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HILIGHT 
• ไปครั�งเดยีว เที�ยว 2 มหานครสดุยิ�งใหญ ่ 
• สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟ

ความเร็วสงู ปักกิ�ง – เซี�ยงไฮ ้
• ชอ้ปปิ� งแบบเต็มอิ�มจุใจ..ถนนหวังฝู่ จ ิ�ง 

ตลาดหงเฉียว และ ตลาดเฉนิหวงเมี�ยว 
• ชมวิวมหานครเซี�ยงไฮ ้ณ หาดไว่ทาน  

พรอ้มลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์
• เมนูพเิศษ..ปักกิ�ง  สกุี�มองโกล และเสยีว

หลงเปา 
 

ทอ่งแดนมงักร  
เยอืน 2 มหานคร  
ปกักิ#ง เซี#ยงไฮ ้

5 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย 
 

 เดนิทาง : พ.ค. – ก.ค. 62 

ราคาเร ิ#มตน้ 22,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง  
วันที� 31 พ.ค.-04 ม.ิย.62 23,900.- 
วันที� 21-25 ม.ิย.62 23,900.- 
วันที� 26-30 ม.ิย.62 23,900.- 
วันที� 05-09 ก.ค.62 22,900.- 
 

ราคานี7ไมร่วมคา่วซีา่เดี#ยว ทา่นละ 1,650 บาท 
กรณีอายตุํ#ากวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ นบัจากวนัเดนิทางกลบั 

 คดิคา่บรกิารเพิ#ม ทา่นละ 3,000 บาท 
ราคานี7ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ#นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ี#ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ั7น  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครั �ง ** 

 
 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที#ยง คํ#า โรงแรมที#พกั 

1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ– ปักกิ�ง(สนามบนิปักกิ�งแคปิ
ตอล)(TG614/10.10-15.50)  – ถนนหวังฝจูิ�ง 

  ✈ 
BEIJING HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
ปักกิ�ง – จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวังกูก้ง – รา้นผลติภณัฑ์
ยางพารา – ตลาดหงเฉียว – กายกรรมปักกิ�ง 

�  �  �  
BEIJING HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 

ศนูยเ์ครื�องรางผเีซยีะ– พระราชวังฤดรูอ้น – กําแพงเมอืงจนี
ดา่นจหียงกวน – ศนูยอ์ญัมณีหยก – ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก
รังนกและสระวา่ยนํ�า 

�  �  �  
BEIJING HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 
ปักกิ�ง – เซี�ยงไฮ ้(โดยรถไฟความเร็วสงู) – หาดไวท่าน – 
อโุมงคเ์ลเซอร ์– ตลาดเฉนิหวังเมี�ยว 

�  �  �   
SHANGHAI HOLIDAY INN 

EXPRESS หรอืเทยีบเทา่

ระดบั 4 ดาว 

5 

ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – ถนนนานกงิ – STARBUCKS 
RESERVE ROASTERY – เซี�ยงไฮ(้สนามบนิเซี�ยงไฮผู้ต่ง) –
กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(TG665/17.20-21.15)   

�  �  ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที# 1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ– ปกักิ#ง(สนามบนิปกักิ#งแคปิตอล)
(TG614/10.10-15.50)  – ถนนหวงัฝจู ิ#ง 

07.30 น. คณะพรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเคาน์เตอร ์D  ประตู 3 สายการบนิ ไทย 
(TG) โดยมเีจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกิ�ง โดยเที�ยวบนิที� TG614 ( มบีรกิารอาหารรอ้นบนเครื#อง) 
15.50 น. 

 
เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิ#ง สนามบนินี�ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม ่เพื�อเปิดใหบ้รกิาร
ตอ้นรับกฬีาโอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 
2015  สนามบนิมขีนาดใหญก่วา่แพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & 
Partners สถาปนกินักเดนิทางที�เขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 
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ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพื�อชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ต่ตดิสกาย
ไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหมท่ี�ชว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัวอาคาร 
นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ย่านแหล่งชอ้ปปิ�ง ถนน
หวงัฝจู ิ#ง เป็นศนูยก์ลางการคา้และการชอ้ปปิ�งของวัยรุน่และนักทอ่งเที�ยวที�มาเยอืน เป็น
อยา่งมากที�สดุของในเมอืงปักกิ�ง อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย   

