
 
 
 
 

 

 

 
บินตรงสู่กรุงปักกิง่ โดยสายการบิน เซียงเซ่ียงไฮ้แอร์ไลน์ (FM) 

เดินทางสู่ จตุัรัสเทยีนอนัเหมนิ ซ่ึงเป็นจัตุรัสทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ 
เยีย่มชมพระราชวงักู้กงมีช่ือเรียกอกีอย่างหน่ึงว่า จ่ือจิน้เฉิง ซ่ึงแปลว่า พระราชวงัต้องห้าม 

ก าแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน  หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
ถ่ายรูปหน้าสนามกฬีาโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวสิเซอร์แลนด์ 

หาดไว่ทาน  เขตสถาปัตยกรรมทีไ่ด้ช่ือว่า  พพิธิภัณฑ์ส่ิงก่อสร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน  
 



 
23.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ S สายการบินเซ่ียงไฮ้แอร์ไลน์ (FM) โดยมี

เจ้าหน้าที ่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุก
ท่าน 

 
01.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิง่ โดยสายการบินเซ่ียงไฮ้แอร์ไลน์เทีย่วบินที ่FM890 
07.30 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินน้ีไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการตอ้นรับกีฬาโอ

ลิมปิค 2008 คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่กว่า
แพนตากอนของสหรัฐอเมริกาออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS สถาปนิกนักเดินทางท่ีเขา้ถึง
จิตใจผูโ้ดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 2 ขา้งทอดตวัจากทิศใตไ้ปสู่ทิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอ
ร้อนจากแสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์ห้แสงแดดได ้และใชน้วตักรรมใหม่ท่ีช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอน
ภายในตวัอาคาร น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีช่ือยอ่ว่า จิง ตั้งอยูท่ี่ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ ท่ีราบหวาเป่ย ช่ือเดิมคือ จ่ี 
สมยัชุนชิวจา้นกัว๋เป็นเมืองหลวงของแควน้ยนั สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ช้ิอยนัจิง เป็น
เมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมยัราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ช่ือจงตู ตา้ตู เป่ยผิง
และเป่ยจิง เร่ิมตั้ งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น16 เขตและ 2 อ าเภอเป็นนครท่ีข้ึนตรงต่อ
ส่วนกลาง พื้นท่ีทัว่นครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปักก่ิงเป็นศูนยก์ารเมือง วฒันธรรม 
วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทัว่ประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือดงัทั้ง
ในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึง
มีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิงไดรั้บการจดัตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
ปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80 ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักก่ิงไดพ้ฒันาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือมีการ
เปล่ียนแปลงจากหนา้มือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพ
เมืองโบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน 

ตั้งอยูใ่จกลางกรุงปักก่ิง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 
เมตร พื้นท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตุัรัสเทียนอนัเห
มินนบัเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ หอ
ประตูเทียนอันเหมินท่ีตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบดัอยูเ่หนือเสา
ธงกลางจตุัรัส อนุสาวรียว์ีรชนใจกลางจตุัรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทิศตะวนัตกของจตุัรัส ตลอดจน 
พพิิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากน้ีทางดา้น
ทิศใต้ยงัมี หอร าลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่ 
พระราชวังกู้กง สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทั้งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิ

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

วนัทีส่อง  สนามบินสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ – จัตุรัสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวังโบราณกู้กง – ร้านไข่มุก  - 
ชมกายกรรมปักกิง่ 



ในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งส้ิน 24 พระองคพ์ระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มี
ช่ือในภาษาจีนวา่ กู้กง หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ จ่ือจิน้เฉิง ซ่ึงแปลวา่ พระราชวัง
ต้องห้าม  เหตุท่ี เรียกพระราชวงัต้องห้ามเน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า จักรพรรดิ
เปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรคด์งันั้นวงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงตอ้งเป็น ท่ีตอ้งห้าม คนธรรมดาสามญัไม่
สามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยูท่างทิศใตข้องกรุงปักกิ่ง มีเน้ือท่ีทั้งหมด 273 เฮกตา้ร์เป็นสถาน

ซ่ึงจกัรพรรดิแห่งราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์งใชเ้ป็นท่ีบวงสรวงเทพยดาในระยะยา่งเขา้ฤดูหนาวถึงเดือน
อา้ยตามจนัทรคติทุกปีพระจกัรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงท่ีนัน่เพื่อให้การเก็บเก่ียว
ไดผ้ลอุดมประกอบด้วยต าหนักฉีเหนียนเตี้ยน, ต าหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นตน้ จากนั้นให้
ท่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จาก ไข่มุก ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ น าท่าน
ชม กายกรรมปักกิง่ พร้อมแสง สี เสียง และการแสดงท่ีมีช่ือเสียง 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม CITY INN BEIJING HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 
 
