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ก าแพงเมืองจีน|พระราชวงักู้กง| รถไฟความเร็วสงู| หาดไว่ทาน 
STARBUCKS RESERVE ROASTERY | เป็ดปักก่ิง | สกีุม้องโกล| เสี่ยวหลงเปา 

 
  

 

 

 

  

 

เยือน2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน 
 เดนิทาง สงิหาคม-ธันวาคม 2562 

 

 

 
ราคาเร่ิมต้นเพยีง19,999.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) - ปักก่ิง(สนามบินปักก่ิงแคปิตอล)(TG614: 10.10-15.50) - ถนนหวงัฝจ่ิูง 
วนัท่ี 2 ปักก่ิง - จตัรัุสเทียนอนัเหมิน - พระราชวงักู้กง - ร้านผลติภณัฑ์ยางพารา - ตลาดหงเฉียว - กายกรรมปักก่ิง 
วนัท่ี 3 ศนูย์เคร่ืองรางผีเซียะ - พระราชวงัฤดรู้อน - ก าแพงเมืองจีนดา่นจีหยงกวน - ศนูย์หยก - ผา่นชมสนามกีฬาโอลมิปิกรังนกและสระวา่ยน า้ 
วนัท่ี 4.  ปักก่ิง - เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสงู) - ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว - หาดไวท่าน - อโุมงค์เลเซอร์ 
วนัที่ 5. ศนูย์นวดเท้า(ยาบวัหิมะ) - ถนนนานกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพ(สนามบิน

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

07.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

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

โอลมิปิก  2008  คาดวา่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง  55  ล้านคนในปี 2015  สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนข
อง สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนกัเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบให้แบ่งเป็น 
2 ข้าง ทอดตวัจากทิศใต้ไปสูท่ิศตะวนัออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจากแสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้และใช้นวตักรรม
ใหมท่ี่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนภาย ในตวัอาคารหลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
น าทา่นออกเดินทางสูเ่มืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ปัจจบุนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหา
นคร 1 ใน 4 แหง่ของจีน ซึง่มีฐานะเทียบเทา่กบัมณฑล หลงัจากปักก่ิงได้รับการจดัตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชน
จีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลงัจากสมยั 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักก่ิงได้พฒันาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเช่ือ มีการเปลี่ยนแปลง
จากหน้ามือเป็นหลงัมือ ปัจจุบนันีปั้กก่ิงมีถนนที่สลบักัน ตึกสงูๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยงัแสดงถึง
สภาพเมืองที่ทนัสมยั กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก   

 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสูย่่านแหลง่ช้อปปิง้ ถนนหวังฝูจ่ิง เป็นศนูย์กลางการค้าและการช้อปปิง้ของวยัรุ่นและนกัท่องเที่ยว

ที่มาเยือน เป็นอยา่งมากที่สดุของในเมืองปักก่ิง อิสระให้ทา่นช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  (เมนูพิเศษ  เป็ดปักกิ่ง) 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเทา่  4 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึง่เป็นจตัรัุสที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก จตัรัุสเทียนอนัเหมิน ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักก่ิง 

ความยาวตัง้แต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้สิน้ 440 ,000 ตารางเมตร 
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สามารถจปุระชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบนัจตัรัุสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตัรัุสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก ล้อมรอบ
ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความส าคญั ได้แก่ หอประตเูทียนอนัเหมินที่ตัง้อยูท่างทิศเหนือสดุของจตัรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบดัอยูเ่หนือเสาธงกลางจตัรัุส อนสุาวรีย์วีรชนใจกลางจัตรัุส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวนัตกของจตัรัุส ตลอดจน 
พิพิธภณัฑ์การปฏิวตัิแห่งชาติและพิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ชาติจีนทางฝ่ังตะวนัออก นอกจากนีท้างด้านทิศใต้ยงัมี หอร าลกึ
ทา่นประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน  

  
 น าท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างขึน้ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทัง้บ้านและชีวิตของจักรพรรดิใน

ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทัง้สิน้ 24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ที่มีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ 
หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่ว่า ‘จ่ือจิน้เฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวงัต้องห้าม’ เหตทุี่เรียกพระราชวงัต้องห้าม 
เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัวา่ จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบตุรแหง่สวรรค์ ดงันัน้วงัของบตุรแหง่สวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่
ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามญัไมส่ามารถลว่งล า้เข้าไปได้ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ สุกีม้องโกล) 

