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ก าแพงเมืองจีน |พระราชวงักู้กง | รถไฟความเร็วสงู | หาดไวท่าน 

STARBUCKS RESERVE ROASTERY | เป็ดปักก่ิง | สกีุม้องโกล| เสี่ยวหลงเปา 
 

  

 

 

 

  

เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน 
เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562  

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพียง 19,999.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.    กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - ปักกิ่ง(สนามบนิปักกิ่งแคปิตอล) (TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวงัฝจูิ่ง 
วนัท่ี 2   ปักกิ่ง - จตัรัุสเทียนอนัเหมนิ - พระราชวงักู้กง - ร้านผลติภณัฑ์ยางพารา - ตลาดหงเฉียว - กายกรรมปักกิ่ง 
วนัท่ี 3   ศนูย์เคร่ืองรางผีเซียะ - พระราชวงัฤดรู้อน - ก าแพงเมืองจีนดา่นจีหยงกวน - ศนูย์หยก - ผา่นชมสนามกีฬาโอลมิปิกรังนกและสระวา่ยน า้ 
วนัท่ี 4.  ปักกิ่ง - เซ่ียงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสงู) - ตลาดเฉินหวงัเม่ียว - หาดไวท่าน - อโุมงค์เลเซอร์ 
วนัท่ี 5.   ศนูย์นวดเท้า(ยาบวัหิมะ) - ถนนนานกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - เซ่ียงไฮ้(สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพ(สนามบิน

สวุรรณภมู)ิ (TG665: 17.20-21.15)   



 

  2 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมงักร  ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้ 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                   

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ ง(สนามบินปักกิ่ งแคปิตอล) 
(TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวังฝูจิ่ง 

07.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

10.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองปักกิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี TG614  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ ง แคปิตอล เมืองปักกิ่ ง สนามบินนีไ้ด้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพ่ือเปิดให้บริการ ต้อนรับกีฬา

โอลิมปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนข
อง สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนกัเดนิทางท่ีเข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 
2 ข้าง ทอดตวัจากทิศใต้ไปสูท่ิศตะวนัออกเพ่ือช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวตักรรม
ใหมท่ี่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตวัอาคาร หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง  
น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปัจจุบนัปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหา
นคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากบัมณฑล หลงัจากปักกิ่งได้รับการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชน
จีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80ศตวรรษท่ี 20 เมืองปักกิ่งได้พฒันาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ มีการเปล่ียนแปลง
จากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนีปั้กกิ่งมีถนนท่ีสลบักัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึง
สภาพเมืองท่ีทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ย่านแหล่งช้อปปิง้ ถนนหวังฝูจิ่ง เป็นศนูย์กลางการค้าและการช้อปปิง้ของวยัรุ่นและนกัท่องเท่ียว

ท่ีมาเยือน เป็นอย่างมากท่ีสดุของในเมืองปักกิ่ง อิสระให้ท่านช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพเิศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 

วันที่2 
ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา 
- ตลาดหงเฉียว - กายกรรมปักกิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจตัรัุสท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก จตัรัุสเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง 
ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ท่ีทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจัตรัุสเทียนอันเหมินนบัเป็นจตัรัุสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมนิท่ีตัง้อยู่ทางทิศเหนือสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจัตรัุส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตรัุส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวนัตกของจตัรัุส ตลอดจน 
พพิิธภณัฑ์การปฏิวตัิแห่งชาติและพิพธิภัณฑ์ประวตัิศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากนีท้างด้านทิศใต้ยังมี หอร าลึก
ท่านประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรือเฉียนเหมนิ  

 

 
 น าท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างขึน้ในสมยัจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้านและชีวิตของจักรพรรดิใน

ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวตัศิาสตร์ยาวนานกวา่ 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ 
หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวงัต้องห้าม’ เหตท่ีุเรียกพระราชวงัต้องห้าม 
เน่ืองมาจากชาวจีนถือคตใินการสร้างวงัว่า จกัรพรรดเิปรียบเสมือนบตุรแห่งสวรรค์ ดงันัน้วงัของบตุรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ี
ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล า้เข้าไปได้ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ สุกีม้องโกล) 

 น าท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ท่ีท าด้วยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยของประเทศจีนสินค้ามากมาย เช่นหมอน
ยางพาราท่ีได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี ้และยงัได้ฟังบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็นความรู้อีกด้วย  น าท่านเดนิทางสู ่ตลาด
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หงเฉียว ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าพวกกระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า COPY แบรนเนมย่ีห้อดังต่างๆ มากมาย  น าท่านชม 
กายกรรมปักกิ่ ง การแสดงโชว์กายกรรมท่ีตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงผสมผสาน ทัง้
หวาดเสียวและตื่นเต้น หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมนุ
จาน โชว์ควงสิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนท่ีสงู แต่ไฮไลน์คือการขบัมอเตอร์ไซค์มากกวา่ 4 คนั ในลกูโลกด้วยความเร็วในพืน้ท่ี
จ ากดัท่านไมค่วรพลาดชมกายกรรมปักกิ่งท่ีมีช่ือเสียงก้องโลก  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 

