
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำแพงเมืองจีน |พระรำชวงักูก้ง | รถไฟควำมเรว็สงู | หำดไว่ทำน 
STARBUCKS RESERVE ROASTERY | เป็ดปักก่ิง | สกีุม้องโกล| เสีย่วหลงเปำ 

  

 

 

 

เยอืน 2 มหานครแหง่แดนมังกร ปักกิง่ เซ่ียงไฮ้ 5 วัน 4 คืน 
 เดนิทาง มกราคม–เมษายน 2563  

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 20,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.    กรุงเทพฯ (สนำมบินสวุรรณภมูิ) - ปักกิ่ง(สนำมบินปักกิ่งแคปิตอล) (TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวงัฝจูิ่ง 
วนัท่ี 2   ปักกิ่ง - จตัรุสัเทียนอนัเหมิน - พระรำชวงักูก้ง - รำ้นผลิตภณัฑย์ำงพำรำ - ตลำดหงเฉียว - กำยกรรมปักกิ่ง 
วนัท่ี 3   ศนูยเ์ครื่องรำงผีเซียะ - พระรำชวงัฤดรูอ้น - ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน - ศนูยห์ยก - ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิกรงันกและสระว่ำยน ำ้ 
วนัท่ี 4.  ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ ้(โดยรถไฟควำมเรว็สงู) - ตลำดเฉินหวงัเมี่ยว - หำดไว่ทำน - อโุมงคเ์ลเซอร ์
วนัที่ 5.   ศูนยน์วดเทำ้(ยำบวัหิมะ) - ถนนนำนกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - เซี่ยงไฮ(้สนำมบินเซี่ยงไฮผู้่ตง) - กรุงเทพ(สนำมบิน

สวุรรณภมูิ) (TG665: 17.20-21.15)   



 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอล) 
(TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวังฝูจิง่ 

07.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศเคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบินไทย โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำร
ตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสมัภำระและเอกสำรกำรเดินทำงใหก้บัทกุท่ำน 

10.10 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG614  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.50 น. เดินทำงถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล เมืองปักกิ่ง สนำมบินนีไ้ดเ้ปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้ริกำร ตอ้นรบักีฬำ

โอลิมปิก  2008  คำดว่ำสำมำรถรองรบัผูโ้ดยสำรไดม้ำกถึง  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอนข
อง สหรฐัอเมริกำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนกัเดินทำงที่เขำ้ถึงจิตใจผูโ้ดยสำร ดว้ยกำรออกแบบใหแ้บ่งเป็น 
2 ขำ้ง ทอดตวัจำกทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอรอ้นจำกแสงอำทิตยแ์ต่ติดสกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วตักรรม
ใหม่ที่ช่วยลดปรมิำณก๊ำซคำรบ์อนภำย ในตวัอำคำร หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง  
น ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชนจีน  ปัจจบุนัปักกิ่งเป็นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำ
นคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกบัมณฑล หลงัจำกปักกิ่งไดร้บักำรจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสำธำรณรฐัประชำชน
จีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลงัจำกสมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งไดพ้ฒันำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลือเชื่อ มีกำรเปล่ียนแปลง
จำกหนำ้มือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนีปั้กกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รกัษำสภำพเมืองโบรำณ และยังแสดงถึง
สภำพเมืองที่ทนัสมยั กลำยเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

 

 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ย่ำนแหล่งชอ้ปป้ิง ถนนหวังฝูจ่ิง เป็นศูนยก์ลำงกำรคำ้และกำรชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นและนกัท่องเที่ยว

ที่มำเยือน เป็นอย่ำงมำกที่สดุของในเมืองปักกิ่ง อิสระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
ทีพ่ัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทยีบเท่า  4 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรุสัที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในโลก จตัุรสัเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงปักกิ่ง 



 
ควำมยำวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่ทั้งสิน้ 440 ,000 ตำรำงเมตร 
สำมำรถจุประชำกรไดถ้ึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัุรสัเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรุสัใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ลอ้มรอบ
ดว้ยสถำปัตยกรรมที่มีควำมส ำคญั ไดแ้ก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยู่ทำงทิศเหนือสดุของจตัรุสั ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสำธงกลำงจตัุรสั อนุสำวรียว์ีรชนใจกลำงจตัุรสั มหำศำลำประชำคมดำ้นทิศตะวันตกของจตัุรสั ตลอดจน 
พิพิธภณัฑก์ำรปฏิวตัิแห่งชำติและพิพิธภณัฑป์ระวตัิศำสตรช์ำติจีนทำงฝ่ังตะวนัออก นอกจำกนีท้ำงดำ้นทิศใตย้งัมี หอร ำลึก
ท่ำนประธำนเหมำและหอประตเูจิง้หยำงเหมิน หรือเฉียนเหมิน  

