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื"นหลังขาวเทา่นั"น**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ"นจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื"อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื"อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ"มเห็นฟัน มองเห็นทั "งใบหนา้รวมถงึใบหทูั "ง  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั"นกอ่น

การสง่เอกสารยื�นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
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 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบัน ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิต่อได ้
ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนั"นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิuของสถานทตู และบางครั "งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นั"น 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม  1750 บาท 
- เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิ"ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พื"นหลังขาวเทา่นั"น**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ"นจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื"อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื"อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ"มเห็นฟัน มองเห็นทั "งใบหนา้รวมถงึใบหทูั "ง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นที�แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีY 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที�พริ"นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื�นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,125 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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ประกาศ 
เนื�องจากสภาวะนํ"ามันโลกที�มกีารปรับราคาสูงขึ"น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ"ามันขึ"นในอนาคต ซึ�งทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิuเก็บคา่ภาษีนํ"ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
 
 
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนีY** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัYงหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    

�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 
ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 
เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ัYงนีYเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นีY  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