 



 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านแวะชม ร้านหยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวน 
  หยก หรือผีเซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียง น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน เป็นก าแพงท่ีมี
  ป้อมคัน่เป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบราณ สร้างในสมยัพระเจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นคร้ังแรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ี 
  ปรากฏในปัจจุบนัสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวก 
  เติร์ก หลงัจากนั้นยงัมีการสร้างก าแพงต่ออีกหลายคร้ังดว้ยกนัแต่ภายหลงัก็มีเผา่เร่ร่อนจากมองโกเลียและ
  แมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้ าเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหน่ึง
  ในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางดว้ย เช่ือกนัวา่ หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพง 
  เมืองจีนได ้

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชม ร้านผีเซ๊ียะ  เคร่ืองรางโชคลาภ ตามความเช่ือของชาวจีน น าท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้
 ท่านไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยี่ห้อดงัมากมาย ทั้งกระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ และอ่ืนๆอีกมากมาย น าท่าน ผา่น
 ชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
 สวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURUN เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก โคลอสเซ่ียม 
 พยายามใหเ้อ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ท่ีนัง่ ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก 
 2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั รังนก ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไม ้เพดานและผนงัอาคารท่ีท า 
 ดว้ยวสัดุโปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งห้ามของจีน ซ่ึงให้กล่ิน
 อายงดงามแบบตะวนัออก ผา่นชมสระวา่ยน ้าแห่งชาติ สระวา่ยน ้าแห่งชาติ สร้างข้ึนเหนือจินตนาการ 
 คลา้ย กอ้นน ้าส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ ซ่ึง PTW AND OVE ARUP ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนท าเป็น 
 โครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใหดู้เหมือนน ้าท่ีสุด และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจิยัของนกั 
 ฟิสิกส์จาก DUBLIN’S TRINIYY COLLEGEท่ีท  าใหก้ าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้าท่ีเคล่ือนไหวอยู ่
 ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหวได ้

 

วนัทีส่าม ร้านหยก – ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ผีเ่ซ๊ียะ – ตลาดรัสเซีย – ผ่านชมสนามกฬีารังนก   



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม CITY INN BEIJING HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิง่ เพ่ือออกเดินทางสู่เซ่ียงไฮ้ โดยเทีย่วบินที ่ 
 MU5104 (08.00-09.55) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู่ ตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว หรือท่ีเรียกกนัวา่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เคยตั้งอยูใ่จกลางเมืองเก่า ซ่ึง

ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสินคา้และอาหารพื้นเมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้ซ่ึงมีการผสมผสาน
ระหวา่งอดีตและปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงเป็นยา่นสินคา้ราคาถูกท่ีมีช่ืออีกยา่นหน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ้ให้
ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านแวะชม ร้านผลติภัณฑ์ยางพารา ดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตท่ี
ทนัสมยัของประเทศจีน ไดน้ าผลิตภณัฑ์ยางพารามาแปรรูปท าเป็นเคร่ืองนอน หมอน เป็นตน้ น าท่านสู่
บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตร เป็น
เขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อวา่ พิพิธภัณฑ์ส่ิงก่อสร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน ถือ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของ
นครเซ่ียงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงินการธนาคารท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮ ้ตลอดแนว
ยาวของไวท่านเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บา
รอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตั้งของหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นตน้ บริเวณหาดไวท่านแห่งน้ีท่าน
จะสามารถมองเห็นหอไข่มุกอยา่งชดัเจน 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม HANGZHOU LIANG'AN  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 

