
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้รถไฟความเร็วสงู 
6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย 

• ชมก าแพงเมอืงจนี ส ิง่มหศัจรรย ์1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก 

• ชมความวจิติรของสถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่ของพระราชวงักูก้ง วงัหลวงทีเ่ป็นจุดก าเนดิ

ศนูยก์ลางอ านาจของจนี  

• เยีย่มชมพระราชวงัฤดูรอ้น วงัหลวงเกา่สมยัพระเจา้กุบไลขา่น ชมสวนสวยตามหลกัฮวงจุย้

ของจนีโบราณ 

• สะดวกสบายกบัการเดนิทางโดยรถไฟความเร็วสงู CRH จากปกัก ิง่ – สูเ่ซีย่งไฮ ้

• เมอืงจเูจยีเจยีว ลอ่งเรอื ล าธารไขม่กุ อนัไดช้ือ่วา่เวนสิชานเมอืงเซีย่งไฮ ้ทีไ่มค่วรพลาด 

• ชมววินครเซีย่งไฮ ้ณ หาดไวท่าน และลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์

• ลิม้รสอาหารขึน้ชือ่...เมนพูเิศษ ปกัก ิง่ ชมิเป็ดปกัก ิง่และสกุ ีม้องโกล เซีย่งไฮ ้ 

 



โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ปกักิง่ – ถนนหวงัฝจู ิง่ 

07.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D  ประตู 3 สายการบนิ ไทย (TG) โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ

ทา่น 

10.10 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG614 

15.50 น. 

 

เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกฬีา

โอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55  ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมขีนาดใหญ่

กว่าแพนตากอนของ สหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจ

ผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจาก

แสงอาทติยแ์ต่ตดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหมท่ีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตัว

อาคาร น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ย่านแหล่งชอ้ปป้ิง ถนนหวงัฝูจ ิง่ 

เป็นศูนยก์ลางการคา้และการชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นและนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืน เป็นอยา่งมากทีส่ดุของในเมอืง

ปักกิง่ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   
 

 พกัที ่YITEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 ปักกิง่ – จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – ผลติภณัฑย์างพารา – หอฟ้าเทยีนถาน – 

กายกรรมปกักิง่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยู่

ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร 

พืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทยีนอันเหมนิ

นับเป็นจัตุรัสใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก่ หอประตู

เทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยูท่างทศิเหนือสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญโ่บกสะบัดอยูเ่หนือเสาธงกลาง

จัตรัุส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตรัุส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตรัุส ตลอดจน พพิธิภณัฑก์าร

ปฏวิัตแิห่งชาตแิละพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์ชาตจิีนทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังมี หอ

ร าลกึทา่นประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้า่นเดนิสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้งขึน้

ในสมัยจักรพรรดหิย่งเล่อแห่งราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวม

ทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มปีระวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มชีือ่ในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ 

หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า ‘จือ่จิน้เฉิง’ ซึง่แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตุที่

เรยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแหง่สวรรค ์

ดังนัน้วังของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านเลือกซือ้ ผลติภณัฑย์างพารา ที่ท าดว้ยเทคโนโลยกีารผลติที่ทันสมัยของประเทศจีนสนิคา้

มากมาย เชน่หมอนยางพาราทีไ่ดรั้บความนยิมอยูใ่นขณะนี้ และยังไดฟั้งบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็น

ความรูอ้กีดว้ย น าท่านเดนิทางสู่ หอฟ้าเทยีนถาน ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่มเีนื้อทีท่ัง้หมด273

เฮกตารเ์ป็นสถานซึง่จักรพรรดแิหง่ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดา ในระยะยา่งเขา้

ฤดหูนาวถงึเดอืนอา้ยตามจันทรคตทิกุปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพธิบีวงสรวงทีน่ั่นเพือ่ให ้

การเก็บเกีย่วไดผ้ลอดุม ประกอบดว้ยต าหนักฉีเหนียนเตีย้น ต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้น า