 

 
 น ำท่ำนเดินสู่ พระราชวังกู้กง สรำ้งขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งรำชวงศห์มิง เป็นทั้งบำ้นและชีวิตของจักรพรรดิใน

รำชวงศห์มิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค ์พระรำชวงัเก่ำแก่ที่มีประวตัิศำสตรย์ำวนำนกว่ำ 500 ปี มีชื่อในภำษำจีนว่ำ ‘กูก้ง’ 
หมำยถึงพระรำชวงัเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จื่อจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวงัตอ้งหำ้ม’ เหตทุี่เรียกพระรำชวงัตอ้งหำ้ม 
เนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสรำ้งวงัว่ำ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค ์ดงันัน้วงัของบตุรแห่งสวรรคจ์ึงตอ้งเป็น ‘ที่
ตอ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมญัไม่สำมำรถล่วงล ำ้เขำ้ไปได ้

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล) 

 น ำท่ำนเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ท ำดว้ยเทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีนสินคำ้มำกมำย เช่นหมอน
ยำงพำรำที่ไดร้บัควำมนิยมอยูใ่นขณะนี ้และยงัไดฟั้งบรรยำยขัน้ตอนกระบวนกำรเป็นควำมรูอ้ีกดว้ย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลาด
หงเฉียว ใหท้่ำนไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคำ้พวกกระเป๋ำ รองเทำ้ เสือ้ผ้ำ COPY แบรนเนมยี่ห้อดังต่ำงๆ มำกมำย  น ำท่ำนชม 



 
กายกรรมปักกิ่ง กำรแสดงโชวก์ำยกรรมที่ตื่นเตน้ ระทึกใจ พรอ้มแสง สี เสียง กำยกรรมปักกิ่งเป็นกำรแสดงผสมผสำน ทั้ง
หวำดเสียวและตื่นเตน้ หลำกหลำยชดุกำรแสดง และกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป โชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น เช่น โชวห์มนุ
จำน โชวค์วงส่ิงของ กำยกรรมผำดโผนบนท่ีสงู เป็นตน้ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   
ทีพ่ัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทยีบเท่า  4 ดาว 

วันที่ 3 
ศูนยเ์คร่ืองรางผีเซียะ - พระราชวังฤดูร้อน - ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยง
กวน - ศูนยห์ยก - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน ้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

น ำท่ำนแวะศูนยเ์คร่ืองรางผีเซ๊ียะ  เครื่องรำงของขลงัตำมควำมเชื่อเรื่องโชคลำภของชำวจีน  น ำท่ำนเดินทำงสู่  พระราชวัง
ฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชำนเมืองดำ้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่ำงจำกตวัเมืองปักกิ่งประมำณ 15 
กิโลเมตร พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดรูอ้นและสวนดอกไมใ้นสมยักบุไลข่ำน ต่อมำในปี ค.ศ. 1893 พระนำง
ฉือซีไทเฮำได้น ำงบประมำณของกองทัพเรือมำบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่ เห็นในปัจจุบัน ภำยในพระรำชวัง
ประกอบดว้ย ต ำหนกัเลอโช่วถัง สถำนที่ประทบัของพระนำงฉือซีไทเฮำ ต ำหนกัเริ่นโช่วเตีย้น สถำนที่ว่ำรำชกำรของพระนำง
ฉือซีไทเฮำ ภูเขำว่ำนโสว้ซำน ทะเลสำบคนุหมิง เก๋งพระหอม ต ำหนกัเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉำงหลำน (ระเบียงยำวลดัเลำะ
ไปตำมรมิทะเลสำบคนุหมิงตกแต่งดว้ยภำพวำดต่ำงๆ) และต ำหนกัต่ำงๆ อีกมำกมำย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก ำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบรำณ สรำ้งในสมยัพระ