คํ#า  รบัประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร 

  พกัที#  BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
วนัที# 2 ปักกิ#ง – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – ผลติภณัฑย์างพารา – ตลาด

หงเฉยีว – กายกรรมปกักิ#ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึ�งเป็นจัตุรัสที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลก จัตุรัส
เทยีนอันเหมนิ ตั �งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ�ง ความยาวตั �งแต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร 
ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื�นที�ทั �งสิ�น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุ
ประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงที�
ใหญท่ี�สดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมที�มคีวามสําคัญ ไดแ้ก ่หอประตูเทยีนอันเห
มนิที�ตั �งอยูท่างทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยูเ่หนือเสา
ธงกลางจัตุรัส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของ
จัตรัุส ตลอดจน พพิธิภณัฑก์ารปฏวิัตแิหง่ชาตแิละพพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝั�ง
ตะวันออก นอกจากนี�ทางดา้นทศิใตย้ังม ีหอรําลกึท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ�ง
หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้า่นเดนิทางสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้งขึ�นในสมยัจักรพรรดิ
หย่งเล่อแห่งราชวงศห์มงิ เป็นทั �งบา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวม
ทั �งสิ�น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที�มีประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื�อใน
ภาษาจนีว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีื�อเรียกอกีอย่างหนึ�งว่า ‘จื�อจิ�นเฉิง’ ซึ�ง
แปลวา่ ‘พระราชวังตอ้งหา้ม เหตุที�เรยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื�องมาจากชาวจนีถอืคตใิน
การสรา้งวังวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์ดังนั�นวังของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้ง
เป็น ‘ที�ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งลํ�าเขา้ไปได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 
 

นําท่านเลือกซื�อ ผลติภณัฑย์างพารา ที�ทําดว้ยเทคโนโลยีการผลติที�ทันสมัยของ
ประเทศจนีสนิคา้มากมาย เชน่หมอนยางพาราที�ไดรั้บความนยิมอยูใ่นขณะนี� และยังได ้
ฟังบรรยายขั �นตอนกระบวนการเป็นความรูอ้กีดว้ย นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดหงเฉยีว ให ้
ท่านไดอ้สิระชอ้ปปิ�งสนิคา้พวกกระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ COPY แบรนเนมยี�หอ้ดังต่างๆ 
มากมาย  จากนั�นนําท่านชมกายกรรมปักกิ#งเป็นกายกรรมที�นักแสดงไดโ้ชว์
ความสามารถหลายๆ ดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน,โชวค์วงสิ�งของ,มอเตอรไ์ซตไ์ต่ถัง เป็นตน้  
ซึ�งสรา้งความตื�นตาตื�นใจแกผู่ช้มยิ�งนัก 

คํ#า  รบัประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร...เมนูพเิศษ เป็ดปกักิ#ง 
  พกัที#  BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที# 3 ศนูยเ์ครื#องรางผเีซยีะ– พระราชวงัฤดรูอ้น – กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – 
ศนูยอ์ญัมณีหยก – ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันกและสระวา่ยนํ#า 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นําท่านเขา้ชม ศนูยเ์ครื#องรางผเีซยีะ หรอื ผซีวิ เป็นสัตวป์ระหลาดตามความเชื�อของ
จนีมาแตโ่บราณสิ�งศักดิtสทิธิtเกี�ยวกบัโชคลาภเงนิทองของจนี และยังเป็นสัญลักษณ์ของ
การพทิักษ์และคุม้ครองทรัพยส์มบัตอิกีดว้ย จากนั�นนําท่านสู่ ศูนยใ์บชา ชมิชาอวู่หลง
ของปักกิ�ง และชาที�มชี ื�อเสยีงเชน่ ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิชากหุลาบ ฯลฯ   นําท่านชม 
พระราชวงัฤดรูอ้นอวี7เหอหยวน ตั �งอยูใ่นเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของ
กรงุปักกิ�งเป็นพระราชอทุยานที�มทีัศนยีภาพที�สวยงามมากแห่งหนึ�ง มเีนื�อที�ทั �งหมด 290
เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนื�อที�ที�เป็นนํ�า 3 สว่น เนื�อที�ที�เป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่น
คอื เขา “ว่านโซว่ซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมงิหู”บนเขาว่านโซว่ซานไดส้รา้งวหิาร 
ตําหนัก พลับพลา และเกง๋จนีอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตั �งอยูล่ดหลั�นรับกันกับภมู ิ
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ภาพ ที�เชงิเขามีระเบียงทางเดินที�มีระยะทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริม
ทะเลสาบคุนหมงิ ในทะเลสาบคุนหมงิมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ�ง มีสะพาน 17 โคง้อัน
สวยงามเชื�อมตดิกบัฝั�งทั�วทั �งอทุยานจัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงามตระการตาซึ�งแสดงใหเ้ห็นถงึ
เอกลักษณ์ของศลิปะในการสรา้งอทุยานของจนี 

