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สดุคุม้ เทีย่วสองเมอืง 
ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้(บนิภายใน) 

6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ เซีย่งไฮแ้อรไ์ลน/์ไชนา่อสิเทริน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  10 – 15 / 18 – 23 ก.ค.60  23,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  25 – 30 ก.ค.60 /15 – 20 /22 – 27 ส.ค.60 

                                06 – 11 / 12 – 17 /19 – 24 ก.ย.60 
24,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  11 – 16 ส.ค.60 (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 

                               17 – 22/24 – 29 ต.ค.60 
25,900.- 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  18 – 23 ต.ค.60 (วนัปิยมหาราช) 26,900.- 
** ราคานีย้งัไมร่วมคา่วซีา่จนี (แบบกรุป๊) เก็บเพิม่ 1,000.- บาท  ** 

***ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ ทา่นละ 150 หยวน/ทรปิ*** 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรุงเทพฯ X X ✈  

2 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรุงเทพฯ – ปักกิง่ (FM890/01.55-

07.30) – จัตรุัสเทยีนอันเหมนิ – พระราชวังโบราณกูก้ง – 

รา้นไขม่กุ – ชมกายกรรมปักกิง่  

O O O 
City Inn Beijing  
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 
รา้นหยก – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – ผีเ่ซี๊ยะ – 

ตลาดรัสเซยี – ผ่านชมสนามกฬีารังนก  
O O O 

City Inn Beijing  

หรอืเทยีบเทา่ 4* 
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4 
ปักกิง่ – เซีย่งไฮ ้– ตลาดรอ้ยปี เฉนิหวังเมีย่ว – รา้น

ยางพารา – หาดไว่ทาน 
O/✈ O O 

Hangzhou Liang'an  

HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

4* 

5 
หมู่บา้นจูเจยีเจีย่ว+ลอ่งเรอื-รา้นผา้ไหม-พพิธิภณัฑเ์ซีย่งไฮ ้

- ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ 
O O O 

Shanghai Baolong 

hotel หรอืเทยีบเทา่ 4* 

6 
รา้นบวัหมิะ – ตลาดถาวเป่าเฉงิ – เซีย่งไฮ ้– กรุงเทพฯ

(FM841/22.20-01.55) 
O O O/✈ - 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรงุเทพฯ 

23.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์S สายการบนิเซีย่งไฮแ้อร ์
ไลน ์(FM) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง      สนามบนิสวุรรณภูม ิ– กรงุเทพฯ – จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัโบราณกูก้ง –    

                   รา้นไขม่กุ – ชมกายกรรมปกักิง่  

01.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงปักกิง่ โดยสายการบนิเซีย่งไฮแ้อรไ์ลนเ์ทีย่วบนิที ่FM890   

07.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุปกักิง่  สนามบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม่ เพือ่เปิดให ้

บรกิารตอ้นรับกฬีาโอลมิปิค  2008  คาดว่าสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ  55 ลา้น
คนในปี 2015สนามบนิมขีนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมรกิาออกแบบ 

โดย Foster & Partners สถาปนกินักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออก 
แบบใหแ้บ่งเป็น 2 ขา้งทอดตัวจากทศิใตไ้ปสู่ทศิตะวันออกเพื่อชว่ยลดไอรอ้นจาก
แสงอาทติยแ์ตต่ดิสกายไลทใ์หแ้สงแดดได ้และใชน้วัตกรรมใหม่ทีช่ว่ยลดปรมิาณก๊าซ

คารบ์อนภายในตวัอาคาร น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทาง 
เขา้สูต่วัเมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี มีชือ่ย่อว่า จงิ ตัง้อยู่ทีภ่าค

ตะวันตกเฉียงเหนือของ ทีร่าบหวาเป่ย ชือ่เดมิคอื จี่ สมัยชนุชวิจา้นกั๋วเป็นเมืองหลวง
ของแควน้ยัน สมัยราชวงศเ์หลยีว เป็นเมอืงหลวงรอง ช ิอ้ยันจงิ เป็นเมืองหลวงของจีน
ตัง้แตส่มัยราชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ สาธารณรัฐจีน เคยใชช้ือ่จงตู ตา้ตู เป่ยผงิ

และเป่ยจงิ เร ิม่ตัง้เป็นเมอืงตัง้แตปี่ 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น16เขตและ2อ าเภอ 
เป็นนครทีข่ ึน้ตรงต่อสว่นกลาง พื้นทีท่ั่วนครเป่ยจงิมีถงึ 16,800 ตารางกโิลเมตร นคร
ปักกิง่เป็นศนูยก์ารเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคม

