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• ชมก ำแพงเมอืงจนี สงิมหัศจรรย ์1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก 
• ชมควำมวจิติรงของสถำปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญข่องพระรำชวงักูก้ง วงัหลวงจดุก ำเนดิศนูยก์ลำงอ ำนำจของจนี  
• เยีย่มชมพระรำชวงัฤดรูอ้น วงัหลวงเกำ่สมัยพระเจำ้กบุไลขำ่น ชมสวนสวยตำมหลักฮวงจุย้ของจนีโบรำณ 
• สะดวกสบำยกับกำรเดนิทำงโดยรถไฟควำมเร็วสงู CRH จำกปักกิง่ – สูเ่ซีย่งไฮ ้
• เมอืงจเูจยีเจยีว ลอ่งเรอื ล ำธำรไขม่กุ อันไดช้ือ่วำ่เวนสิชำนเมอืงเซีย่งไฮ ้ทีไ่มค่วรพลำด 
• ชมววินครเซีย่งไฮ ้ณ หำดไวท่ำน (The Bund) และลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์
• ลิม้รสอำหำรขึน้ชือ่...เมนูพเิศษ ปักกิง่ ชมิเป็ดปักกิง่และสกุีม้องโกล เซีย่งไฮ ้ 

 

• รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนีแบบเดีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท 

• ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

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

 

ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้รถไฟความเร็วสงู 
6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไทย 



 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ(สนำมบนิสุวรรณภูมิ)– ปักกิง่(สนำมบนิปักกิง่แคปิตอล)

(TG614 /10.10-15.50)  – ถนนหวงัฝจูิง่  ✈ 🍽 
YITEL HOTEL หรอื

เทยีบเทำ่ระดับ 4 ดำว 

2 
ปักกิง่ – จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ – พระรำชวงักูก้ง – ผลติภัณฑย์ำงพำรำ 

– หอฟ้ำเทยีนถำน – กำยกรรมปักกิง่ 🍽 🍽 🍽 
YITEL HOTEL หรอื
เทยีบเทำ่ระดับ 4 ดำว 

3 
ศนูยห์ยก – ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน – ศนูยผ์ลติภัณฑไ์ขมุ่ก – 

ผำ่นชมสนำมกฬีำรังนกและสระวำ่ยน ้ำ – พระรำชวงัฤดรูอ้น 🍽 🍽 🍽 
YITEL HOTEL หรอื
เทยีบเทำ่ระดับ 4 ดำว 

4 
รำ้นผเีซี๊ยะ – ชอ้ปป้ิงตลำดรัสเซยี – น่ังรถไฟควำมเร็วสงูสูเ่ซีย่งไฮ ้– 

ศนูยช์ำจนี 🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS 
หรอืเทยีบเทำ่ระดับ 4 ดำว 

5 
เมอืงโบรำณจูเจยีเจีย่ว+ล่องเรือ – ลอดอโุมงคเ์ลเซอร์ – หำดไว่ทำน 

– ศนูยแ์พทยแ์ผนจนี+บวัหมิะ – ถนนนำนกงิ 🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS 

หรอืเทยีบเทำ่ระดับ 4 ดำว 

6 
เซีย่งไฮ(้สนำมบนิเซีย่งไฮผู้่ตง) – กรุงเทพฯ(สนำมบนิสุวรรณภูมิ)

(TG663/07.30-11.05)  ✈    

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ– ปกักิง่(สนามบนิปกักิง่แคปิตอล)(10.10-15.50)  – ถนนหวงัฝจู ิง่ 

07.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิเคำน์เตอร์ D  ประตู 3 สำยกำรบนิ ไทย (TG) โดยมี

เจำ้หนำ้ที ่คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสัมภำระและเอกสำรกำรเดนิทำงใหก้ับทุก

ทำ่น 

10.10 น.  ออกเดนิทำงสู ่กรงุปักกิง่ โดยเทีย่วบนิที ่TG614 

15.50 น. 