วนัทีส่ี่ ปักกิง่ – เซ่ียงไฮ้ – ตลาดร้อยปี เฉินหวงัเมีย่ว – ร้านผลติภัณฑ์ยางพารา – หาดไว่ทาน 
 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเท่ียวชม ตลาดน า้จูเจียเจ่ียว ท่ีงดงามซ่ึงเป็นหมู่บา้นลอยน ้ามีเสน่ห์ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณชานเมืองเซ่ียงไฮ้ 
  เดินชมเมืองอายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี ส ารวจเส้นทางน ้าท่ีสวยงามจากการล่องเรือ เดินเล่นรอบๆตวัเมือง 
  ถ่ายรูปสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวท่ียงัคงสถาปัตยกรรมดั้งเดิมท่ีรายลอ้มไปดว้ยบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัทรง
  โบราณ ด่ืมด ่าไปกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินเม่ือล่องเรือพื้นเมืองแบบดั้งเดิมไปตามล าน ้าสายหน่ึงของจู 
  เจียเจ่ียว ชมผูค้นใชชี้วติประจ าวนัก่อนท่ีจะข้ึนฝ่ังมาเพื่อส ารวจร้านคา้และตลาด เดินทางกลบัสู่ตวัเมือง 
  เซ่ียงไฮ ้แวะเยีย่มชม ร้านผ้าไหมจีน  ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไหม ไม่วา่จะเป็นเส้ือผ้า ผ้าพนัคอฯลฯ ชมวธีิการ
  น าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาท าไส้นวมผา้ห่มไหม 
  เหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของใชแ้ละของฝาก 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
  น าท่านเขา้ชมสู่ พพิธิภัณฑ์เซ่ียงไฮ้ เป็นพิพิธณัฑข์องศิลปะจีนโบราณ แสดงศิลปะหลกัๆของจีน ไดแ้ก่  
  เคร่ืองทอง เหลืองโบราณ เคร่ืองเซรามิกโบราณ ท าใหผู้เ้ขาชมรับรู้ถึงอารยธรรมในสมยันั้น จากนั้นน า 
  ท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งน้ีเปรียบเหมือนยา่นสีลมของเมืองไทย หรือยา่นออร์ชาร์ด ของ 
  สิงคโปร์ ถนนน้ีมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีหา้งสรรพสินคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งน้ีเป็นยา่นท่ี 
  คึกคกัและทนัสมยัท่ีสุดในเซ่ียงไฮ ้

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม SHANGHAI BAOLONG  HOTELหรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า และ ยาบัวหิมะ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือในช่ือวา่  
  ยาบวัหิมะ ซ้ือยาแกน้ ้าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบวัหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ 

วนัทีห่ก  ร้านบัวหมิะ – ตลาดถาวเป่าเฉิง – กรุงเทพ 

วนัทีห้่า หมู่บ้านจูเจียเจีย้ว+ ล่องเรือ – ร้านผ้าไหม – พพิธิภัณฑ์เซ่ียงไฮ้ – ช้อปป้ิงถนนนานกงิ 



  ผอ่นคลายกบัยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ : ขอความร่วมมือลูกค้า กรุณาแช่เท้า และนวดฝ่าเท้าทุกท่าน (หาก 
  ท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่เท้าและนวดฝ่าเท้า... กรุณาจ่ายเพิม่ท่านละ 300 หยวน 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจกบั ตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมายหลากหลาย 
  ยีห่อ้ในราคายอ่มเยาไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า ใหท้่านเลือกชอ้ปอยา่งเตม็อ่ิม 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเซ่ียงไฮ้แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่FM841 
01.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่และเด็ก
ท่านละ (พกัห้องคู่) 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 
12 ปี พกัแบบ 
เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี 
ไม่มเีตียง 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

วนัที ่12 – 17 กนัยายน  2560 19,900 24,400 24,400 4,500 

วนัที ่19 – 24 กนัยายน  2560 20,900 25,400 25,400 4,500 

วนัที ่17 – 22 ตุลาคม  2560 25,900 30,400 30,400 4,500 

วนัที ่18 – 23 ตุลาคม  2560 26,900 31,400 31,400 4,500 

วนัที ่24 – 29 ตุลาคม  2560 25,900 30,400 30,400 4,500 
 

กรณทีี่ลูกค้าจอยแลนด์ กรุ๊ปต้องมจี านวนทีจ่องมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป 
ราคาจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋ว หักค่าตั๋วออกจากราคาทวัร์ 6,000 บาท 

***ราคาทวัร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น*** 
ท่านละ 150 หยวน /ทริป/ท่าน*** 

 
ข้อควรทราบ : ร้านทีร่ะบุในโปรแกรม คือ ร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผเีซ๊ียะ ,ร้านผ้าไหม
จีนและร้านหยก จ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์เน่ืองจากมผีลกบัราคาทวัร์ จึงเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ทุก
ร้านจ าเป็นต้องรบแวะชมและฟังบรรยายผลติภัณฑ์สินค้าซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ 60-90 นาท ีโดยประมาณ หาก
ท่านสนใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ ขึน้อยู่กบัความพอใจของท่านเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน (หากท่านใดอยู่ใน
ร้านไม่ถึง ตามเวลาทีร้่านก าหนด... และหากไม่เข้าร่วมกจิกรรมทีท่างร้านจัดไว้ให้ ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 300 หยวน ต่อท่าน/ต่อร้าน 