ทา่นชมกายกรรมปกักิง่เป็นกายกรรมทีนั่กแสดงไดโ้ชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เชน่ โชวห์มนุจาน,โชว์

ควงสิง่ของ,มอเตอรไ์ซตไ์ตถ่ัง เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่YITEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 ศูนยห์ยก – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน – ผลติภณัฑไ์ขมุ่ก – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและ

สระวา่ยน า้ – พระราชวงัฤดรูอ้น 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านแวะชม ศนูยห์ยก ส าหรับชาวจนีแลว้นัน้หยกเปรยีบเสมอืนเครือ่งสง่เสรมิดวงชะตาและอญัมณีทีม่ี

คณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดฟั้งบรรยายวธิกีารเลอืกซือ้หยกแทท้ีม่คีณุภาพ ผลติภณัฑ์

ที่ไดรั้บความนิยมเชน่ก าไรหยก แหวนหยก น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็น

ก าแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นชว่ง ๆ ของจนีสมยัโบราณ สรา้งในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่น

ใหญท่ีป่รากฏในปัจจบุนัสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัการรกุรานจากพวกมองโกล และพวก



เตริก์ หลังจากนัน้ยงัมกีารสรา้งก าแพงตอ่อกีหลายครัง้ดว้ยกนัแตภ่ายหลังก็มเีผา่เร่รอ่นจากมองโกเลยีและ

แมนจูเรยีสามารถบกุฝ่าก าแพงเมอืงจนีไดส้ าเร็จ มคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่

ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย เชือ่กันว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพง

เมอืงจนีไดก้ าแพงอาคารดเูหมอืนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนจาก

แผน่ดนิไหวได ้

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์าก ไขมุ่ก ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้ น า

ท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหนา้สนามกฬีาโอลมิปิครงันก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดย

สถาปนิกชาวสวสิเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดนิตามรอยสนามกีฬาชือ่ดังของโลก “โคลอส

เซีย่ม” พยายามใหเ้อือ้อ านวยต่อสิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแข่งขัน

โอลมิปิก2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกับ “รังนก” ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดานและผนัง

อาคารทีท่ าดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ดูคลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี 

ซึง่ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน ้าแห่งชาติ สระว่ายน ้าแห่งชาติ สรา้งขึน้เหนือ

จนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ”่ ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอน

ท าเป็นโครงรา่ง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พือ่ใหด้เูหมอืนน ้าทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิยของนัก

ฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity College น าทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชานเมอืง

ดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของกรุงปักกิง่เป็นพระราชอทุยานทีม่ทีัศนียภาพทีส่วยงามมากแหง่หนึง่ มเีนือ้

ทีท่ัง้หมด 290เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนือ้ทีท่ีเ่ป็นน ้า 3 สว่น เนือ้ทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่นคอื 

เขา “ว่านโซว่ซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมงิหู”บนเขาว่านโซว่ซานไดส้รา้งวหิาร ต าหนัก พลับพลา 

และเกง๋จนีอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตัง้อยูล่ดหลั่นรับกันกับภูมภิาพ ทีเ่ชงิเขามรีะเบยีงทางเดนิทีม่ี

ระยะทางไกลถงึ 728เมตร ลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิ ในทะเลสาบคนุหมงิมเีกาะเล็ก ๆ เกาะหนึง่ 

มสีะพาน 17 โคง้อนัสวยงามเชือ่มตดิกบัฝ่ังทั่วทัง้อทุยานจัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงามตระการตาซึง่แสดงใหเ้ห็น