 

เดนิทำงถงึสนำมบนิ กรุงปักกิง่ สนำมบนินี้ไดเ้ปิดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิดใหบ้รกิำรตอ้นรับกีฬำ

โอลมิปิก  2008  คำดวำ่สำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรไดม้ำกถงึ  55  ลำ้นคนในปี 2015  สนำมบนิมขีนำดใหญ่

กว่ำแพนตำกอนของ สหรัฐอเมรกิำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนกินักเดนิทำงทีเ่ขำ้ถงึจติใจ

ผูโ้ดยสำร ดว้ยกำรออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขำ้ง ทอดตัวจำกทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจำก

แสงอำทติยแ์ต่ตดิสกำยไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใชน้วัตกรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิำณก๊ำซคำรบ์อนภำยในตัว

อำคำร น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูย่ำ่นแหลง่ชอ้ปป้ิง ถนนหวงัฝจู ิง่ เป็น

ศนูยก์ลำงกำรคำ้และกำรชอ้ปป้ิงของวัยรุน่และนักทอ่งเทีย่วทีม่ำเยอืน เป็นอยำ่งมำกทีส่ดุของในเมอืงปักกิง่ 

อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศัย   
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่YITEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

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

กายกรรมปกักิง่ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสทีม่ขีนำดใหญท่ีส่ดุในโลก จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่

ใจกลำงกรุงปักกิง่ ควำมยำวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร 

พื้นที่ทัง้ส ิน้ 440,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจุประชำกรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมนิ

นับเป็นจัตุรัสใจกลำงเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถำปัตยกรรมทีม่คีวำมส ำคัญ ไดแ้ก่ หอประตู

เทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยูท่ำงทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดำว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยูเ่หนือเสำธงกลำง

จัตุรัส อนุสำวรยีว์รีชนใจกลำงจัตรัุส มหำศำลำประชำคมดำ้นทศิตะวันตกของจัตรัุส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ำร

ปฏวิัตแิหง่ชำตแิละพพิธิภัณฑป์ระวัตศิำสตรช์ำตจินีทำงฝ่ังตะวันออก นอกจำกนีท้ำงดำ้นทศิใตย้ังม ีหอร ำลกึ

ท่ำนประธำนเหมำและหอประตูเจิง้หยำงเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้่ำนเดนิสู่ พระราชวงักูก้ง สรำ้งขึน้ใน

สมัยจักรพรรดหิยง่เล่อแห่งรำชวงศห์มงิ เป็นทัง้บำ้นและชวีติของจักรพรรดใินรำชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้สิน้ 

24 พระองค์ พระรำชวังเก่ำแก่ทีม่ปีระวัตศิำสตรย์ำวนำนกว่ำ 500 ปี มชีือ่ในภำษำจนีว่ำ ‘กูก้ง’ หมำยถงึ

พระรำชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึง่แปลว่ำ ‘พระรำชวังตอ้งหำ้ม’ เหตุที่เรียก

พระรำชวังตอ้งหำ้ม เนือ่งมำจำกชำวจนีถอืคตใินกำรสรำ้งวังวำ่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแห่งสวรรค ์ดังนัน้

วังของบตุรแหง่สวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหำ้ม’ คนธรรมดำสำมญัไมส่ำมำรถลว่งล ้ำเขำ้ไปได ้

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บา่ย  น ำทำ่นเลอืกซือ้ผลติภณัฑย์างพาราทีท่ ำดว้ยเทคโนโลยกีำรผลติทีท่ันสมยัของประเทศจนีสนิคำ้มำกมำย 

เชน่หมอนยำงพำรำทีไ่ดรั้บควำมนยิมอยู่ในขณะนี้ และยังไดฟั้งบรรยำยขัน้ตอนกระบวนกำรเป็นควำมรูอ้กี

ดว้ย น ำทำ่นเดนิทำงสูห่อฟ้าเทยีนถานตัง้อยูท่ำงทศิใตข้องกรงุปักกิง่มเีนือ้ทีท่ัง้หมด273เฮกตำรเ์ป็นสถำน

ซึง่จักรพรรดแิห่งรำชวงศห์มงิ และรำชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดำ ในระยะยำ่งเขำ้ฤดูหนำวถงึเดอืน

อำ้ยตำมจันทรคตทิกุปี พระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระรำชพธิบีวงสรวงทีน่ั่นเพือ่ใหก้ำรเก็บเกีย่วไดผ้ล

อุดม ประกอบดว้ยต ำหนักฉีเหนียนเตีย้น ต ำหนักหวงฉงอีแ่ละลำนหยวนชวิ เป็นตน้น ำท่ำนชมกายกรรม

ปกักิง่เป็นกำยกรรมทีนั่กแสดงไดโ้ชวค์วำมสำมำรถหลำยๆ ดำ้น เชน่ โชวห์มนุจำน,โชวค์วงสิง่ของ,มอเตอร์