 



อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
✓ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
✓ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
✓ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
✓ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
✓การยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน พาสปอร์ตไทย  (วีซ่ากรุ๊ป) ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ป  1,000 

บาท หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน (ย่ืนวซ่ีา
กรุ๊ป ไม่ต้องส่งเอกสารส าหรับท าวีซ่า ใช้แค่ส าเนาหนังสือเดินทาง)  หรือ หากต้องการย่ืนวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียม
การย่ืนวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท และหากยกเลกิเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใช้กบัการเดินทางคร้ัง
อ่ืนๆได้ และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณีหากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่
ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าให้ไม่สามารถย่ืนวซ่ีากรุ๊ปได้  ทางบริษัทขอสวงนสิทธ์ิ เกบ็ค่าวซ่ีาเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จาก
ราคาทวัร์ (ย่ืนปกติ 4 วนั ท าการ) 

✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ ** 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
✓ รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
✓ น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ านวน 1-2 ใบ,ค่าประกนัวนิาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการ

บินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเคร่ืองได้ท่านละ1ช้ินน ้าหนักต้องไม่เกิน7กิโลกรัมถ้าน ้าหนักและขนาดของ
กระเป๋าสัมภาระเกนิกว่าทีส่ายการบินก าหนดไว้ 

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 กระเป๋าเดินทาง 
 กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้ าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย

เพิ่มเติม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 



 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 150 หยวน/ทริป 

 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

• กรุณาช าระเงินค่ามัดจ า 10,000/ ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน ช าระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 
15-20 วนัโดยโอนเงินเข้าบัญชี 

 ธนาคาร กรุงเทพ  (สาขา พาราไดช์) 
 ช่ือบัญชี      บจ.แกรนด์ฮอลเิดย์  
 เลขทีบ่ัญชี       068-706079-8 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์  02-3619689 พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่
ต ่ากวา่ 6 เดือน 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
เง่ือนไขยกเลกิการจอง  
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนัเก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
• แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด 
• ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

เง่ือนไขการให้บริการ 
• การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
• ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอน 
 เฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
กรณคีณะออกเดินทางได้ 
• คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
• คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
• คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
หมายเหตุ 
• บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้



• บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

• หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ี
ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

• รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

• ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

• กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

• มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

• หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / คน / วนั 

• ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ ก่อนทุก 
     คร้ัง มิเช่นน้ันทางบริษัท ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 

เอกสารในการย่ืนวซ่ีาจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอร์ตไทย 
**วซ่ีาเดี่ยว** 
• หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
• หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เตม็ 
• รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  หา้ม

ใส่เส้ือขาว หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัศึกษา หรือชุดครุยรับปริญญา  ตอ้งเห็นใบหู  
หา้มใส่สร้อย หรือเคร่ืองประดบั หา้มใส่แวน่ตาด า  



• ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกหรือRe-Entryดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร
ยืน่วซ่ีา 

• ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
• เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
• กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว

โหลดแบบฟอร์มได้ที ่http://www.consular.go.th/) 
กรณีทีเ่ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
• ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษาสถานท่ีท างานต าแหน่งงานท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีอยูท่ี่ท  างานญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นท่ีท างานและของญาติโปรดรับทราบวา่หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็อาจมีการ
ระงบัการออกวซ่ีาเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 
5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

• โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

• ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2อาทิตย ์

• กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 
ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง กรณี

หนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีีท่างบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม3,560บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท 
• เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย2หนา้เตม็ 

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร์ ห้าม
ใส่เส้ือขาว ห้ามใส่ชุดข้าราชการ ชุดนักศึกษา หรือชุดครุยรับปริญญา ต้องเห็นใบหู ห้ามใส่สร้อย หรือเคร่ืองประดับ 
ห้ามใส่แว่นตาด า  

• ใบอนุญาตการท างาน 
• หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 
• สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
• กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 

http://www.consular.go.th/


 
สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
• น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ย่ืนวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 1,050 บาท 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลลีทิวัเนียลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดย 

ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

ประกาศ 
เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทบ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง   

 