ถงึเอกลักษณ์ของศลิปะในการสรา้งอทุยานของจนี 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
 พกัที ่YITEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4 ศนูยผ์เีซีย๊ะ – ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซยี – น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูเ่ซีย่งไฮ ้– ศนูยใ์บชา 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม ศนูยผ์เีซยีะ หรอื ผซีวิ เป็นสัตวป์ระหลาดตามความเชือ่ของจนีมาแต่โบราณสิง่ศักดิส์ทิธิ์
เกีย่วกับโชคลาภเงนิทองของจนี และยังเป็นสัญลักษณ์ของการพทิักษ์และคุม้ครองทรัพยส์มบัตอิกีดว้ย 
น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดรสัเซยี ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ ฯลฯ  COPY แบรน
เนมยีห่อ้ดังตา่งๆ มากมาย   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านสู่ สถานรีถไฟปักกิง่ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุง่หนา้สู ่เซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 5 ช ัว่โมง)  เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูทีม่คีวามยาวทัง้หมด 1,318 กโิลเมตร และวิง่ผ่าน
ปักกิง่เทยีนจนิ เหอเป่ยซานตง อนัฮยุ เจยีงซแูละเซีย่งไฮท้ัง้หมด 7 เมอืงใหญ ่เสน้ทางรถไฟ 
ความเร็วสูงปักกิง่-เซีย่งไฮ ้(หมายเหตุ : กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระทุกชิน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผุ ้
จดัการและดแูลเอง... เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว) จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยใ์บชา ชมิชาอวู่หลงของ
ปักกิง่ และชาทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิชากหุลาบ ฯลฯ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่5 เมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว+ลอ่งเรอื – ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน – ศูนยแ์พทยแ์ผนจนี บวั

หมิะ นวดเทา้ – ถนนนานกงิ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน 

และอยูร่ะหวา่งมณฑลเจอ๋เจยีงกบัมณฑลเจยีงซ ูเป็นต าบลน ้าแหง่วัฒนธรรมโบราณ ตดิอนัดับหนึง่ในสีท่ีม่ ี

ช ือ่เสยีงโด่งดังในบรรดาต าบลน ้าของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่ว่าเป็นไข่มุกใตแ้ม่น ้าแยงซเีกยีงจนถงึ

ปัจจุบันนี้ ท่านจะไดล้่องเรอืชมตลาดน ้าจูเจยีเจีย่ว ซึง่เป็นเมอืงทีม่สี ิง่กอ่สรา้งทางวัฒนธรรมโบราณของ

ราชวงศห์มงิ และราชวงศซ์งิอยูม่ากมาย น าทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มน่ ้าหวงผูล่งไป 50 เมตรภายใน

อโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ ตืน่ตาตืน่ใจ จากนัน้สูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตก

ของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า“พพิธิภัณฑ์

สถาปัตยกรรมนานาชาต”ิถอืเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮอ้กีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้น



 

***หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 

 
 

โปรแกรม : ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้รถไฟความเร็วสงู 6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย GO1-PEKTG002 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ  

2 – 3 ท่ำน 
ท่ำนละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสริมเตียง) 
ท่ำนละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่ำนละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ท่ำนละ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่ำนละ 

วนัที ่22 – 27 ส.ค. 61 22,900.- 25,900.- 25,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่23 – 28 ส.ค. 61 22,900.- 25,900.- 25,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่24 – 29 ส.ค. 61 23,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่31 ส.ค. – 5 ก.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่04 – 09 ก.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่05 - 10 ก.ย. 61 23,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่06 – 11 ก.ย. 61 23,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่07 – 12 ก.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่08 – 13 ก.ย. 61 22,900.- 25,900.- 25,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่11 – 16 ก.ย. 61 22,900.- 25,900.- 25,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่12 – 17 ก.ย. 61 23,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 17,900.- 

การเงนิการธนาคารที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเซีย่งไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศลิปะ

สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธคิบารอครวมทัง้การผสมผสาน ระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐเชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงาน

ใหญข่องธนาคารตา่งชาตเิป็นตน้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

น าท่านสู่ ศูนยย์าสมุนไพรจนี และยาบวัหมิะ ผ่อนคลาย นวดฝ่าเทา้ พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณ
ของสมุนไพรจีน หรือในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ซือ้ยาแกน ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยาบัวหมิะ”ยาประจ าบา้นทีม่ี
ชือ่เสยีงและใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยาสตูรพเิศษ หมายเหตุ ขอความร่วมมอืลูกคา้ กรุณาแช่