ไซตไ์ตถ่ัง เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 พกัที ่YITEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 ศนูยห์ยก – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน – ผลติภณัฑไ์ขม่กุ – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสระ

วา่ยน า้ – พระราชวงัฤดรูอ้น 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น ำท่ำนแวะชม ศนูยห์ยก ส ำหรับชำวจนีแลว้นัน้หยกเปรยีบเสมอืนเครือ่งสง่เสรมิดวงชะตำและอัญมณีทีม่ี

คุณภำพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่ำนไดฟั้งบรรยำยวธิกีำรเลอืกซือ้หยกแทท้ีม่คีณุภำพ ผลติภัณฑ์

ที่ไดรั้บควำมนิยมเช่นก ำไรหยก แหวนหยก น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็น

ก ำแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นชว่ง ๆ ของจนีสมัยโบรำณ สรำ้งในสมัยพระเจำ้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก ก ำแพงสว่น

ใหญ่ทีป่รำกฏในปัจจุบนัสรำ้งขึน้ในสมยัรำชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกนักำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวก

เตริก์ หลังจำกนัน้ยังมกีำรสรำ้งก ำแพงตอ่อกีหลำยครัง้ดว้ยกันแตภ่ำยหลังก็มเีผำ่เร่ร่อนจำกมองโกเลยีและ

แมนจเูรยีสำมำรถบกุฝ่ำก ำแพงเมอืงจนีไดส้ ำเร็จ มคีวำมยำวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ใน

เจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลำงดว้ย เชือ่กนัวำ่ หำกมองเมอืงจนีจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นก ำแพงเมอืงจนี

ไดก้ ำแพงอำคำรดูเหมือนฟองน ้ ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถตำ้นทำนแรงสั่นสะเทือนจำก

แผน่ดนิไหวได ้

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น ำท่ำนเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ำก ไขมุ่ก ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อำทเิชน่ ครมีไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ น ำ

ท่ำน ผา่นชมและถา่ยรปูหนา้สนามกฬีาโอลมิปิครงันก สนำมกฬีำโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถำปนกิ

ชำวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตำมรอยสนำมกีฬำชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” 

พยำยำมใหเ้อือ้อ ำนวยต่อสิง่แวดลอ้ม ในสนำมจุได ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดกำรแข่งขันโอลมิปิก

2008 มลีักษณะภำยนอกคลำ้ยกบั “รังนก” ทีม่โีครงตำขำ่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดำนและผนังอำคำรทีท่ ำ

ดว้ยวัสดโุปรง่ใส อฒัจันทรม์ลีักษณะรปูทรงชำมสแีดง ดคูลำ้ยกบัพระรำชวังตอ้งหำ้มของจนี ซึง่ใหก้ลิน่อำย

งดงำมแบบตะวันออก ผำ่นชมสระวำ่ยน ้ำแหง่ชำต ิสระวำ่ยน ้ำแหง่ชำต ิสรำ้งขึน้เหนอืจนิตนำกำรคลำ้ย “กอ้น

น ้ำสีเ่หลีย่มขนำดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนท ำเป็นโครงร่ำง เนน้ใช ้

พลังงำนแสงอำทติยเ์พือ่ใหดู้เหมอืนน ้ำทีสุ่ด และใชเ้ทคโนโลยจีำกงำนวจัิยของนักฟิสกิสจ์ำก Dublin’s 

Trinity College น ำท่ำนชม พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชำนเมอืงดำ้นทศิตะวันตกเฉียง

เหนือของกรุงปักกิง่เป็นพระรำชอทุยำนทีม่ทีัศนียภำพทีส่วยงำมมำกแหง่หนึง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 290เฮกตำ้ร ์

ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็นน ้ำ 3 ส่วน เนื้อทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 ส่วน ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขำ “ว่ำนโซว่ซำน” 

และ ทะเลสำบ “คุนหมงิหู”บนเขำว่ำนโซว่ซำนไดส้รำ้งวหิำร ต ำหนัก พลับพลำ และเก๋งจนีอันงดงำมไว ้

หลำยรปูหลำยแบบตัง้อยูล่ดหลั่นรับกนักบัภมูภิำพ ทีเ่ชงิเขำมรีะเบยีงทำงเดนิทีม่รีะยะทำงไกลถงึ 728เมตร 

ลัดเลำะไปตำมรมิทะเลสำบคนุหมงิ ในทะเลสำบคนุหมงิมเีกำะเล็ก ๆ  เกำะหนึง่ มสีะพำน 17 โคง้อนัสวยงำม

เชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อทุยำนจัดไวไ้ดส้ัดสว่นงดงำมตระกำรตำซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของศลิปะใน

กำรสรำ้งอทุยำนของจนี 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
 พกัที ่YITEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4 ศนูยผ์เีซีย๊ะ – ชอ้ปป้ิงตลาดรสัเซยี – น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูเ่ซีย่งไฮ ้– ศนูยใ์บชา 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น ำท่ำนเขำ้ชม ศูนยผ์เีซยีะ หรอื ผซีวิ เป็นสัตวป์ระหลำดตำมควำมเชือ่ของจนีมำแต่โบรำณสิง่ศักดิส์ทิธิ์
เกีย่วกบัโชคลำภเงนิทองของจนี และยังเป็นสญัลักษณ์ของกำรพทิักษ์และคุม้ครองทรัพยส์มบัตอิกีดว้ย น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู ่ตลาดรสัเซยี ใหท้่ำนไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคำ้กระเป๋ำ รองเทำ้ เสือ้ผำ้ ฯลฯ  COPY แบรนเนม
ยีห่อ้ดังตำ่งๆ มำกมำย   



 

**หมายเหต ุโปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
 

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

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 – 3 
ทา่น ทา่นละ 

ผูเ้ดนิทางอายุ

ต า่กวา่ 20 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ผูเ้ดนิทางอายุ

ต า่กวา่ 20 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่06 - 11 พ.ย. 61 24,900.- 27,900.- 27,900.- 6,000.- 12,900.- 

วนัที ่09 - 14 พ.ย. 61 23,888.- 26,888.- 26,888.- 6,000.- 12,900.- 
วนัที ่10 - 15 พ.ย. 61 23,888.- 26,888.- 26,888.- 6,000.- 12,900.- 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น ำทำ่นสู ่สถานรีถไฟปกักิง่ เพือ่โดยสำร รถไฟความเร็วสงู มุง่หนำ้สู ่เซีย่งไฮ(้ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
5) ชัว่โมง)  เป็นเสน้ทำงรถไฟควำมเร็วสงูทีม่คีวำมยำวทัง้หมด 1,318 กโิลเมตร และวิง่ผำ่นปักกิง่เทยีนจนิ 
เหอเป่ยซำนตง อนัฮยุ เจยีงซแูละเซีย่งไฮท้ัง้หมด 7 เมอืงใหญ ่เสน้ทำงรถไฟ 
ควำมเร็วสูงปักกิง่-เซีย่งไฮ ้(หมายเหตุ : กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระทุกชิน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผุ ้
จดัการและดูแลเอง... เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว) จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศูนยใ์บชา ชมิชำอวู่หลงของ
ปักกิง่ และชำทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ ชำแดง ชำผลไม ้ชำมะล ิชำกหุลำบ 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 ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงโบราณจูเจยีเจีย่ว ซึง่ตัง้อยูท่ำงทศิตะวันตกของเซีย่งไฮ ้รมิฝ่ังทะเลสำบดืน้ซำน 

และอยูร่ะหว่ำงมณฑลเจอ๋เจยีงกับมณฑลเจยีงซู เป็นต ำบลน ้ำแหง่วัฒนธรรมโบรำณ ตดิอันดับหนึง่ในสีท่ีม่ ี

ช ือ่เสยีงโด่งดังในบรรดำต ำบลน ้ำของเมอืงเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ไดช้ือ่ว่ำเป็นไข่มุกใตแ้ม่น ้ำแยงซเีกยีงจนถงึ

ปัจจุบันนี้ ท่ำนจะไดล้่องเรอืชมตลำดน ้ำจูเจยีเจีย่ว ซึง่เป็นเมอืงทีม่สี ิง่ก่อสรำ้งทำงวัฒนธรรมโบรำณของ

รำชวงศห์มงิ และรำชวงศซ์งิอยูม่ำกมำย น ำท่ำน ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มน่ ้ำหวงผู่ลงไป 50 เมตรภำยใน

อโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูตำ่งๆ ตืน่ตำตืน่ใจ จำกนัน้สูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตก

ของแม่น ้ำหวงผู่มคีวำมยำวจำกเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถำปัตยกรรมที่ไดช้ือ่ว่ำ“พพิธิภัณฑ์

สถำปัตยกรรมนำนำชำต”ิถอืเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮอ้กีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลำงทำงดำ้น