เจำ้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก ำแพงส่วนใหญ่ที่ปรำกฏในปัจจุบนัสรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์มิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกันกำรรุกรำนจำก
พวกมองโกล และพวกเติรก์ หลงัจำกนัน้ยงัมีกำรสรำ้งก ำแพงต่ออีกหลำยครัง้ดว้ยกันแต่ภำยหลงัก็มีเผ่ำเรร่่อนจำกมองโกเลีย
และแมนจูเรียสำมำรถบุกฝ่ำก ำแพงเมืองจีนไดส้ ำเร็จ มีควำมยำวทั้งหมดถึง 6 ,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดส่ิง
มหัศจรรยข์องโลกยุคกลำงดว้ย เชื่อกันว่ำ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมืองจี นไดก้ ำแพงอำคำรดู
เหมือนฟองน ำ้ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได ้ 



 

 
 น ำท่ำนแวะชม ศูนยห์ยก ส ำหรบัชำวจีนแลว้นั้นหยกเปรียบเสมือนเครื่องส่งเสริมดวงชะตำและอัญมณีที่มีคุณภำพและมี

ชื่อเสียงของประเทศจีน ใหท้่ำนไดฟั้งบรรยำยวิธีกำรเลือกซือ้หยกแทท้ี่มีคุณภำพ ผลิตภัณฑท์ี่ไดร้บัควำมนิยมเช่นก ำไรหยก 
แหวนหยก  
น ำท่ำน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนำมกีฬำโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถำปนิกชำว
สวิสเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron  เดินตำมรอยสนำมกีฬำชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยำยำมให้เอือ้อ ำนวยต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ในสนำมจุได ้91,000 ท่ีนั่ง ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดกำรแข่งขนัโอลิมปิก2008 มีลกัษณะภำยนอกคลำ้ยกับ “รงันก” ที่มี
โครงตำข่ำยเหล็กเหมือนกิ่งไม ้เพดำนและผนงัอำคำรที่ท  ำดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจนัทรม์ีลกัษณะรูปทรงชำมสีแดง ดูคลำ้ยกับ
พระรำชวงัตอ้งหำ้มของจีน ซึ่งใหก้ล่ินอำยงดงำมแบบตะวนัออก ผ่ำนชมสระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สระว่ำยน ำ้แห่งชำติ สรำ้งขึน้
เหนือจินตนำกำรคลำ้ย “กอ้นน ำ้ส่ีเหล่ียมขนำดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนท ำเป็นโครงร่ำง 
เนน้ใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยเ์พื่อใหด้เูหมือนน ำ้ที่สดุ และใชเ้ทคโนโลยีจำกงำนวิจยัของนกัฟิสิกสจ์ำก Dublin’s Trinity College 

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

วันที่ 4 
ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ตลาดเฉินหวังเม่ียว - หาดไว่
ทาน - อุโมงคเ์ลเซอร ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 น ำท่ำนสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสำร รถไฟควำมเร็วสูง มุ่งหนำ้สู่ เซี่ยงไฮ(้ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4 -5 ชั่วโมง)  เป็น

เสน้ทำงรถไฟควำมเรว็สงูที่มีควำมยำวทัง้หมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผ่ำนปักกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ย ซำนตง อนัฮยุ เจียงซูและ
เซี่ยงไฮท้ัง้หมด 7 เมืองใหญ่  ระหว่ำงทำงใหท้่ำน ชมวิวสองขำ้งทำง และพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
(หมายเหตุ : กระเป๋ำเดินทำงและสัมภำระทุกชิน้ เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว ลูกคำ้ตอ้งเป็นผูจ้ดักำรและดูแลเอง โปรด
ทรำบ หำ้มน ำของมีคม อำทิเช่น  มีด ไฟเช็ค กรรไกรตดัเล็บ  และของมีคมต่ำงๆ ขึนรถไฟควำมเรว็สงู ไม่ว่ำจะพกติดหรือว่ำใส่
กระเป๋ำใบใหญ่ก็ตำม หำกมีกำรแสกนตรวจพบ เจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรยึดสิ่งของนัน้ทนัที) 



 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน เมนู KFC หรือ MC DONALD 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือที่เรียกกันว่ำ วดัเทพเจำ้ประจ ำเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลำงเมืองเก่ำ ซึ่งไดก้ลำยเป็น
ศนูยร์วมสินคำ้ และอำหำรพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณข์องชำวเซี่ยงไฮม้ีกำรผสมผสำนระหว่ำงอดีตและปัจจุบนัไดอ้ย่ำงลง
ตวั ซึ่งเป็นย่ำนสินคำ้รำคำถกูที่มีชื่ออีกย่ำนหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ ้ใหท้่ำนอิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