ทัว่ประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเทีย่วทีม่ีชือ่ดังทัง้ในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบัน
ปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มฐีานะเทยีบเท่า

กบัมณฑลหลงัจากปักกิง่ไดร้ับการจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณ 

รัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที ่20 เมืองปักกิง่ได ้

พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลอืเชือ่มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้มือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้

ปักก ิง่มถีนนทีส่ลบักนั ตกึสงูๆ โดยไม่เพยีงแตร่ักษาสภาพเมอืงโบราณ และยังแสดงถงึ

สภาพเมอืงทีท่นัสมัย กลายเป็นเมอืงใหญ่ของโลก  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ ซ ึง่เป็นจัตุรัสทีม่ีขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตุรัส
เทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจกลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร 

ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื้นทีท่ัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุ
ประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตรุัสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตรุัสใจกลางเมอืงที่

ใหญ่ทีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่ีความส าคัญ ไดแ้ก่ หอประตูเทยีนอัน
เหมนิทีต่ัง้อยู่ทางทศิเหนือสดุของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือ
เสาธงกลางจัตรุัส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตรุัส มหาศาลาประชา 

คมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พพิธิภัณฑก์ารปฏวิัตแิห่งชาตแิละพพิธิภัณฑ์
ประวัตศิาสตร์ชาตจิีนทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังมี หอร าลกึท่าน
ประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้า่นเดนิสู ่พระราชวงั 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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กูก้ง สรา้งข ึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทัง้บา้นและชวีิตของ
จักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองคพ์ระราชวังเกา่แกท่ีม่ปีระวัต ิ

ศาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มชีือ่ในภาษาจนีว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มีชือ่เรียก
อกีอย่างหนึง่ว่า ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลว่า ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระราช 

วังตอ้งหา้มเนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังว่า จักรพรรดเิปรียบเสมือนบุตรแห่ง

สวรรคด์งันัน้วังของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถ

ลว่งล ้าเขา้ไปได ้

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 

273 เฮกตา้รเ์ป็นสถานซึง่จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวง

เทพยดาในระยะย่างเขา้ฤดหูนาวถงึเดอืนอา้ยตามจันทรคตทิกุปีพระจักรพรรดจิะเสด็จ

ไปประกอบพระราชพธิบีวงสรวงทีน่ั่นเพือ่ใหก้ารเก็บเกีย่วไดผ้ลอุดมประกอบดว้ย

ต าหนักฉีเหนยีนเตีย้นต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้ จากนัน้ใหท้า่นเลอืก

ซือ้ผลติภณัฑจ์าก ไขม่กุ ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ ครมีไขมุ่ก ผงไขมุ่ก เป็น

ตน้ น าทา่นชม กายกรรมปกักิง่ พรอ้มแสง ส ีเสยีง และการแสดงทีม่ชีือ่เสยีง 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ City Inn Beijing Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4*  

วนัทีส่าม รา้นหยก – ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน – ผีเ่ซีย๊ะ – ตลาดรสัเซยี – ผา่นชมสนาม

กฬีารงันก   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

   น าทา่นแวะชม รา้นหยก ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ 

ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชือ่เสยีง น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพง

เมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ีป้อมคั่นเป็นชว่ง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สรา้ง

ในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮี่องเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่นใหญ่ทีป่รากฏในปัจจุบันสรา้งข ึน้ใน

สมัยราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์ หลังจาก

นัน้ยังมกีารสรา้งก าแพงตอ่อกีหลายครัง้ดว้ยกนัแตภ่ายหลงัก็มเีผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลยี

และแมนจูเรียสามารถบุกฝ่าก าแพงเมืองจีนไดส้ าเร็จ มีความยาวทัง้หมดถงึ 6,350 

กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคกลางดว้ย เชือ่กนัว่า หากมอง

เมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพงเมอืงจนีได ้

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าทา่นชม รา้นผเีซีย๊ะ  เครือ่งรางโชคลาภ ตามความเชือ่ของชาวจีน น าท่านเดนิทาง

สู่ ตลาดรสัเซยี ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยี่หอ้ดังมากมาย ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ และอื่นๆอีกมากมาย น าท่าน ผา่นชมและถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาโอลมิปิค

รงันก สนามกฬีาโอลมิปิครังนกออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & 

de Meuron  เดนิตามรอยสนามกีฬาชือ่ดังของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยายามให ้

เอื้ออ านวยต่อส ิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจ้ัดพธิีเปิด-ปิดการแข่งขัน

โอลมิปิก2008 มลีกัษณะภายนอกคลา้ยกับ “รังนก”ทีม่ีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิง่ไม ้