กำรเงนิกำรธนำคำรที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของเซีย่งไฮต้ลอดแนวยำวของหำดไว่ทำนเป็นแหล่งรวมศลิปะ

สถำปัตยกรรมที่หลำกหลำย เช่น สถำปัตยกรรมแบบโรมันโกธคิบำรอครวมทัง้กำรผสมผสำน ระหว่ำง

สถำปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงำนภำครัฐเชน่ กรมศุลกำกร โรงแรม และส ำนักงำน

ใหญข่องธนำคำรตำ่งชำตเิป็นตน้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

น ำทำ่นสู ่ศนูยย์ำสมนุไพรจนี และยำบวัหมิะ ผ่อนคลำย นวดฝ่ำเทำ้ พรอ้มฟังกำรบรรยำยสรรพคณุของสมนุไพรจนี 
หรอืในชือ่วำ่ ยำบวัหมิะ ซือ้ยำแกน ้ำรอ้นลวกเป่ำฟู่ หลงิ “ยำบัวหมิะ”ยำประจ ำบำ้นทีม่ชี ือ่เสยีงและใหท้ำ่นไดน้วดฝ่ำเทำ้

ผอ่นคลำยกับยำสตูรพเิศษ 
หมายเหต ุขอควำมร่วมมอืลกูคำ้ กรุณำแชเ่ทำ้ และนวดฝ่ำเทำ้ทกุทำ่น (หำกทำ่นใดมคีวำมประสงคจ์ะไมแ่ชเ่ทำ้และ

นวดฝ่ำเทำ้ ...กรุณำจ่ำยเพิม่ทำ่นละ 300 หยวน น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ถนนนานกงิ ถนนแหง่นีเ้ปรยีบเหมอืนย่ำนสลีมของ
เมอืงไทย หรอืย่ำนออรช์ำรด์ ของสงิคโปร ์ถนนนีม้คีวำมยำวประมำณ 5 กโิลเมตร มหีำ้งสรรพสนิคำ้มำกมำยอยูบ่น

ถนนแหง่นีเ้ป็นยำ่นทีค่กึคกัและทนัสมัยทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่6 เซีย่งไฮ(้สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง) – กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(07.30-11.05) 

04.00 น. Morning Call 

 บรกิำรอำหำรเชำ้แบบกลอ่ง 

05.00 น. สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำง สู ่สนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตเิซีย่งไฮ ้ผูต่ง 

07.30 น. อ ำลำ กรงุเซีย่งไฮ ้ เดนิทำงกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG663 

11.05 น. เดนิทำงกลับถงึ สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดย สวัสดิภ์ำพ 



วนัที ่13 - 18 พ.ย. 61 23,888.- 26,888.- 26,888.- 6,000.- 12,900.- 
วนัที ่01 - 06 ธ.ค. 61 25,888.- 28,888.- 28,888.- 6,000.- 13,888.- 
วนัที ่05 - 10 ธ.ค. 61 25,888.- 28,888.- 28,888.- 6,000.- 13,888.- 
วนัที ่06 - 11 ธ.ค. 61 25,888.- 28,888.- 28,888.- 6,000.- 13,888.- 
วนัที ่15 - 20 ธ.ค. 61 24,888.- 27,888.- 27,888.- 6,000.- 12,888.- 
วนัที ่20 - 25 ธ.ค. 61 24,888.- 27,888.- 27,888.- 6,000.- 12,888.- 

 

 รวมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนีแบบเดีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้มร่วม คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

**เด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี บรบิรูณ์นบัจากวนัเดนิทางกลบั เก็บเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท จากราคาทวัร*์* 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดังกลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มูลควำมถูกตอ้งของรำยกำรทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลำนัดหมำยทัวร์ หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำงบรษัิทไม่

รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 

     3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ทำ่นละ 10,000.- บำท ภำยใน1วันหลังจำกกำรจอง 

     3.2 กรณุำช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15 – 20 วันกอ่นออกเดนิทำง 

4.  กำรยกเลกิและคนืคำ่ทัวรห์ลังจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วัน คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15 วัน เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวันหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืคำ่มัดจ ำทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรอืต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอืคำ่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจำกคำ่ตั๋วเป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คำ่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

4.  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

5.  คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6.  คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท ำกำร ทำ่นละ 1,500 บำท 

7.  คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]  

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

 ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี   

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ้ำมนั  

9.  คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีน่ ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 30 กโิลกรัม/ทำ่น  

3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 

4. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัวนอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 

5. คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

6. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

7. ค่ำทปิมัคคุเทศน์ทอ้งถิน่และคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่ำน/ทรปิ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน ค่ำทปิ

มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมม่หีัวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ ่15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่น ไมอ่อกเดนิทำง 
 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ที่เกดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิและอืน่ๆที่อยู่นอกเหนือกำร

ควบคมุของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำรำ้ย, กำร

สญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

3. หำกทำ่นยกเลกิกอ่นรำยกำรทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคำ่บรกิำร

ทีท่ำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรอื หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำย หรอื

เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนี้คดิตำมรำคำตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับรำคำตั๋ว

เครือ่งบนิตำมสถำนกำรณ์ดังกลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตัวแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำก

สำยกำรบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมี

เอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไมส่ำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมล่ำชำ้ และควำมผดิพลำด

จำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนทีอ่ืน่ๆมำให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ำรจัดหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

10. เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่

ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทำงบรษัิทจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ย

ทีเ่กดิขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน/ทำ่น/รำ้น 

11.ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้ทำง

บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  
 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
 

**ยืน่วซีำ่เดีย่วคำ่บรกิำรดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดำ 4 วันท ำกำร 1,500 บำท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท ำกำร 2,550 บำท  
 

1.  หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน และมสีภำพสมบรูณ์ไมช่ ำรดุ 

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่และตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม   

 รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขำวเทำ่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 



 - หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

 - ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้  2ขำ้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3. ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว จะตอ้งท ำเรือ่งแจง้ เขำ้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่ำนัน้กอ่นกำรสง่

เอกสำรยืน่วซีำ่ 

4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

5. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทำ่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 - กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส ำเนำสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถำนทีศ่กึษำ สถำนทีท่ ำงำน ต ำแหน่งงำน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ ำงำน ญำตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉงิ หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้น ทีท่ ำงำน และของญำต ิโปรดรับทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จ 

อำจมกีำรระงับกำรออกวซีำ่ เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสำรทุกอย่ำงตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนำ้กอ่นยืน่วซีำ่ ดังนัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่ำง

นอ้ย 5-7 วันท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 

8. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยู่ในระหว่ำงจัดระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททัวรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ัตร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำท่ำนจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจำกบรษัิททัวรฯ์ ไมท่รำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วซีำ่ในรำยละเอยีด / 

ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุำดแูลบตัรของทำ่นเป็นอยำ่งด ีหำกทำ่นท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดนิทำง ทำ่นอำจตอ้งตกคำ้งอยู่

ประเทศจนีอยำ่งนอ้ย 2 อำทติย ์ 

10. กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ 

 - ทำงบรษัิทฯ สำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้เฉพำะชำวต่ำงชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย และมใีบอนุญำตกำรท ำงำนใน

ประเทศไทยเทำ่นัน้ 

 - หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจำก

ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจนี 
 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกินั จำ่ยเพิม่ 3,560 บำท  

2. หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จำ่ยเพิม่  100 บำท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พำสปอรต์ ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทับตรำวซีำ่ และตรำเขำ้-ออกอยำ่งนอ้ย 2 

หนำ้เต็ม   

2.รปูถำ่ยสขีนำด 1.5 X 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รปูใหมถ่ำ่ยมำไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขำวเทำ่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จำกคอมพวิเตอร ์ 

- หำ้มสวมเสือ้สขีำวเด็ดขำด เชน่ เสือ้ยดืสขีำว ชดุนักศกึษำ หรอืชดุขำ้รำชกำร 

- ตอ้งมอีำยขุองรปูถำ่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนำ้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนำ้รวมถงึใบหทูัง้  2ขำ้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตำ่งห ูเเวน่ตำเเฟชัน่ เเวน่สำยตำ 

3.ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4.หนังสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน  

5.สมดุบญัชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตรำประทับรำ้นทีแ่ปล 

 

 

 



สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รปูถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรปูถำ่ยเกำ่ ทีถ่ำ่ยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรปูถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลัง ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขำ้ง มำตัดใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

4. น ำรปูถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ำกคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วัน เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

 

(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** 

 

ประกาศ 

เนื่องจำกสภำวะน ้ำมันโลกทีม่กีำรปรับรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซึง่ทำง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษีน ้ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

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

รำยชือ่บคุคลในครอบครัวของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพันธ ์(ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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) 