 
 น ำท่ำนสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ำ้หวงผู่มีควำมยำวจำกเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถำปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่ำ“พิพิธภัณฑ์สถำปัตยกรรมนำนำชำติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็น
ศูนยก์ลำงทำงดำ้นกำรเงินกำรธนำคำรที่ส  ำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยำวของหำดไว่ทำนเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถำปัตยกรรมที่หลำกหลำย เช่น สถำปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบำรอครวมทั้งกำรผสมผสำน ระหว่ำงสถำปัตยกรรม
ตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงำนภำครฐัเช่น กรมศลุกำกร โรงแรม และส ำนกังำนใหญ่ของธนำคำรต่ำงชำติเป็นต้น   



 
 

 
 น ำท่ำนนั่ง รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทำงรถไฟใตแ้ม่น ำ้หวงผู่ที่เชื่อมโยงระหว่ำงทำงฝ่ังของเดอะบนัด ์และเขตผู่ตง มี

ควำมยำวประมำณ 646.7 เมตร ควำมน่ำตื่นเตน้ของกำรท่องเที่ยวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ริ่มตน้กันดว้ย โบกีร้ถไฟที่สำมำรถ
มองเห็นรอบดำ้นไดแ้บบ 360 องศำ เมื่อขบวนของรถไฟเริ่มวิ่งไปในควำมมืด แสงสีต่ำง ๆ ก็จะเริ่มปรำกฏ สรำ้งควำมน่ำ
ตื่นเตน้ยิ่งขึน้ดว้ยเสียงต่ำง ๆ แสงไฟจะเปล่ียนไปเรื่อย ๆ ปรำกฏเป็นภำพที่งดงำม ซึ่งจะใชเ้วลำทั้งหมดเพียงแค่ 3 -5 นำที 
เท่ำนัน้ ในกำรผ่ำนอโุมงคแ์ห่งนี ้  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ทีพ่กั โรงแรม    SHANGHAI HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 
 น ำท่ำนสู่ ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหมิะ) ฟังเรื่องรำวสมนุไพรและคน้ควำ้ยำแผนจีนโบรำณ เป่ำซูหลิง หรือในชื่อว่ำ ยำบวัหิมะ ยำ

ประจ ำบำ้นท่ีมีชื่อเสียง ชมวีดีทศันแ์ละฟังพรรยำยสรรพคณุของยำสมนุไพรจีนแต่ละชนิด น ำท่ำนสู่ ถนนนานจิง หรือ นาน
จิงลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่ำแก่ของเซี่ยงไฮส้รำ้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่ำเป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มี
ควำมยำวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินอ่อน และมีลวดลำยเซรำมิกสวยงำม 2 ฝำกฝ่ังของนำนจิงลู่ เป็นท่ีตัง้ของรำ้นคำ้



 
มำกมำย มีทัง้รำ้นขำยเสือ้ผำ้แฟชั่น รำ้นขำยของที่ระลึก รำ้นอำหำร ภตัตำคำรหรู รำ้นจิวเวลรี่ชื่ อดงั ทัง้รำ้นที่เป็นของคนจีน
ทอ้งถิ่น และของต่ำงชำติ รำ้นฟำสตฟ์ู้ด มีตัง้แต่ รำ้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รำ้นไอศครีม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 

 
 น ำท่ำนเดินทำงต่อไปยัง Starbucks Reserve Roastery สำขำใหม่ในเซี่ยงไฮ ้ใหญ่กว่ำสำขำปกติ 300 เท่ำ ส ำหรบัสำขำ 

Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดใหบ้รกิำรในเซี่ยงไฮใ้หม่หมำดเมื่อวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผ่ำนมำนี ้สำขำนีน้อกจำกควำมยิ่งใหญ่อลงักำร
แลว้ ยงัมีบำรจ์ิบกำแฟที่ยำวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟตุ ขึน้แท่นเป็นสำขำที่มีบำรจ์ิบกำแฟยำวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูคำ้
สำมำรถมำชมกำรคั่วกำแฟสดๆ สมัผสับรรยำกำศของกำแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่ำงๆ กว่ำ 100 เมน ูรวมทัง้เครื่องดื่มที่
มีเฉพำะสำขำนีแ้ห่งเดียวเท่ำนัน้ 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 
17.20 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG615  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทำงถึงสนำมบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อัตราค่าบริการ : เยือน 2 มหานครแห่งแดนมงักร ปักก่ิง เซ่ียงไฮ้  5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
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 วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

