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

 
  

 

 

 

  

เยอืน 2 มหานครแหง่แดนมังกร ปักกิง่ เซีย่งไฮ้ 5 วัน 4 คนื 
 เดินทาง มกราคม–เมษายน 2563  

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพียง 20,999.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.    กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - ปักกิ่ง(สนามบนิปักกิ่งแคปิตอล) (TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวงัฝจูิ่ง 
วนัท่ี 2   ปักกิ่ง - จตัรุสัเทียนอนัเหมนิ - พระราชวงักูก้ง - รา้นผลติภณัฑย์างพารา - ตลาดหงเฉียว - กายกรรมปักกิ่ง 
วนัท่ี 3   ศนูยเ์ครื่องรางผีเซียะ - พระราชวงัฤดรูอ้น - ก าแพงเมืองจีนดา่นจีหยงกวน - ศนูยห์ยก - ผา่นชมสนามกีฬาโอลมิปิกรงันกและสระวา่ยน า้ 
วนัท่ี 4.  ปักกิ่ง - เซ่ียงไฮ ้(โดยรถไฟความเรว็สงู) - ตลาดเฉินหวงัเม่ียว - หาดไวท่าน - อโุมงคเ์ลเซอร ์
วนัท่ี 5.   ศนูยน์วดเทา้(ยาบวัหิมะ) - ถนนนานกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - เซ่ียงไฮ(้สนามบินเซ่ียงไฮผู้่ตง) - กรุงเทพ(สนามบิน

สวุรรณภมู)ิ (TG665: 17.20-21.15)   
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอล) 
(TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวังฝูจิง่ 

07.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคานเ์ตอร ์D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

10.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองปักกิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี TG614  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล เมืองปักกิ่ง สนามบินนีไ้ดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพ่ือเปิดให้บริการ ตอ้นรบักีฬา

โอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนข
อง สหรฐัอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนกัเดนิทางท่ีเขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บ่งเป็น 
2 ขา้ง ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสูท่ิศตะวนัออกเพ่ือช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วตักรรม
ใหมท่ี่ช่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภาย ในตวัอาคาร หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง  
น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชนจีน  ปัจจบุนัปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหา
นคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑล หลงัจากปักกิ่งไดร้บัการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาชน
จีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักกิ่งไดพ้ฒันาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ มีการเปล่ียนแปลง
จากหนา้มือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนีปั้กกิ่งมีถนนท่ีสลบักัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึง
สภาพเมืองท่ีทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ย่านแหล่งชอ้ปปิ้ง ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นศนูยก์ลางการคา้และการชอ้ปปิ้งของวยัรุ่นและนักท่องเท่ียว

ท่ีมาเยือน เป็นอย่างมากท่ีสดุของในเมืองปักกิ่ง อิสระใหท้่านชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพเิศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
ทีพั่ก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทยีบเท่า  4 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่จัตุรัสเทยีนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรุสัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก จัตรุสัเทียนอันเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง 

ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ีทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจปุระชากรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจบุนัจตัรุสัเทียนอันเหมินนับเป็นจัตรุสัใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ลอ้มรอบ
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ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมนิท่ีตัง้อยู่ทางทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตัรุสั อนสุาวรียวี์รชนใจกลางจตัรุสั มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวันตกของจัตรุสั ตลอดจน 
พพิธิภณัฑก์ารปฏิวตัแิห่งชาตแิละพพิธิภัณฑป์ระวตัิศาสตรช์าติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากนีท้างดา้นทิศใตย้ังมี หอร  าลึก
ท่านประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ  

 

 
 น าท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศห์มิง เป็นทัง้บา้นและชีวิตของจักรพรรดิใน

ราชวงศห์มงิและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวตัิศาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ 
หมายถึงพระราชวงัเดมิ มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งวา่ ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวงัตอ้งหา้ม’ เหตท่ีุเรียกพระราชวงัตอ้งหา้ม 
เน่ืองมาจากชาวจีนถือคตใินการสรา้งวงัวา่ จกัรพรรดเิปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วงัของบุตรแห่งสวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ท่ี
ตอ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล า้เขา้ไปได ้

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ สุกีม้องโกล) 

