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ก าแพงเมืองจีน|พระราชวงักู้กง| รถไฟความเร็วสงู| หาดไว่ทาน 
STARBUCKS RESERVE ROASTERY | เป็ดปักกิ่ง | สกุีม้องโกล| เส่ียวหลงเปา 

 
  

 

 

 

  

เยือน2 มหานครแห่งแดนมงักร ปักก่ิง เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน 
 

เดินทาง มกราคม–เมษายน 2563 

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพียง20,999.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) - ปักก่ิง(สนามบินปักก่ิงแคปิตอล)(TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวงัฝูจ่ิง 
วนัที่ 2 ปักก่ิง - จตุัรัสเทียนอนัเหมิน - พระราชวงักู้กง - ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา - ตลาดหงเฉียว - กายกรรมปักก่ิง 
วนัที่ 3 ศูนย์เคร่ืองรางผีเซียะ - พระราชวงัฤดูร้อน - ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน - ศูนย์หยก - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน า้ 
วนัที่ 4.  ปักก่ิง - เซ่ียงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสงู) - ตลาดเฉินหวงัเม่ียว - หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ 
วนัที่ 5. ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) - ถนนนานกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - เซ่ียงไฮ้(สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพ(สนามบิน

สวุรรณภูมิ)(TG665: 17.20-21.15)   
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ ง(สนามบินปักกิ่ งแคปิตอล) 
(TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวังฝูจิ่ง 

07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

10.10น. ออกเดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG614 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลเมืองปักกิ่ง สนามบินนีไ้ด้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้บริการ ต้อนรับกีฬา

โอลิมปิก  2008  คาดว่าสามารถรองรับผู้ โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนข
อง สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้ โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 
2 ข้าง ทอดตวัจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวัตกรรม
ใหม่ที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตวัอาคารหลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหา
นคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลงัจากปักก่ิงได้รับการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชน
จีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ มีการเปลี่ยนแปลง
จากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนีปั้กก่ิงมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึง
สภาพเมืองที่ทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ย่านแหล่งช้อปปิง้ ถนนหวังฝูจ่ิง เป็นศูนย์กลางการค้าและการช้อปปิง้ของวยัรุ่นและนักท่องเที่ยว

ที่มาเยือน เป็นอย่างมากที่สดุของในเมืองปักก่ิง อิสระให้ท่านช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว 

วันท่ี2 
ปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน -พระราชวังกู้กง -ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - 
ตลาดหงเฉียว - กายกรรมปักกิ่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซ่ึงเป็นจตุัรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก จัตุรัสเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง 

ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบ
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ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีมีความส าคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอนัเหมินที่ตัง้อยู่ทางทิศเหนือสุดของจตุัรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยู่เหนือเสาธงกลางจตุัรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจตุัรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน 
พิพิธภัณฑ์การปฏิวติัแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนีท้างด้านทิศใต้ยงัมี หอร าลึก
ท่านประธานเหมาและหอประตูเจิง้หยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน  

  
 น าท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้านและชีวิตของจักรพรรดิใน

ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ที่มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ 
หมายถึงพระราชวังเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซ่ึงแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวงัต้องห้าม 
เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดงันัน้วงัของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ท่ี
ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถล่วงล า้เข้าไปได้ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล) 

 น าท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ท าด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีนสินค้ามากมาย เช่นหมอน
ยางพาราที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี ้และยงัได้ฟังบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็นความรู้อีกด้วย น าท่านเดินทางสู่ ตลาด
หงเฉียว ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าพวกกระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า COPY แบรนเนมย่ีห้อดังต่างๆ มากมาย น าท่านชม 
กายกรรมปักกิ่ง การแสดงโชว์กายกรรมที่ต่ืนเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กายกรรมปักก่ิงเป็นการแสดงผสมผสาน ทัง้
หวาดเสียวและต่ืนเต้น หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุน
จาน โชว์ควงสิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนที่สงู เป็นต้น 