  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 
 

 

นําท่านเดนิทางสู่ กําแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นกําแพงที�มป้ีอมคั�นเป็นชว่ง ๆ 
ของจีนสมัยโบราณ สรา้งในสมัยพระเจา้จิwนซฮี่องเตเ้ป็นครั �งแรก กําแพงส่วนใหญ่ที�
ปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึ�นในสมัยราชวงศห์มงิ ทั �งนี�เพื�อป้องกันการรุกรานจากพวกมอง
โกล และพวกเตริก์ หลังจากนั�นยงัมกีารสรา้งกําแพงตอ่อกีหลายครั�งดว้ยกนัแตภ่ายหลังก็
มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบกุฝ่ากําแพงเมอืงจนีไดสํ้าเร็จ มคีวาม
ยาวทั �งหมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหัศจรรยข์องโลกยุคกลาง
ดว้ย เชื�อกันว่า หากมองเมอืงจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมอืงจีนไดกํ้าแพง
อาคารดเูหมอืนฟองนํ�าที�เคลื�อนไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั�นสะเทอืนจาก
แผน่ดนิไหวได ้นําทา่นแวะชม ศนูยห์ยก สําหรับชาวจนีแลว้นั�นหยกเปรยีบเสมอืนเครื�อง
ส่งเสรมิดวงชะตาและอัญมณีที�มคีุณภาพและมชีื�อเสยีงของประเทศจีน ใหท้่านไดฟั้ง
บรรยายวธิกีารเลอืกซื�อหยกแทท้ี�มคีุณภาพ ผลติภัณฑท์ี�ไดรั้บความนยิมเชน่กําไรหยก 
แหวนหยก นําท่าน ผา่นชมและถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาโอลมิปิครงันก สนามกฬีาโอ
ลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดนิตาม
รอยสนามกฬีาชื�อดังของโลก “โคลอสเซี�ยม” พยายามใหเ้อื�ออํานวยต่อสิ�งแวดลอ้ม ใน
สนามจุได ้91,000 ที�นั�ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันโอลมิปิก2008 มลีักษณะภายนอก
คลา้ยกบั “รังนก” ที�มโีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิ�งไม ้เพดานและผนังอาคารที�ทําดว้ยวัสดุ
โปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึ�ง
ใหก้ลิ�นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายนํ�าแห่งชาต ิสระว่ายนํ�าแห่งชาต ิสรา้ง
ขึ�นเหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นนํ�าสี�เหลี�ยมขนาดใหญ่” ซึ�ง PTW and Ove Arup 
ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทิตย์เพื�อใหดู้
เหมือนนํ�าที�สุด และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity 
College 

คํ#า   รบัประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ สกุ ี7มองโกล 
  พกัที#  BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที# 4 ปกัก ิ#ง – เซี#ยงไฮ ้(โดยรถไฟความเร็วสงู) – หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์
– ตลาดเฉนิหวงัเม ี#ยว 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
นําทา่นสู ่สถานรีถไฟปักกิ�ง เพื�อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุง่หนา้สู ่เซี�ยงไฮ(้ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4-5 ชั�วโมง)  เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูที�มคีวามยาวทั �งหมด 1,318 
กโิลเมตร และวิ�งผา่นปักกิ�ง เทยีนจนิ เหอเป่ย ซานตง อนัฮยุ เจยีงซแูละเซี�ยงไฮท้ั �งหมด 
7 เมอืงใหญ ่  
(หมายเหต ุ: กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระทกุชิ�น เพื�อความสะดวกและรวดเร็ว ลูกคา้ตอ้ง
เป็นผูจั้ดการและดแูลเอง....…โปรดทราบ หา้มนําของมคีม อาทเิชน่  มดี ไฟเชค็ กรรไกร
ตัดเล็บ  และของมคีมต่างๆ ขนึรถไฟความเร็วสูง...ไม่ว่าจะพกตดิหรือว่าใส่กระเป๋าใบ
ใหญก่็ตาม หากมกีารแสกนตรวจพบ เจา้หนา้ที�จะทําการยดึสิ�งของนั�นทันท)ี 