เพดานและผนังอาคารทีท่ าดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทรม์ีลักษณะรูปทรงชามสแีดง ดู

คลา้ยกบัพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึง่ใหก้ลิน่อายงดงามแบบตะวันออก ผา่นชมสระ

วา่ยน า้แหง่ชาต ิสระว่ายน ้าแห่งชาต ิสรา้งขึน้เหนือจนิตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่ม

ขนาดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง 

เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทติยเ์พือ่ใหด้เูหมอืนน ้าทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยีจากงานวจิัยของ

นักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity Collegeที่ท าใหก้ าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้าที่

เคลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนจากแผ่นดนิไหวได ้

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ City Inn Beijing Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 4*  

วนัทีส่ ี ่  ปกักิง่ – เซีย่งไฮ ้– ตลาดรอ้ยปี เฉนิหวงัเมีย่ว – รา้นผลติภณัฑย์างพารา – หาดไวท่าน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง)  

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปักกิง่ เพือ่ออกเดนิทางสูเ่ซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่ 

MU5104 (08.00-09.55) 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าทา่นสู ่ตลาดรอ้ยปี เฉนิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัว่า ศาลเจา้พ่อหลกัเมอืง เคยตัง้อยู่

ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึง

เอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮซ้ ึง่มีการผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว 

ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตาม

อัธยาศยั จากนัน้น าท่านแวะชม รา้นผลติภณัฑย์างพารา ดว้ยเทคโนโลยีการผลติที่

ทันสมัยของประเทศจีน ไดน้ าผลติภัณฑย์างพารามาแปรรูปท าเป็นเครื่องนอน หมอน 

เป็นตน้ น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มีความยาว

จากเหนือจรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช้ือ่ว่า “ พพิธิภัณฑ์

ส ิง่กอ่สรา้งหมืน่ปีแห่งชาตจินี ” ถอื เป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้อีกทัง้ถอื

เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคญัแห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาว

ของไว่ทานเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบ

โรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก 

เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของ

ธนาคารต่างชาต ิเป็นตน้ บรเิวณหาดไว่ทานแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นหอไข่มุก

อย่างชดัเจน 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ Hangzhou Liang'an  Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4*  

วนัทีห่า้ หมูบ่า้นจเูจยีเจ ีย้ว+ ลอ่งเรอื – รา้นผา้ไหม – พพิธิภณัฑเ์ซีย่งไฮ ้– ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเทีย่วชมตลาดน ้า จูเจยีเจีย่ว ทีง่ดงาม ซึง่เป็นหมู่บา้นลอยน ้ามีเสน่ห์ทีต่ัง้อยู่

บร ิเวณชานเมืองเซี่ยงไฮ ้เดนิชมเมืองอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ส ารวจเสน้ทางน ้าที่

สวยงามจากการล่องเรือ เดนิเล่นรอบๆตัวเมือง ถ่ายรูปสวยงามของแหล่งท่องเทีย่วที่

ยังคงสถาปัตยกรรมดัง้เดมิทีร่ายลอ้มไปดว้ยบา้นเรือนทีอ่ยู่อาศัยทรงโบราณ ดืม่ด ่าไป

กับวัฒนธรรมทอ้งถิน่เมื่อล่องเรือพื้นเมืองแบบดัง้เดมิไปตามล าน ้าสายหนึ่งของจู

เจียเจี่ยว ชมผูค้นใชช้ีว ิตประจ าวันก่อนที่จะข ึน้ฝ่ังมาเพื่อส ารวจรา้นคา้และตลาด 

เดนิทางกลบัสูต่วัเมอืงเซีย่งไฮ ้แวะเยี่ยมชม รา้นผา้ไหมจนี  ผลติภัณฑท์ีท่ าจากไหม 

ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิีการน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใช ้

เครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพื่อมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็น

ทัง้ของ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าท่านเขา้ชมสู ่พพิธิภณัฑเ์ซีย่งไฮ ้เป็นพพิธิัณฑข์องศลิปะจีนโบราณ แสดงศลิปะ

หลักๆของจีน ไดแ้ก่ เครื่องทอง เหลอืงโบราณ เครื่องเซรามกิโบราณ ท าใหผู้เ้ขาชม

รับรูถ้งึอารยธรรมในสมัยนัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแห่งนี้เปรียบ

เหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสงิคโปร์ ถนนนี้มีความยาว
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ประมาณ 5 กโิลเมตร มีหา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านทีค่กึคักและ