วันที่ 3 
ศูนย์เคร่ืองรางผีเซียะ - พระราชวังฤดูร้อน - ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยง
กวน - ศูนย์หยก - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน า้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านแวะศูนย์เคร่ืองรางผีเซ๊ียะ  เคร่ืองรางของขลงัตามความเช่ือเร่ืองโชคลาภของชาวจีน  น าท่านเดนิทางสู่  พระราชวัง
ฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่างจากตวัเมืองปักกิ่งประมาณ 15 
กิโลเมตร พระราชวงัฤดรู้อนอวีเ้หอหยวนเดมิเป็นสวนฤดรู้อนและสวนดอกไม้ในสมยักบุไลขา่น ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนาง
ฉือซีไทเฮาได้น างบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะท่ีเห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวัง
ประกอบด้วย ต าหนักเลอโช่วถัง สถานท่ีประทบัของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนักเร่ินโช่วเตีย้น สถานท่ีว่าราชการของพระนาง
ฉือซีไทเฮา ภเูขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคนุหมงิ เก๋งพระหอม ต าหนกัเรียงเมฆ เตอ๋เหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลดัเลาะ
ไปตามริมทะเลสาบคนุหมงิตกแตง่ด้วยภาพวาดต่างๆ) และต าหนกัตา่งๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดนิทางสู ่ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก าแพงท่ีมีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบราณ สร้างในสมยัพระ

เจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครัง้แรก ก าแพงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในปัจจบุนัสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พ่ือปอ้งกันการรุกรานจาก
พวกมองโกล และพวกเติร์ก หลงัจากนัน้ยงัมีการสร้างก าแพงตอ่อีกหลายครัง้ด้วยกันแต่ภายหลงัก็มีเผา่เร่ร่อนจากมองโกเลีย
และแมนจเูรียสามารถบกุฝ่าก าแพงเมืองจีนได้ส าเร็จ มีความยาวทัง้หมดถึง 6 ,350 กิโลเมตร และนบัเป็นหนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศ
จรรย์ของโลกยคุกลางด้วย เช่ือกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได้ก าแพงอาคารดเูหมือน
ฟองน า้ท่ีเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดนิไหวได้  
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 น าท่านแวะชม ศูนย์หยก ส าหรับชาวจีนแล้วนัน้หยกเปรียบเสมือนเคร่ืองส่งเสริมดวงชะตาและอัญมณีท่ีมีคณุภาพและมี

ช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้ฟังบรรยายวิธีการเลือกซือ้หยกแท้ท่ีมีคณุภาพ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมเช่นก าไรหยก 
แหวนหยก  
น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก  สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายามให้เอือ้อ านวยต่อ
สิง่แวดล้อม ในสนามจไุด้ 91,000 ท่ีนั่ง ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก2008 มีลกัษณะภายนอกคล้ายกับ “รังนก” ท่ีมี
โครงตาขา่ยเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารท่ีท าด้วยวสัดโุปร่งใส อัฒจันทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดคูล้ายกับ
พระราชวงัต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายน า้แห่งชาติ สระว่ายน า้แห่งชาติ สร้างขึน้
เหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน า้ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดเุทฟลอนท าเป็นโครงร่าง 
เน้นใช้พลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือให้ดเูหมือนน า้ท่ีสดุ และใช้เทคโนโลยีจากงานวจิยัของนกัฟิสกิส์จาก Dublin’s Trinity College 

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

วันที่ 4 
ปักกิ่ง - เซ่ียงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ตลาดเฉินหวังเม่ียว - หาดไว่
ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ ง เพ่ือโดยสาร รถไฟความเร็วสงู มุ่งหน้าสู่ เซ่ียงไฮ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 -5 ชั่วโมง)  เป็น

เส้นทางรถไฟความเร็วสงูท่ีมีความยาวทัง้หมด 1,318 กิโลเมตร และวิง่ผ่านปักกิ่ง เทียนจิน เหอเป่ย ซานตง อนัฮยุ เจียงซูและ
เซ่ียงไฮ้ทัง้หมด 7 เมืองใหญ่  ระหวา่งทางให้ท่าน ชมววิสองข้างทาง และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
(หมายเหตุ : กระเป๋าเดินทางและสมัภาระทุกชิน้ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ลกูค้าต้องเป็นผู้จัดการและดแูลเอง โปรด
ทราบ ห้ามน าของมีคม อาทิเช่น  มีด ไฟเช็ค กรรไกรตดัเลบ็  และของมีคมตา่งๆ ขนึรถไฟความเร็วสงู ไม่วา่จะพกติดหรือวา่ใส่
กระเป๋าใบใหญ่ก็ตาม หากมีการแสกนตรวจพบ เจ้าหน้าท่ีจะท าการยึดสิง่ของนัน้ทนัที) 