 น าท่านเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ท าด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีนสินค้ามากมาย เช่นหมอน
ยางพาราที่ได้รับความนิยมอยูใ่นขณะนี ้และยงัได้ฟังบรรยายขัน้ตอนกระบวนการเป็นความรู้อีกด้วย น าทา่นเดินทางสู ่ตลาด
หงเฉียว ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้สินค้าพวกกระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า COPY แบรนเนมยี่ห้อดงัต่างๆ มากมาย น าท่านชม 
กายกรรมปักกิ่ง การแสดงโชว์กายกรรมที่ตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กายกรรมปักก่ิงเป็นการแสดงผสมผสาน ทัง้
หวาดเสยีวและตื่นเต้น หลากหลายชดุการแสดง และการแสดงจะแตกตา่งกนัไป โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมนุ
จาน โชว์ควงสิง่ของ กายกรรมผาดโผนบนท่ีสงู แตไ่ฮไลน์คือการขบัมอเตอร์ไซค์มากกวา่ 4 คนั ในลกูโลกด้วยความเร็วในพืน้ที่
จ ากดัทา่นไมค่วรพลาดชมกายกรรมปักก่ิงที่มีช่ือเสยีงก้องโลก 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าทา่นแวะศูนย์เคร่ืองรางผีเซี๊ยะ  เคร่ืองรางของขลงัตามความเช่ือเร่ืองโชคลาภของชาวจีน  น าท่านเดินทางสู ่ พระราชวัง
ฤดูร้อนอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของกรุงปักก่ิงห่างจากตวัเมืองปักก่ิงประมาณ 15 
กิโลเมตร พระราชวงัฤดรู้อนอวีเ้หอหยวนเดิมเป็นสวนฤดรู้อนและสวนดอกไม้ในสมยักบุไลขา่น ตอ่มาในปี ค.ศ. 1893 พระนาง
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ฉือซีไทเฮาได้น างบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน ภายในพระราชวัง
ประกอบด้วย ต าหนกัเลอโช่วถงั สถานที่ประทบัของพระนางฉือซีไทเฮา ต าหนกัเร่ินโช่วเตีย้น สถานที่ว่าราชการของพระนาง
ฉือซีไทเฮา ภเูขาวา่นโส้วซาน ทะเลสาบคนุหมิง เก๋งพระหอม ต าหนกัเรียงเมฆ เตอ๋เหอหยวน ฉางหลาน (ระเบียงยาวลดัเลาะ
ไปตามริมทะเลสาบคนุหมิงตกแตง่ด้วยภาพวาดตา่งๆ) และต าหนกัตา่งๆ อีกมากมาย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นเดินทางสู ่ก าแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นก าแพงที่มีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบราณ สร้างในสมยัพระ

เจ้าจ๋ินซีฮ่องเต้เป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบนัสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัการรุกรานจาก
พวกมองโกล และพวกเติร์ก หลงัจากนัน้ยงัมีการสร้างก าแพงตอ่อีกหลายครัง้ด้วยกันแต่ภายหลงัก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลีย
และแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนได้ส าเร็จ มีความยาวทัง้หมดถึง 6 ,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่ง
มหศัจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เช่ือกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมืองจีนได้ก าแพงอาคารดู
เหมือนฟองน า้ที่เคลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหวได้  

 
 น าท่านแวะชม ศูนย์หยก ส าหรับชาวจีนแล้วนัน้หยกเปรียบเสมือนเคร่ืองสง่เสริมดวงชะตาและอญัมณีที่มีคุณภาพและมี

ช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้ฟังบรรยายวิธีการเลือกซือ้หยกแท้ที่มีคณุภาพ ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับความนิยมเช่นก าไรหยก 
แหวนหยก  
น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิครังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
สวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอือ้อ านวยต่อ
สิง่แวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นัง่ ใช้จดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก2008 มีลกัษณะภายนอกคล้ายกบั “รังนก” ที่มี
โครงตาขา่ยเหลก็เหมือนก่ิงไม้ เพดานและผนงัอาคารที่ท าด้วยวสัดโุปร่งใส อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดคูล้ายกบั
พระราชวงัต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวนัออก ผ่านชมสระว่ายน า้แห่งชาติ สระว่ายน า้แห่งชาติ สร้างขึน้
เหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน า้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดเุทฟลอนท าเป็นโครงร่าง 
เน้นใช้พลงังานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดเูหมือนน า้ที่สดุ และใช้เทคโนโลยีจากงานวิจยัของนกัฟิสกิส์จาก Dublin’s Trinity College 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESSHOTELหรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 
ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - หาดไว่
ทาน - อุโมงค์เลเซอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น าท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสงู มุ่งหน้าสู ่เซี่ยงไฮ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 -5 ชั่วโมง)  เป็น