 น าท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑย์างพารา ท่ีท าดว้ยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยของประเทศจีนสินคา้มากมาย เช่นหมอน
ยางพาราท่ีไดร้บัความนิยมอยู่ในขณะนี ้และยงัไดฟั้งบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็นความรูอี้กดว้ย  น าท่านเดินทางสู่ ตลาด
หงเฉียว ให้ท่านไดอ้ิสระชอ้ปปิ้งสินคา้พวกกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ COPY แบรนเนมย่ีห้อดงัต่างๆ มากมาย  น าท่านชม 
กายกรรมปักกิ่ง การแสดงโชวก์ายกรรมท่ีตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงผสมผสาน ทัง้
หวาดเสียวและต่ืนเตน้ หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกตา่งกนัไป โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มนุ
จาน โชวค์วงสิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนท่ีสงู เป็นตน้ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   
ทีพั่ก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทยีบเท่า  4 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าท่านแวะศูนยเ์คร่ืองรางผีเซี๊ยะ  เครื่องรางของขลงัตามความเช่ือเร่ืองโชคลาภของชาวจีน  น าท่านเดินทางสู่  พระราชวัง
ฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่างจากตวัเมืองปักกิ่งประมาณ 15 
กิโลเมตร พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวนเดมิเป็นสวนฤดรูอ้นและสวนดอกไมใ้นสมยักบุไลขา่น ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนาง
ฉือซีไทเฮาได้น างบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะท่ีเห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวัง
ประกอบดว้ย ต  าหนกัเลอโช่วถงั สถานท่ีประทบัของพระนางฉือซีไทเฮา ต  าหนักเริ่นโช่วเตีย้น สถานท่ีว่าราชการของพระนาง
ฉือซีไทเฮา ภเูขาวา่นโสว้ซาน ทะเลสาบคนุหมงิ เก๋งพระหอม ต าหนกัเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลดัเลาะ
ไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิตกแตง่ดว้ยภาพวาดต่างๆ) และต าหนกัตา่งๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู ่ก าแพงเมืองจนีด่านจวหียงกวน เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบราณ สรา้งในสมยัพระ

เจา้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจุบนัสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มิง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันการรุกรานจาก
พวกมองโกล และพวกเตริก์ หลงัจากนัน้ยงัมีการสรา้งก าแพงตอ่อีกหลายครัง้ดว้ยกันแต่ภายหลงัก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลีย
และแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้  าเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6 ,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางดว้ย เช่ือกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนไดก้  าแพงอาคารดู
เหมือนฟองน า้ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดนิไหวได ้  
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 น าท่านแวะชม ศูนยห์ยก ส  าหรบัชาวจีนแลว้นัน้หยกเปรียบเสมือนเครื่องส่งเสริมดวงชะตาและอัญมณีท่ีมีคุณภาพและมี

ช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดฟั้งบรรยายวิธีการเลือกซือ้หยกแทท่ี้มีคณุภาพ ผลิตภัณฑท่ี์ไดร้บัความนิยมเช่นก าไรหยก 
แหวนหยก  
น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายามใหเ้อือ้อ  านวยต่อ
สิง่แวดลอ้ม ในสนามจไุด ้91,000 ท่ีนั่ง ใชจ้ัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกับ “รงันก” ท่ีมี
โครงตาขา่ยเหลก็เหมือนกิ่งไม ้เพดานและผนังอาคารท่ีท าดว้ยวสัดโุปร่งใส อัฒจันทรมี์ลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดคูลา้ยกับ
พระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ซึ่งใหก้ลิ่นอายงดงามแบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายน า้แห่งชาติ สระว่ายน า้แห่งชาติ สรา้งขึน้
เหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นน า้ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดเุทฟลอนท าเป็นโครงร่าง 
เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือใหด้เูหมือนน า้ท่ีสดุ และใชเ้ทคโนโลยีจากงานวจิยัของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 น าท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพ่ือโดยสาร รถไฟความเร็วสงู มุ่งหนา้สู่ เซ่ียงไฮ(้ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 -5 ชั่วโมง)  เป็น

เสน้ทางรถไฟความเรว็สงูท่ีมีความยาวทัง้หมด 1,318 กิโลเมตร และวิง่ผา่นปักกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ย ซานตง อันฮุย เจียงซูและ
เซ่ียงไฮท้ัง้หมด 7 เมืองใหญ่  ระหวา่งทางใหท้่าน ชมววิสองขา้งทาง และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
(หมายเหตุ : กระเป๋าเดินทางและสมัภาระทุกชิน้ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ลกูคา้ตอ้งเป็นผูจ้ัดการและดแูลเอง โปรด
ทราบ หา้มน าของมีคม อาทิเช่น  มีด ไฟเช็ค กรรไกรตดัเลบ็  และของมีคมตา่งๆ ขนึรถไฟความเร็วสงู ไม่ว่าจะพกติดหรือว่าใส่
กระเป๋าใบใหญ่ก็ตาม หากมีการแสกนตรวจพบ เจา้หนา้ท่ีจะท าการยึดสิง่ของนัน้ทนัที) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู KFC หรือ MC DONALD 