 

 



 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดีย่ว ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 
กรณีเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 20 ปี บรบิรูณ ์นบัจำกวนัเดินทำงกลบัคิดค่ำบรกิำรเพิ่ม ท่ำนละ 3,000 บำท 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว ทำง
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

2.  ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ
เช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำง
บรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  กำรช ำระค่ำบรกิำร 
     3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  
     3.2 กรุณำช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทำง 
4.  กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัรห์ลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำ 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วนั เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ตอ้งกำรนัตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พัก

โดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำร
เหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไม่มีหวัหนำ้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ท่ำนขึน้ไปออกเดินทำง (มีหวัหนำ้หวัหนำ้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง 

 
 
 



 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่ำโรงแรมที่พกัตำมรำยกำรท่ีระบ ุ(สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบ ุ
4.  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรท่ีระบุ 
5.  ค่ำรถรบัส่งและระหว่ำงน ำเที่ยวตำมรำยกำรท่ีระบุ 
6.  ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ

รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทำงเจำ้หนำ้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 16 หรือนอ้ยกว่ำ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ3 ลำ้นบำท] 
 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยนุอ้ยกว่ำ 16 หรือมำกกว่ำ 75 ปี   
 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
7.  รวมภำษีสนำมบินทกุแห่ง + ภำษีน ำ้มนั  
8.  ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋ำเดินทำง 

2. ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท ำกำร ท่ำนละ 1,800 บำท 

          **หมำยเหตุ  ตัง้แต่พีเรียดเดินทำง 1 ม.ค.63 เป็นตน้ไป ค่ำวีซ่ำเดี่ยว จำกเดิม 1,650 บำท ปรบัเป็นท่ำนละ 
1,800 บำท ** 

3. กระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ในกรณีที่น ำ้หนักเกินกว่ำที่สำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรมั/ท่ำน 1 
ส่วนเกินน ำ้หนกัตำมสำยกำรบินก ำหนด 

4. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง 
5. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำร เช่น ค่ำเครื่องดื่ม, ค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซักรีด

ฯลฯ 
6. ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
7. ค่ำท ำใบอนญุำตที่กลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงดำ้ว 
8. ค่ำทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่ำน/ทรปิ 

 
 
 



 
หมายเหตุ 

1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ เหตุกำรณไ์ม่สงบ

ทำงกำรเมือง, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อบุตัิเหต,ุ ควำมเจ็บป่วย, ควำมสญูหำย
หรือเสียหำยของสมัภำระ ควำมล่ำชำ้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทำงบรษิัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบ
ค่ำบรกิำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมีส่ิงผิด
กฎหมำย หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถกูตอ้ง หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองที่นั่งบนเครื่อง 
และโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม
เหมำะสม 

6. รำคำนีค้ิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั
รำคำตั๋วเครื่องบินตำมสถำนกำรณด์งักล่ำว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน หรือ หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำร
บรกิำรจำกสำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ใหบ้รกิำร บริษัทฯจะด ำเนินโดยสดุควำมสำมำรถที่
จะจดับรกิำรทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ ำหรบัค่ำบรกิำรนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนกังำน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ นอกจำก
มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจของบรษิัทฯ ก ำกบัเท่ำนัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำม
ผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้ำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยว
สถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจดัหำนีโ้ดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  

10. ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทำงบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต์้องการขอย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซ่ำเดี่ยวค่ำบรกิำรดงันี ้** 

- ยื่นธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 1,800 บำท  

- ยื่นด่วน 2 วนัท ำกำร 2,925 บำท  
1. หนงัสือเดินทำงที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีสภำพสมบรูณไ์ม่ช ำรุด 
2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้ว่ำง ส ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำและตรำเขำ้-ออก อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
 รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
 - หำ้มสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุขำ้รำชกำร 



 
 - ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขำ้ง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่ำงห ูเเว่นตำเเฟชั่น เเว่นสำยตำ 
3. ส ำหรบัผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเรื่องแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้ก่อน