  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูKFC หรอื MC DONALD  
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โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี#ยนแปลงตามความเหมาะสม 

หรอืเปลี#ยนแปลงรายการทอ่งเที#ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
ในกรณีที#มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 
 

บา่ย 
 

นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตั �งอยูบ่นฝั�งตะวันตกของแมนํ่�าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือ
จรดใตถ้ึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ไดช้ื�อว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรม
นานาชาต”ิถอืเป็นสญัลักษณ์ที�โดดเด่นของนครเซี�ยงไฮอ้กีทั �งถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การเงนิการธนาคารที�สําคัญแห่งหนึ�งของเซี�ยงไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็น
แหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที�หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธคิบารอค
รวมทั �งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที�ตั �งของหน่วยงาน
ภาครัฐเชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาตเิป็นตน้  นํา
ทา่นนั�ง รถไฟลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้มนํ่�าหวงผู่ที�เชื�อมโยงระหว่าง
ทางฝั�งของเดอะบนัด ์และเขตผูต่ง มคีวามยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื�นเตน้ของ
การทอ่งเที�ยวในขบวนรถไฟแหง่นี�เริ�มตน้กนัดว้ย โบกี�รถไฟที�สามารถมองเห็นรอบดา้นได ้
แบบ 360 องศา เมื�อขบวนของรถไฟเริ�มวิ�งไปในความมดื แสงสตี่าง ๆ ก็จะเริ�มปรากฏ 
สรา้งความน่าตื�นเตน้ยิ�งขึ�นดว้ยเสยีงตา่ง ๆ แสงไฟจะเปลี�ยนไปเรื�อย ๆ ปรากฏเป็นภาพที�
งดงาม ซึ�งจะใชเ้วลาทั �งหมดเพยีงแค ่3-5 นาท ีเท่านั�น ในการผ่านอโุมงคแ์ห่งนี� นําท่าน
เดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงเมี�ยว หรอืที�เรยีกกนัวา่ วัดเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตั �งอยูใ่จกลาง
เมอืงเก่า ซึ�งไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหารพื�นเมอืงที�แสดงถงึเอกลักษณ์ของ
ชาวเซี�ยงไฮม้กีารผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึ�งเป็นย่านสนิคา้
ราคาถกูที�มชี ื�ออกียา่นหนึ�งของนครเซี�ยงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย 

คํ#า   รบัประทานอาหารคํ#า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที#  SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที# 5 ศูนยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – ถนนนานกงิ – STARBUCKS RESERVE 
ROASTERY – เซี#ยงไฮ(้สนามบนิเซี#ยงไฮผู้ต่ง) –กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ
(17.20-21.15)   

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นําท่านสู ่ศนูยว์จิยัทางการแพทยแ์ผนจนี ฟังเรื�องราวสมนุไพรและคน้ควา้ยาแผนจนี
โบราณ เป่าซหูลงิ หรอืในชื�อว่า ยาบัวหมิะ ยาประจําบา้นที�มชี ื�อเสยีง ชมวดีทีัศน์และฟัง
พรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจนีแต่ละชนดิ นําท่านสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู ่( 
Nanjing Lu) เป็นถนนที�เก่าแก่ของเซี�ยงไฮส้รา้งขึ�นตั �งแต่ปี ค.ศ. 1851 ถอืว่าเป็น 
walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พื�นถนนปดูว้ยหนิออ่น 
และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝั�งของนานจงิลู ่เป็นที�ตั �งของรา้นคา้มากมาย มทีั �ง
รา้นขายเสื�อผา้แฟชั�น รา้นขายของที�ระลกึ รา้นอาหาร ภตัตาคารหร ูรา้นจวิเวลรี�ช ื�อดัง ทั �ง
รา้นที�เป็นของคนจีนทอ้งถิ�น และของต่างชาติ รา้นฟาสต์ฟู้ ด มีตั �งแต่ รา้น KFC, 
McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครมี 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ...เสี#ยวหลงเปา 