 น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือท่ีเรียกกันว่า วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็น
ศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณข์องชาวเซ่ียงไฮมี้การผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัไดอ้ย่างลง
ตวั ซึ่งเป็นย่านสนิคา้ราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ ้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้อีกทั้งถือเป็น
ศนูย์กลางทางดา้นการเงินการธนาคารท่ีส  าคัญแห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานภาครฐัเช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของธนาคารตา่งชาตเิป็นตน้   
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 น าท่านนั่ง รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้มน่ า้หวงผูท่ี่เช่ือมโยงระหวา่งทางฝ่ังของเดอะบนัด ์และเขตผู่ตง มี

ความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเตน้ของการท่องเท่ียวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ริ่มตน้กันดว้ย โบกีร้ถไฟท่ีสามารถ
มองเห็นรอบดา้นไดแ้บบ 360 องศา เม่ือขบวนของรถไฟเริ่มวิ่งไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ ก็จะเริ่มปรากฏ สรา้งความน่า
ตื่นเตน้ยิ่งขึน้ดว้ยเสียงต่าง ๆ แสงไฟจะเปล่ียนไปเรื่อย ๆ ปรากฏเป็นภาพท่ีงดงาม ซึ่งจะใชเ้วลาทั้งหมดเพียงแค่ 3 -5 นาที 
เท่านัน้ ในการผา่นอโุมงคแ์ห่งนี ้  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ทีพั่ก โรงแรม    SHANGHAI HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที ่5 
ศูนยน์วดเทา้(ยาบัวหมิะ) - ถนนนานกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY 
- เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG665: 17.20-
21.15)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านสู ่ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหมิะ) ฟังเรื่องราวสมนุไพรและคน้ควา้ยาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลงิ หรือในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ยา

ประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง ชมวีดีทศันแ์ละฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแต่ละชนิด น าท่านสู่ ถนนนานจิง หรือ นาน
จงิลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มี
ความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นท่ีตัง้ของรา้นคา้
มากมาย มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของท่ีระลึก รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจิวเวลรี่ช่ือดงั ทัง้รา้นท่ีเป็นของคนจีน
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ทอ้งถิ่น และของตา่งชาต ิรา้นฟาสตฟ์ูด้ มีตัง้แต ่รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครีม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปา) 

 

 
 น าท่านเดินทางต่อไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซ่ียงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส  าหรบัสาขา 

Reserve Roastery ท่ีเพิง่เปิดใหบ้รกิารในเซ่ียงไฮใ้หมห่มาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผา่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการ
แลว้ ยงัมีบารจ์ิบกาแฟท่ียาวท่ีสดุในโลก ถึง 88 ฟุต ขึน้แท่นเป็นสาขาท่ีมีบารจ์ิบกาแฟยาวท่ีสดุในโลกของ Starbucks ลกูคา้
สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเตม็รูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เครื่องดื่มท่ี
มีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิเซี่ยงไฮ้ผู่ตง 
17.20 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG615  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  9 เยือน2 มหานครแห่งแดนมงักร  ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ ้5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                    [GQ1PEK-TG002] 

 

อัตราค่าบริการ : เยือน 2 มหานครแหง่แดนมังกร ปักกิ่ง เซีย่งไฮ้  5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

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 20,999.- 23,999.- 23,999.- 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.- 

วนัท่ี 10-14 เม.ย.63 28,999.- 31,999.- 31,999.- 5,000.- 13,999.- 

วนัท่ี 11-15 เม.ย.63 29,999.- 32,999.- 32,999.- 5,000.- 14,999.- 

วนัท่ี 12-16 เม.ย.63 29,999.- 32,999.- 32,999.- 5,000.- 14,999.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาจนี) 
 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 
กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี บรบิูรณ ์นบัจากวนัเดินทางกลบัคิดคา่บรกิารเพิ่ม ทา่นละ 3,000 บาท 
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อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพ่ือ
เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
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 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 

          **หมายเหต ุ ตัง้แตพี่เรียดเดนิทาง 1 ม.ค.63 เป็นตน้ไป คา่วีซ่าเดี่ยว จากเดิม 1,650 บาท ปรบัเป็นท่านละ 
1,800 บาท ** 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั/ท่าน 1 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบ
คา่บรกิารท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
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6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร่ืองบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบั
ราคาตั๋วเครื่องบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ี
จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สทิธิใ์นการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงคต์้องการขอย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 

- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  

- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
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 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติท่ีติดต่อได้
ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์
อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรบัผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,360 บาท  

2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้ -ออก
อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
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6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทับรา้นท่ี
แปล 

 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ  
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**สถานทตูจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

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

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