กำรส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำ 
4. ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดินทำง 
5. เอกสำรที่ใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณำกรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่ำนเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษำ  
 - กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบัตรตัวจริง , ส ำเนำสตูิบตัรและสตูิบัตรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทำงพรอ้มกบับิดำ มำรดำ ตอ้งแนบหนงัสืออนญุำตใหเ้ดินทำง 
 ขอ้มลูจรงิเก่ียวกับสถำนที่ศึกษำ สถำนที่ท  ำงำน ต ำแหน่งงำน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ที่อยู่ที่ท  ำงำน ญำติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น ที่ท  ำงำน และของญำติ โปรดรบัทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้
ว่ำใหข้อ้มลูเท็จ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซ่ำ เล่มที่มีปัญหำ (สถำนทตูมีกำรโทรศพัทส์ุ่มตรวจทกุวนั) 

7. เอกสำรทกุอย่ำงตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนำ้ก่อนยื่นวีซ่ำ ดงันัน้กรุณำเตรียมเอกสำรพรอ้มส่งใหบ้รษิัททวัร ์
อย่ำงนอ้ย 5-7 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจดัระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทตู และบำงครัง้บรษิัททวัรไ์ม่ทรำบล่วงหนำ้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ัตร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำท่ำน
จะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในกำรอนุญำตให้เขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจำกบริษัททัวรฯ์ ไม่ทรำบกฎกติกำ กำรยกเว้นวีซ่ำใน
รำยละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเป็นอย่ำงดี หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหว่ำงเดินทำง 
ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยู่ประเทศจีนอย่ำงนอ้ย 2 อำทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ  
 - ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได ้เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ท  ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำตกำร

ท ำงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้ 
 - หำกไม่ไดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจำกผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนที่สถำนทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทำงของคนอเมรกินั จ่ำยเพิ่ม 5,360 บำท  

2.  หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอื่นๆ จ่ำยเพิ่ม  1,900 บำท 

ยกเวน้ แคนำดำ บรำซิล และอำรเ์จนติน่ำ(กรุณำเชครำคำอีกครัง้) 
- เอกสำรที่ตอ้งเตรียม   



 
1.พำสปอรต์ ที่มีอำยุกำรใชง้ำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ตอ้งมีหนำ้ว่ำง ส ำหรบัประทบัตรำวีซ่ำ และตรำเขำ้-ออก
อย่ำงนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขำวเท่ำนัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จำกคอมพิวเตอร ์ 
- หำ้มสวมเสือ้สีขำวเด็ดขำด เช่น เสือ้ยืดสีขำว ชดุนกัศกึษำ หรือชดุขำ้รำชกำร 
- ตอ้งมีอำยขุองรูปถ่ำยไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนำ้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถึงใบหทูัง้  2ขำ้ง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่ำงห ูเเว่นตำเเฟชั่น เเว่นสำยตำ 

3. ใบอนญุำตกำรท ำงำน  
4. หนงัสือว่ำจำ้งในกำรท ำงำน  
5. สมดุบญัชีธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรำประทบัรำ้นที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชำย แต่ส่งรูปถ่ำยที่ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรือแต่งหนำ้ทำปำก 
2. น ำรูปถ่ำยเก่ำ ท่ีถ่ำยไวเ้กินกว่ำ 6 เดือนมำใช ้
3. น ำรูปถ่ำยที่มีวิวดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเล่น หรือรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัใชเ้พื่อยื่นท ำวีซ่ำ 
4. น ำรูปถ่ำยที่เป็นกระดำษถ่ำยสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ำกคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่ำด่วน 2 วนั เสียค่ำใชจ้่ำยเพิ่มท่ำนละ  1,125 บำท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซา่โดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจำกสภำวะน ำ้มันโลกที่มีกำรปรบัรำคำสูงขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบินอำจมีกำรปรบัรำคำภำษี
น ำ้มนัขึน้ในอนำคต ซึ่งทำง บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษีน ำ้มนัเพิ่มตำมควำมเป็นจรงิ  
 
 



 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หมำ้ย            หย่ำ    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตำมทะเบียนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต ำแหน่งงำน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนท่ีท ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รำยช่ือบคุคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภำษำองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 
** ถำ้เอกสำรสง่ถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำง
เครง่ครดั) 