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

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านแวะศูนย์เคร่ืองรางผีเซ๊ียะ  เคร่ืองรางของขลงัตามความเช่ือเร่ืองโชคลาภของชาวจีน  น าท่านเดินทางสู่  พระราชวัง
ฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงห่างจากตัวเมืองปักก่ิงประมาณ 15 
กิโลเมตร พระราชวงัฤดูร้อนอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมยักุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนาง
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ฉือซีไทเฮาได้น างบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวัง
ประกอบด้วย ต าหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทบัของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนักเร่ินโช่วเตีย้น สถานที่ว่าราชการของพระนาง
ฉือซีไทเฮา ภูเขาว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ต าหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลดัเลาะ
ไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งด้วยภาพวาดต่างๆ) และต าหนักต่างๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก าแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมยัพระ

เจ้าจ๋ินซีฮ่องเต้เป็นครัง้แรก ก าแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบนัสร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกันการรุกรานจาก
พวกมองโกล และพวกเติร์ก หลงัจากนัน้ยงัมีการสร้างก าแพงต่ออีกหลายครัง้ด้วยกันแต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลีย
และแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนได้ส าเร็จ มีความยาวทัง้หมดถึง 6 ,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เช่ือกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได้ก าแพงอาคารดู
เหมือนฟองน า้ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้  

 
 น าท่านแวะชม ศูนย์หยก ส าหรับชาวจีนแล้วนัน้หยกเปรียบเสมือนเคร่ืองส่งเสริมดวงชะตาและอัญมณีที่มีคุณภาพและมี

ช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้ฟังบรรยายวิธีการเลือกซือ้หยกแท้ที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเช่นก าไรหยก 
แหวนหยก  
น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก  สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดังของโลก “โคลอสเซ่ียม” พยายามให้เอือ้อ านวยต่อ
สิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ “รังนก” ที่มี
โครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไม้ เพดานและผนังอาคารที่ท าด้วยวัสดุโปร่งใส อฒัจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับ
พระราชวังต้องห้ามของจีน ซ่ึงให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน า้แห่งชาติ สระว่ายน า้แห่งชาติ สร้างขึน้
เหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน า้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง 
เน้นใช้พลงังานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน า้ที่สดุ และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจยัของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESSHOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 4 
ปักกิ่ง - เซ่ียงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่
ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น าท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เซ่ียงไฮ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 -5 ชั่วโมง)  เป็น
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เส้นทางรถไฟความเร็วสงูที่มีความยาวทัง้หมด 1,318 กิโลเมตร และว่ิงผ่านปักก่ิง เทียนจิน เหอเป่ย ซานตง อนัฮุย เจียงซูและ
เซ่ียงไฮ้ทัง้หมด 7 เมืองใหญ่  ระหว่างทางให้ท่าน ชมวิวสองข้างทาง และพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
(หมายเหตุ : กระเป๋าเดินทางและสมัภาระทุกชิน้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วลกูค้าต้องเป็นผู้จัดการและดูแลเองโปรดทราบ
ห้ามน าของมีคมอาทิเช่นมีดไฟเช็คกรรไกรตัดเล็บและของมีคมต่างๆขึนรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะพกติดหรือว่าใส่กระเป๋าใบ
ใหญก็่ตามหากมีการแสกนตรวจพบเจ้าหน้าที่จะท าการยึดสิ่งของนัน้ทนัที) 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู KFC หรือ MC DONALD 

 น าท่านเดินทางสู่ตลาดเฉิงหวงเม่ียวหรือที่เรียกกันว่าวดัเทพเจ้าประจ าเมืองเคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าซ่ึงได้กลายเป็นศูนย์
รวมสินค้าและอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่างลงตัวซ่ึง
เป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอัธยาศยั 
 

 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน  ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือว่า“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้อีกทัง้ถือเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทัง้การผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้น 

 

 
 น าท่านนั่ง รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แม่น า้หวงผู่ที่เช่ือมโยงระหว่างทางฝ่ังของเดอะบนัด์ และเขตผู่ตง มี

ความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าต่ืนเต้นของการท่องเที่ยวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ร่ิมต้นกันด้วย โบกีร้ถไฟที่สามารถ
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มองเห็นรอบด้านได้แบบ 360 องศา เม่ือขบวนของรถไฟเร่ิมว่ิงไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ ก็จะเร่ิมปรากฏ สร้างความน่า
ต่ืนเต้นย่ิงขึน้ด้วยเสียงต่าง ๆ แสงไฟจะเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ ปรากฏเป็นภาพที่งดงาม ซ่ึงจะใช้เวลาทัง้หมดเพียงแค่ 3 -5 นาที 
เท่านัน้ ในการผ่านอุโมงค์แห่งนี ้

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

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านสู่ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) ฟังเร่ืองราวสมนุไพรและค้นคว้ายาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลิง หรือในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ยา

ประจ าบ้านที่มีช่ือเสียง ชมวีดีทศัน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมนุไพรจีนแต่ละชนิด น าท่านสู่ ถนนนานจิง หรือ นาน
จิงลู่  ( Nanjing Lu)เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซ่ียงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มี
ความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นที่ตัง้ของร้านค้า
มากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชั่น ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ภัตตาคารหรู ร้านจิวเวลร่ีช่ือดัง ทัง้ร้านที่เป็นของคนจีน
ท้องถ่ิน และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตัง้แต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut ร้านไอศครีม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร(เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
  
 น าท่านเดินทางต่อไปยัง Starbucks Reserve Roasteryสาขาใหม่ในเซ่ียงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา 

Reserve Roasteryที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซ่ียงไฮ้ใหม่หมาดเม่ือวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี ้สาขานีน้อกจากความย่ิงใหญ่อลังการ
แล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูค้า
สามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สัมผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองด่ืมต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทัง้เคร่ืองด่ืมที่
มีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 
17.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่TG615(บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ: เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้ 5วัน 4 คืนโดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

      

วนัที่ 08-12 ก.พ.63 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 12,999.- 
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วนัที่ 14-18 ก.พ.63 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 12,999.- 

วนัที่ 22-26 ก.พ.63 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 12,999.- 

วนัที่ 06-10 มี.ค.63 20,999.- 23,999.- 23,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัที่ 07-11 มี.ค.63 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัที่ 13-17 มี.ค.63 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัที่ 14-18 มี.ค.63 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัที่ 19-23 มี.ค.63 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัที่ 21-25 มี.ค.63 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัที่ 25-29 มี.ค.63 21,999.- 24,999.- 24,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัที่ 27-31 มี.ค.63 22,999.- 25,999.- 25,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัที่ 04-08 เม.ย.63 24,999.- 27,999.- 27,999.- 5,000.- 11,999.- 

วนัที่ 10-14 เม.ย.63 28,999.- 31,999.- 31,999.- 5,000.- 13,999.- 

วนัที่ 11-15 เม.ย.63 29,999.- 32,999.- 32,999.- 5,000.- 14,999.- 

วนัที่ 12-16 เม.ย.63 29,999.- 32,999.- 32,999.- 5,000.- 14,999.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.-ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์นบัจากวนัเดินทางกลบัคิดค่าบริการเพิ่มท่านละ3,000 บาท 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าวทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
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2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ
เช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
 4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได้           

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
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6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 

**หมายเหตุ  ตัง้แต่พีเรียดเดินทาง 1 ม.ค.63 เป็นต้นไป ค่าวีซ่าเด่ียว จากเดิม 1,650 บาท ปรับเป็นท่านละ 1,800 
บาท ** 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 
ส่วนเกินน า้หนักตามสายการบินก าหนด 

4. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

ฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300หยวน /ท่าน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบ

ทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหาย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า เหตุสดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่
จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 
ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวค่าบริการดงันี ้ ** 

- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  

- ย่ืนด่วน 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน

การส่งเอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบัตรตัวจริง, ส าเนาสูติบัตรและสติูบัตรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
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 ข้อมลูจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้
ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ 
อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,360 บาท  

2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนังสือว่าจ้างในการท างาน  
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5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทบัร้านที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี  ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาล ีลิทัวเนีย ลตัเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจนี สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การย่ืนวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศเน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง  
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)  

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี..................   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