 

นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซี�ยงไฮ ้ใหญ่
กวา่สาขาปกต ิ300 เทา่ สําหรับสาขา Reserve Roastery ที�เพิ�งเปิดใหบ้รกิารในเซี�ยงไฮ ้
ใหมห่มาดเมื�อวันที� 6 ธ.ค.ที�ผา่นมานี� สาขานี�นอกจากความยิ�งใหญอ่ลังการแลว้ ยังมบีาร์
จบิกาแฟที�ยาวที�สดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ ขึ�นแทน่เป็นสาขาที�มบีารจ์บิกาแฟยาวที�สดุในโลก
ของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั�วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็ม
รูปแบบและเครื�องดื�มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั �งเครื�องดื�มที�มเีฉพาะสาขานี�แห่งเดยีว
เทา่นั�น 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทาง สู ่สนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตเิซี#ยงไฮผู้ต่ง 
17.20 น. อําลากรงุเซี#ยงไฮ ้ เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเที#ยวบนิที# TG665 
21.15 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดย สวสัดิuภาพ 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : 
 ทอ่งแดนมงักร เยอืน 2 มหานคร ปกัก ิ#ง เซี#ยงไฮ ้5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 20 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี�ยว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตัwว
เครื�องบนิ 
ทา่นละ 

วนัที� 31 พ.ค.-04 ม.ิย.62 23,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 10,900.- 
วนัที� 21-25 ม.ิย.62 23,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 10,900.- 
วนัที� 26-30 ม.ิย.62 23,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 10,900.- 
วนัที�  05-09 ก.ค.62 22,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 9,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,900.- 
ราคานี7รวมรายการทวัร ์ต ัvวเครื#องบนิ (ไมร่วมวซีา่) 

 

 

 

 

 

 
 
เง ื#อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั �งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิtในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการออกตัwวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั �ง เพื�อ

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทั �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 ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิt เก็บคา้ใชจ้า่ยทั �งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรท์ั �งหมดเนื�องจากค่าตัwวเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั�นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

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

 
อตัราคา่บรกิารนี7รวม 

1.  คา่ตัwวเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ

ขอ้ควรทราบ : รา้นที�ระบใุนโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, ยางพารา ,นวดฝ่าเทา้(ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุกท่าน
แชเ่ทา้), ไข่มุก, รา้นผา้ไหม ซึ�งจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมผีลกับราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับ
นักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้
เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทั �งสิ�น 
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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% 
 

อตัราคา่บรกิารนี7ไมร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่จนีแบบเดี�ยว 4 วันทําการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกนินํ�าหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิtที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิtไมรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อื�นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิtและจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตัwวเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตัwวเครื�องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิtที�จะปรับราคา
ตัwวเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

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

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิtในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

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

10. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตัwวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั �ง มเิชน่นั�น
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น  

 
สาํหรบัผูท้ ี#มคีวามประสงคต์อ้งการขอยื#นวซีา่เด ี#ยว 
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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  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว 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�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจบุนั ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

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

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิtของสถานทตู และบางครั �งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

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

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นั�น 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยื#นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที#ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม  1,750 บาท 
ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครั �ง) 
- เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

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 
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- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นที�แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี7 
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** 
ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลกที�มกีารปรับราคาสงูขึ�น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ�ามันขึ�นในอนาคต 
ซึ�งทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิtเก็บคา่ภาษีนํ�ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ 

**สถานทตูจนีมกีารเปลี#ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี7** 

เอกสารที#ใชป้ระกอบการยื#นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั7งหมดใหค้รบถว้น 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.ุ................................... 
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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 ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  
ทั �งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