ทนัสมัยทีส่ดุในเซีย่งไฮ ้

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ Shanghai Baolong hotel หรอืเทยีบเทา่ 4*  
วนัทีห่ก        รา้นบวัหมิะ – ตลาดถาวเป่าเฉงิ – กรงุเทพฯ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 น าทา่นสู ่รา้นนวดฝ่าเทา้ และ ยาบวัหมิะ พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคณุของสมุนไพร

จนี หรอืในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ซือ้ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยาบวัหมิะ”ยาประจ าบา้น

ทีม่ชีือ่เสยีงและใหท้า่นไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยาสตูรพเิศษ หมายเหตุ : ขอความ

รว่มมอืลูกคา้ กรุณาแช่เทา้ และนวดฝ่าเทา้ทุกทา่น (หากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะไม่

แชเ่ทา้และนวดฝ่าเทา้... กรุณาจา่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวน    

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
 จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจกับ ตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG มีสนิคา้ใหเ้ลือกซื้อ

มากมายหลากหลายยีห่อ้ในราคาย่อมเยาไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า ใหท้่านเลอืกชอ้ป

อย่างเต็มอิม่ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  
22.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเซีย่งไฮแ้อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่FM841  
01.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ……  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

อตัราคา่บรกิาร    

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ไมม่รีาคาเด็ก 
พกัเดีย่ว 

เพ ิม่ 

10 – 15 ก.ค.60 23,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,500 

18 – 23 ก.ค.60 23,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,500 

25 – 30 ก.ค.60 24,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,500 

11 – 16ส.ค.60 (วนัแม่แห่งชาต)ิ 25,900 ไมม่รีาคาเด็ก 5,000 

15 – 20 ส.ค.60 24,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,500 

22 – 27ส.ค.60 24,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,500 

06 – 11ก.ย.60 24,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,500 



 

PEK-TG005             Page 6 of 12 

    
 

12 – 17 ก.ย.60 24,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,500 

19 – 24 ก.ย.60 24,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,500 

17 – 22 ต.ค.60 25,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,500 

18 – 23 ต.ค.60 (วนัปิยมหาราช) 26,900 ไมม่รีาคาเด็ก 5,000 

24 – 29 ต.ค.60 25,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,500 

 

กรณีทีล่กูคา้จอยแลนด ์กรุป๊ตอ้งมจี านวนทีจ่องมากกวา่ 15 ทา่นขึน้ไป 

ราคาจอยแลนด ์ไมใ่ชต้ ัว๋ หกัคา่ต ัว๋ออกจากราคาทวัร ์6,000 บาท 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 

ทา่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจาจร ** 

 

 ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื รา้นนวดฝ่าเทา้+บวัหมิะ,รา้นชา, ไข่มุก, รา้นผเีซีย๊ะ ,รา้นผา้ไหมจนีและรา้น

หยก จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรเ์นือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์จงึเรยีนใหทุ้กทา่นทราบว่า ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบแวะชม

และฟังบรรยายผลติภณัฑส์นิคา้ซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีโดยประมาณ หากทา่นสนใจซือ้หรอืไม่ซื้อ ข ึน้อยูก่บั

ความพอใจของทา่นเป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึ ตามเวลาทีร่า้นก าหนด... และหากไม่

เขา้รว่มกจิกรรมทีท่างรา้นจดัไวใ้ห ้ขอสงวนสทิธ ิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 300 หยวน ตอ่ทา่น/ตอ่รา้น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท 

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
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4.4ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี พาสปอรต์ไทย  (วซีา่กรุป๊) 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่กรุ๊ป  1,000 บาท  

หมายเหต ุ: อัตราคา่วซีา่ดงักลา่ว ส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้  

 (ยืน่วซีา่กรุ๊ป ไม่ตอ้งสง่เอกสารส าหรับท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนังสอืเดนิทาง)  

หรอื หากตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่ว ราคา 1,500 บาท  

และหากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆได ้และกรณียกเลกิเดนิทาง ไม่

สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี   

หากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆทัง้ส ิน้ ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซีา่กรุป๊ได ้ ทางบรษัิทขอส

วงนสทิธิ ์เก็บคา่วซีา่เพิม่ 1,500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์(ยืน่ปกต ิ4 วัน ท าการ) 

7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่ 

7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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8.รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

9.น า้หนกัสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั จ านวน 1-2 ใบ,คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย

การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตวัข ึน้เครือ่งไดท้า่นละ1ชิน้น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ7กโิลกรัมถา้น ้าหนักและขนาดของ

กระเป๋าสมัภาระเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดไว ้

10.คา่ภาษมีลูคา่เพ ิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 150 หยวน/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**วซีา่เดีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี 1.5 X 2 น ิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ต ิก๊เกอร ์ หรอืรปูพร ิน้จาก