เทา้ และนวดฝ่าเทา้ทกุท่าน (หากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะไมแ่ชเ่ทา้และนวดฝ่าเทา้ ...กรุณาจา่ย
เพิม่ทา่นละ 300 หยวน น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแหง่นีเ้ปรยีบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย 
หรอืยา่นออรช์ารด์ ของสงิคโปร ์ถนนนี้มคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บน
ถนนแหง่นีเ้ป็นยา่นทีค่กึคักและทันสมยัทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่6 เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพฯ 

04.00 น. Morning Call 

 บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

05.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทาง สู ่สนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตเิซีย่งไฮ ้ผูต่ง 

07.30 น. อ าลากรงุเซีย่งไฮ ้ เดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG663 

11.05 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดย สวสัดิภ์าพ 



วนัที ่13 – 18 ก.ย. 61 23,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่14 – 19 ก.ย. 61 23,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่15 – 20 ก.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่18 – 23 ก.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่19 – 24 ก.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่20 – 25 ก.ย. 61 23,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่21 – 26 ก.ย. 61 23,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่22 – 27 ก.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่25 – 30 ก.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่17 – 22 ต.ค. 61 23,900.- 26,900.- 26,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่18 – 23 ต.ค. 61 25,900.- 28,900.- 28,900.- 6,000.- 18,900.- 

วนัที ่19 – 24 ต.ค. 61 25,900.- 28,900.- 28,900.- 6,000.- 18,900.- 

วนัที ่20 – 25 ต.ค. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่23 – 28 ต.ค. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่24 – 29 ต.ค. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่25 – 30 ต.ค. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่26 – 31 ต.ค. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่27 ต.ค.–01 พ.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่30 ต.ค.–04 พ.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่06 – 11 พ.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่07 – 12 พ.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่08 – 13 พ.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่09 – 14 พ.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่10 – 15 พ.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 

วนัที ่13 – 18 พ.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 17,900.- 
 



หมายเหต ุ:  รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี ทา่นละ 1,500 บาท. 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ์เก็บเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท จากราคาทวัร*์* 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

✓ คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

✓ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

✓ คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

✓ คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,500 บาท 

✓ คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

✓ รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

✓ คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 กระเป๋าเดนิทาง 

 กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการ

บนิก าหนด 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ ท่านละ 250 หยวนต่อทรปิ *** กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอ

เก็บทปิเพิม่ ทา่นละ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน *** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ 

เพือ่เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด 

ทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 
 
 



เง่ือนไขกำรจอง 
ช ำระเงินมัดจ ำเป็นเงินจ ำนวน 10,000 บำทต่อท่ำน เพ่ือส ำรองที่น่ัง ภำยใน 24 ชม. หลังจำกกำรจอง ที่น่ังจะยืนยันเม่ือ
ได้รับเงินมัดจ ำแล้วเท่ำน้ัน 

ธนำคำร  ไทยพำณชิย์  (สำขำ หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นำยโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี       175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมำทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

• ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตของผูท่ี้เดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวซ่ีำ ภำยใน 3วนั
นบัจำกวนัจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมัติ 

• เง่ือนไขกำรช ำระค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือทำงบริษัทขอเกบ็ค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 25 วนัก่อนกำรเดินทำง 

• เม่ือไดรั้บกำรยนืยนัวำ่กรุ๊ปออกเดินทำงได ้ลูกคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวซ่ีำไดท้นัที 

• หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ท่ี ก่อนออกบตัร
โดยสำรทุกคร้ัง หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 

• กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 
รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพื่อประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท่ี 

• หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มีโรคประจ ำตวั หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกวำ่ 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัร์มีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

• ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 



3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่

รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบน

เครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงได ้

ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถที่

จะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่ว

สถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิท

จะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ

เชน่นัน้ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มกีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เด ีย่วคา่บรกิารดงันี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วนัท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้

กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  



 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่

ไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้น ที่ท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูต

ตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซี่า เล่มที่มปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุ่ม

ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิท

ทัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่าง

เดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 



**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