 

  6 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมงักร  ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้ 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                   

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู KFC หรือ MC DONALD 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือท่ีเรียกกันว่า วดัเทพเจ้าประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็น
ศนูย์รวมสนิค้า และอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้มีการผสมผสานระหวา่งอดีตและปัจจุบนัได้อย่างลง
ตวั ซึ่งเป็นย่านสนิค้าราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

 
 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้อีกทัง้ถือเป็น
ศนูย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทัง้การผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของธนาคารตา่งชาตเิป็นต้น   



 

  7 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมงักร  ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้ 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                   

 

 

 
 น าท่านนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แมน่ า้หวงผูท่ี่เช่ือมโยงระหวา่งทางฝ่ังของเดอะบนัด์ และเขตผูต่ง มี

ความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเต้นของการท่องเท่ียวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ร่ิมต้นกันด้วย โบกีร้ถไฟท่ีสามารถ
มองเห็นรอบด้านได้แบบ 360 องศา เม่ือขบวนของรถไฟเร่ิมวิ่งไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ ก็จะเร่ิมปรากฏ สร้างความน่า
ตื่นเต้นยิ่งขึน้ด้วยเสียงต่าง ๆ แสงไฟจะเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ปรากฏเป็นภาพท่ีงดงาม ซึ่งจะใช้เวลาทัง้หมดเพียงแค่ 3 -5 นาที 
เท่านัน้ ในการผา่นอโุมงค์แห่งนี ้  

 

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

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านสู ่ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) ฟังเร่ืองราวสมนุไพรและค้นคว้ายาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลงิ หรือในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ยา

ประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสียง ชมวีดีทัศน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแตล่ะชนิด น าท่านสู่ ถนนนานจิง หรือ นาน
จงิลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือวา่เป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มี
ความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดู้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู ่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้า



 

  8 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมงักร  ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้ 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                   

 

มากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิวเวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านท่ีเป็นของคนจีน
ท้องถิ่น และของตา่งชาต ิร้านฟาสต์ฟูด้ มีตัง้แต ่ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut ร้านไอศครีม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปา) 
 

 
 น าท่านเดินทางต่อไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซ่ียงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา 

Reserve Roastery ท่ีเพิ่งเปิดให้บริการในเซ่ียงไฮ้ใหมห่มาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผา่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการ
แล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟท่ียาวท่ีสดุในโลก ถึง 88 ฟุต ขึน้แท่นเป็นสาขาท่ีมีบาร์จิบกาแฟยาวท่ีสดุในโลกของ Starbucks ลกูค้า
สามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มต่างๆ กวา่ 100 เมนู รวมทัง้เคร่ืองดื่มท่ี
มีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้ 

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

 

อัตราค่าบริการ : เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้  5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 20-24 ก.ย.62 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 10,999.- 

วนัท่ี 12-16 ต.ค.62 23,999.- 26,999.- 26,999.- 5,000.- 12,999.- 

วนัท่ี 17-21 ต.ค.62 20,999.- 23,999 23,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 23-27 ต.ค.62 22,999.- 25,999 25,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัท่ี 07-11 พ.ย.62 19,999.- 22,999.- 22,999.- 5,000.- 9,999.- 



 

  9 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมงักร  ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้ 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                   

 

วนัท่ี 09-13 พ.ย.62 20,999.- 23,999 23,999.- 5,000.- 10,999.- 

วนัท่ี 14-18 พ.ย.62 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 10,999.- 

วนัท่ี 27-31 ธ.ค.62 28,999.- 31,999.- 31,999.- 5,000.- 13,999.- 

วนัท่ี28ธ.ค.-01ม.ค.63 29,999.- 32,999.- 32,999.- 5,000.- 13,999.- 

วนัท่ี 29ธ.ค.-02ม.ค63 29,999.- 32,999.- 32,999.- 5,000.- 13,999.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 
กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปี บริบูรณ์ นบัจากวนัเดินทางกลบัคิดคา่บริการเพิ่ม ทา่นละ 3,000 บาท 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพ่ือ
เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานัดหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษ



 

  10 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมงักร  ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้ 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                   

 

เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 

สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด

ฯลฯ 
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6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนต่างด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบ
คา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง 
และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ี
จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มเิช่นนัน้
ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
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2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน ญาติท่ีติดตอ่ได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ 
อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผู้เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
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1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทับร้านท่ี

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพวิเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 



 

  14 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมงักร  ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้ 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                   

 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  15 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมงักร  ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้ 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                   

 

**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 



 

  16 เยือน 2 มหานครแห่งแดนมงักร  ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้ 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย                   

 

1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