คอมพวิเตอร ์ หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสชุ่ดขา้ราชการ ชุดนกัศกึษา หรอืชุดครยุรบัปรญิญา  ตอ้งเห็นใบห ู 

หา้มใสส่รอ้ย หรอืเครือ่งประดบั หา้มใสแ่วน่ตาด า  

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิตัรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

      - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจบุันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจ

มกีารระงบัการออกวซีา่เลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย2หนา้เต็ม   

          2.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 น ิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ต ิก๊เกอร ์หรอืรปูพร ิน้จาก 

           คอมพวิเตอร ์ หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสชุ่ดขา้ราชการ ชุดนกัศกึษา หรอืชุดครยุรบัปรญิญา  ตอ้งเห็นใบห ู 

     หา้มใสส่รอ้ย หรอืเครือ่งประดบั หา้มใสแ่วน่ตาด า  

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน 

 5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซี่าให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพ ิม่ตามความเป็นจรงิ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEK-TG005             Page 11 of 12 

    
 

 

 

 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ........................................................................................................................... ............ 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

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

 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
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ทวัร์จีนคุณภาพเลอืกได้ตามลงิค์ด้านล่างจ้า 

ทวัร์จีน 2560 ปักกิง่ 2560 เซ่ียงไฮ้ 2560 

ทวัร์จีน ม.ค.  ปักก่ิง ม.ค. เซ่ียงไฮ ้ม.ค. 

ทวัร์จีน ก.พ. ปักก่ิง ก.พ. เซ่ียงไฮ ้ก.พ. 

ทวัร์จีน มี.ค.  ปักก่ิง มี.ค. เซ่ียงไฮ ้มี.ค. 

ทวัร์จีน เม.ย. ปักก่ิง เม.ย. เซ่ียงไฮ ้เม.ย. 

ทวัร์จีน พ.ค. ปักก่ิง พ.ค. เซ่ียงไฮ ้พ.ค. 

ทวัร์จีน มิ.ย. ปักก่ิง มิ.ย. เซ่ียงไฮ ้มิ.ย. 

ทวัร์จีน ก.ค.  ปักก่ิง ก.ค. เซ่ียงไฮ ้ก.ค. 

ทวัร์จีน ส.ค. ปักก่ิง ส.ค. เซ่ียงไฮ ้ส.ค. 

ทวัร์จีน ก.ย. ปักก่ิง ก.ย. เซ่ียงไฮ ้ก.ย. 

ทวัร์จีน ต.ค. ปักก่ิง ต.ค. เซ่ียงไฮ ้ต.ค. 

ทวัร์จีน พ.ย. ปักก่ิง พ.ย. เซ่ียงไฮ ้พ.ย. 

ทวัร์จีน ธ.ค. ปักก่ิง ธ.ค. เซ่ียงไฮ ้ธ.ค. 

ปีใหม่ 2561 วนัเด็ก วนัวาเลนไทน์ 

วนัตรุษจีน วนัมาฆะ วนัจกัรี 

วนัสงกรานต์ วนัแรงงาน  วนัพืชมงคล 

วนัวิสาขบชูา วนัอาสาฬ วนัเขา้พรรษา  

วนัแม่ วนัปิยะ  วนัพ่อ  

วนัรัฐธรรมนูญ วนัคริสมาส วนัส้ินปี 
 

 

 

 

  ทัวร์จีน      https://www.tourchina.biz/  

      สอบถามข้อมูลผ่าน Line   http://line.me/ti/p/%40zzh0739t 

      สอบถามผ่าน Facebook    https://www.facebook.com/travelClubs/ 
      ติดต่อแผนกขาย คุณไมค์   0956539645   
      ติดต่อออฟฟิต   020823063 
 

https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/VK27Td
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/3Xj9G1
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/WSKb3A
https://goo.gl/S6xxrs
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/QNViyL
https://goo.gl/jHUcic
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/HE6BEP
https://goo.gl/h2dEL1
https://goo.gl/Gi2eYt
https://goo.gl/xicxpP
https://goo.gl/Q1qgt1
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/19b3qf
https://goo.gl/i8jGj9
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/msSTwi
http://goo.gl/uZWAtH
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8
https://goo.gl/x78WES
https://goo.gl/qxsyF6
https://goo.gl/MjVQ8y
https://goo.gl/P4vWS2
https://goo.gl/w3m8y4
https://goo.gl/rBuv4S
https://goo.gl/1DZGR9
https://goo.gl/AMdc7p
https://goo.gl/uBH6Zt
https://www.tourchina.biz/ทัวร์คุนหมิง/
http://line.me/ti/p/%40zzh0739t
https://www.facebook.com/travelClubs/