เส้นทางรถไฟความเร็วสงูที่มีความยาวทัง้หมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผา่นปักก่ิง เทียนจิน เหอเป่ย ซานตง อนัฮุย เจียงซูและ
เซี่ยงไฮ้ทัง้หมด 7 เมืองใหญ่  ระหวา่งทางให้ทา่น ชมวิวสองข้างทาง และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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(หมายเหตุ : กระเป๋าเดินทางและสมัภาระทกุชิน้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วลกูค้าต้องเป็นผู้จดัการและดแูลเองโปรดทราบ
ห้ามน าของมีคมอาทิเช่นมีดไฟเช็คกรรไกรตดัเล็บและของมีคมต่างๆขึนรถไฟความเร็วสงูไม่ว่าจะพกติดหรือว่าใสก่ระเป๋าใบ
ใหญ่ก็ตามหากมีการแสกนตรวจพบเจ้าหน้าที่จะท าการยดึสิง่ของนัน้ทนัที) 

  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน เมนู KFC หรือ MC DONALD 

 น าทา่นเดินทางสูต่ลาดเฉิงหวงเมี่ยวหรือที่เรียกกนัวา่วดัเทพเจ้าประจ าเมืองเคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าซึ่งได้กลายเป็นศนูย์
รวมสนิค้าและอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่างลงตวัซึ่ง
เป็นยา่นสนิค้าราคาถกูที่มีช่ืออีกยา่นหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 
 

 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือว่า“พิพิธภณัฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทัง้ถือเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทัง้การผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงานภาครัฐเช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของธนาคารตา่งชาติเป็นต้น 

 

 
 น าทา่นนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แมน่ า้หวงผูท่ี่เช่ือมโยงระหวา่งทางฝ่ังของเดอะบนัด์ และเขตผูต่ง มี

ความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเต้นของการท่องเที่ยวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ร่ิมต้นกันด้วย โบกีร้ถไฟที่สามารถ
มองเห็นรอบด้านได้แบบ 360 องศา เมื่อขบวนของรถไฟเร่ิมวิ่งไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ ก็จะเร่ิมปรากฏ สร้างความน่า
ตื่นเต้นยิ่งขึน้ด้วยเสียงต่าง ๆ แสงไฟจะเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ ปรากฏเป็นภาพที่งดงาม ซึ่งจะใช้เวลาทัง้หมดเพียงแค่ 3 -5 นาที 
เทา่นัน้ ในการผา่นอโุมงค์แหง่นี ้

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรมSHANGHAI HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 5 
ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหมิะ) - ถนนนานกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY 
- เซ่ียงไฮ้(สนามบนิเซ่ียงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) (TG665: 17.20-
21.15)   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นสู ่ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหมิะ) ฟังเร่ืองราวสมนุไพรและค้นคว้ายาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลงิ หรือในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ยา

ประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสยีง ชมวีดีทศัน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแต่ละชนิด น าท่านสู ่ถนนนานจิง หรือ นาน
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จิงลู่  ( Nanjing Lu)เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking street หรือ ถนนคนเดิน มี
ความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดู้วยหินออ่น และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู ่เป็นที่ตัง้ของร้านค้า
มากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร ภตัตาคารหรู ร้านจิวเวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านที่เป็นของคนจีน
ท้องถ่ิน และของตา่งชาติ ร้านฟาสต์ฟูด้ มีตัง้แต ่ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut ร้านไอศครีม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร(เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
  
 น าท่านเดินทางต่อไปยงั Starbucks Reserve Roasteryสาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา 

Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหมห่มาดเมื่อวนัท่ี 6 ธ.ค.ที่ผา่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการ
แล้ว ยงัมีบาร์จิบกาแฟท่ียาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟุต ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูค้า
สามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มต่างๆ กว่า 100 เมน ูรวมทัง้เคร่ืองดื่มที่
มีเฉพาะสาขานีแ้หง่เดียวเทา่นัน้ 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดินทางสูส่นามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 
17.20 น. ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่TG615(บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.15 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ: เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 5วัน 4 คืนโดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
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.- 

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.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.-ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาจีน) 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 
กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบรูณ์นบัจากวนัเดนิทางกลบัคดิคา่บริการเพิ่มทา่นละ3,000 บาท 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่วทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ
เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
 4.1แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได้           

1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
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2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 

สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบ
ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอืน่ๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
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5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้
วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ 
อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร เพิ่มเติม
หรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
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5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศเน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง  
 
 
 

 

**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

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

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
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......................................................................................................................................................... 

.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 
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