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Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทียบเท่า B L D 

13 ก.พ.63  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  – ปักกิง่  TG614  (10.10-15.50) – ช้อปป้ิงหวังฝูจิ่ง   

BEIJING J W MARRIOTT HOTEL  
หรือเทียบเท่า 5* 

14 ก.พ.63 จัตุรัสเทียนอนัเหมิน – พระราชวงักู้กง  – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิง่  

15 ก.พ.63 พระราชวงัฤดูร้อน – ก าแพงเมืองจีนด่านจวยีงกวน – ร้านหยก – ผ่านชมสนามกฬีารังนก  

16 ก.พ.63 
ปักกิง่ – เซ่ียงไฮ้ (รถไฟความเร็วสูง) – วดัพระหยก – ถนนนานกงิ – STARBUCKS 
RESERVE ROASTERY – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ 

 

SHERATON SHANGHAI HONGKOU 
HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 

 

17 ก.พ.63 ร้านนวดฝ่าเท้า – ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว – เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ  TG665  (17.20-21.15)    

  ก าหนดเดนิทาง :   13-17 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

WONDERFUL CHINA 

 

เยอืน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิง่ เซ่ียงไฮ้  

น่ังรถไฟความเร็วสูง  

5 วนั 4 คนื 
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13 ก.พ. 63      ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ- ปักกิง่ - ช้อปป้ิงหวงัฝูจิง่                                            (-/-/D) 

07.30 น.  พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาเตอร์ D ประตู 3                                                
สายการบิน  THAI AIRWAY (TG) พบเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้น้เคร่ือง 

10.15 น เหินฟ้าสู่ มหานครปักกิง่ โดยสายการบิน THAI AIRWAY (TG) เที่ยวบินที่ TG 614 

15.50 น.  ถ้ง ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิง่....ปัจจุบนัปักก่ิงเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซ่ึงมี
ฐานะเทียบเท่ากบัมณฑลหลงัจากปักก่ิง ปัจจุบนัน้ีปักก่ิงมีถนนท่ีสลบักนั ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมือง
โบราณ และยงัแสดงถึงสภาพเมืองท่ีทนัสมยักลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก ผ่านการตรวจคนเข้าเมอืง  จากนั้นพาทุกท่าน 
ช้อปป้ิงหวังฟู่จิ่ง ซ่ึงเป็นท่ีชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองปักก่ิง เป็นถนนเส้นยาวๆ ส าหรับคนเดินหา้มรถทุกชนิดว่ิงผา่น มี
หา้งสรรพสินคา้ พลาซ่า และร้านคา้นอ้ยใหญ่เรียงรายสองขา้งถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนงัสือ ครบ
ครัน พาท่านจบัจ่ายกนัอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้แบรนด์เนมราคาตายตวัต่อรองไม่ได ้และยงัมี
ร้านก๊ิฟชอ้ป ราคายอ่มเยาใหเ้ลือกซ้ือ นอกจากน้ี บริเวณใกลเ้คียงยงัมีถนนอาหารนานาชาติ ซ่ึงน่าชมแต่เป็นสตัวแ์ปลกๆ 
ท่ีไม่ถกูปากคนไทยเท่าไหร่ ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรูป ชอ้ปป้ิง ชมวิว ตามอธัยาศยั 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- เมนพูเิศษ  เป็ดปักกิง่เฉวียนจวี้เต๋อ  
พกัที่               BEIJING J W MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 5*            https://www.marriott.com/hotels/travel/bjsjw-jw-marriott-hotel-beijing/  

 

14 ก.พ. 63      จตุัรัสเทียนอนัเหมนิ - พระราชวงักู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิง่                                   (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 น าทุกท่านเท่ียวชม จตุัรัสเทียนอนัเหมนิ เป็นจตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต ้880 เมตร ทิศ
ตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก 500 เมตร พ้ืนท่ีทั้งส้ิน 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถึ้ง 1,000,000 คน ปัจจุบนั
จตุัรัสเทียนอนัเหมินนบัเป็นจตุัรัสใจกลางเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก สัญลกัษณ์ของประเทศจีนใหม่ซ่ึงเป็นสถานท่ีจดัพิธี
ฉลองเน่ืองในโอกาสส าคัญต่างๆซ่ึงบริเวณนั้นยงัเป็นท่ีตั้ งของ อนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม จากนั้นเท่ียวชม 
พระราชวังต้องห้าม สร้างข้ึนในสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อแห่งราชวงศห์มิง เป็นทั้งบา้นและชีวิตของจกัรพรรดิในราชวงศห์
มิงและชิงรวมทั้ งส้ิน 24 พระองค์ พระราชวงัเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีช่ือในภาษาจีนว่า ‘กูก้ง’ 
หมายถึงพระราชวงัเดิม มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ‘จื่อจิน้เฉิง’ ซ่้งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุท่ีเรียกพระราชวงั
ตอ้งห้าม เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวงัว่า จกัรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดงันั้นวงัของบุตรแห่ง
สวรรค์จึงตอ้งเป็น ‘ท่ีต้องห้าม’ คนธรรมดาสามญัไม่สามารถล่วงล ้ าเขา้ไปได ้โบราณสถานแห่งน้ีเป็นส่ิงก่อสร้าง
ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ี 720,000 ตารางเมตร  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดา เทียนถาน หอฟ้าเทียนถานน้ี จะเป็นจุดท่ีใชใ้น พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดนิ ตั้งอยู่

บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ช้ัน ซ่้งจะหมายถ้ง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ 
สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเขา้ชม ท าไดเ้พียงแต่ มองรูปท่ีน ามาโชวไ์วเ้ท่านั้น นอกจากนั้น ยงัมีสัญลกัษณ์ ขนาดใหญ่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั ระบบสุริยะ  จากนั้นน าท่านสู่  อาคารบูชาสวรรค์ ซ่ึงท าจากหินอ่อนเช่นเดียวกนั เป็นทรงกลม และ มี

http://th.wikipedia.org/wiki/เมืองใหญ่ของโลก
https://www.marriott.com/hotels/travel/bjsjw-jw-marriott-hotel-beijing/
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หลังคาทรงจั่วแบบจีน จุดน้ี จะเป็นส่วนท่ีใช้ในพิธีกรรมของการบูชา สวรรค์ ตรงจุดน้ีเขามีความเช่ือกันว่าเป็น 
ศูนยก์ลางของจกัรวาลซูโจว   

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  
น าท่านชม กายกรรมปักกิง่ การแสดงโชวก์ายกรรมท่ีต่ืนเตน้ ระทึกใจ พร้อมแสงสีเสียง กายกรรมปักก่ิงเป็นการแสดง
ผสมผสาน ทั้งหวาดเสียววและต่ืนเตน้หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกนัไป  โชวค์วามสามารถ
หลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงส่ิงของ กายกรรมผาดโผนบนท่ีสูง  

พกัที่               BEIJING J W MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 5*    https://www.marriott.com/hotels/travel/bjsjw-jw-marriott-hotel-beijing/  

 

15 ก.พ. 63     พระราชวงัฤดูร้อน - ก าแพงเมอืงจีนด่านจวยีงกวน - ร้านหยก - ผ่านชมสนามกฬีารังนก                                    (B/L/D) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั   
  น าท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อีเ้หอหยวน ” อุทยานท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน สร้างข้ึนเม่ือ

ประมาณ 800 ปีก่อนอุทยานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมยัยงัมีชีวิตอยู่ "พระราชวังฤดูร้อน" จ้ง
เปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชาการของพระนาง ทั้งยงัเป็นคุกคุมขงัพระจกัรพรรดิกวางสู หลงัจากท่ีจกัรพรรดิกวางสู ไม่
เช่ือฟังค าสั่งของพระนาง ท าการปฏิรูปจีนตามขอ้เสนอของ คงัอ่ิวหวุย ปัจจุบนัท่ีคุมขงัจกัรพรรดิกวางสู และพระมเหสี 
ท่ีเรียกว่า "หอหยก" ก็ยงัถูกบูรณะไวใ้ห้นักท่องเท่ียวชมอยู่ ชมความงามของทะเลสาปจ าลองคุนหมิงท่ีขุดข้ึนด้วย
แรงงานคนลว้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมอืงจนีด่านจวียงกวน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก มีความยาวถึง 12,700 ล้ี (ประมาณ 

6,000 กิโลเมตร) สร้างข้ึนด้วยแรงงานของคนนับหม่ืนคน สร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดย
จกัรพรรด์ิจ๋ินซี ผูร้วบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตวัก าแพงสูงราว 7 เมตร กวา้ง 6 เมตร ว่ากนัว่าถา้น าวสัดุท่ีใช้
ก่อสร้างก าแพงแห่งน้ีมาสร้างก าแพงท่ีมีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดก้ าแพงท่ีมีความยาวรอบโลก จากความยาว
มากดงักล่าวน้ีเอง ก าแพงน้ีจึงไดรั้บการขนานนาม อีกดว้ยวา่ “ก าแพงหม่ืนล้ี” ...ใหท่้านไดส้มัผสั  ต านานแห่งความรัก 1 
ใน 4 ของเมืองจีน เก่ียวกบัก าแพงเมืองจีนเม้ิงเจียงหน่ี  น าท่านชม  โรงงานผลิตหยก   ท่ีข้ึนช่ือของชาวจีน ท่ีมีความเช่ือ
วา่ มีหยกไวเ้ป็นส่ิงท่ีให้ความคุม้ครอง   น าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิครังนก สนามกีฬาโอลิมปิค
รังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด ์Herzog & de Meuron  เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก “โคลอส
เซ่ียม” พยายามให้เอ้ืออ านวยต่อส่ิงแวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ท่ีนัง่ ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิดการแข่งขนัโอลิมปิก2008 มี
ลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั “รังนก” ท่ีมีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนก่ิงไม ้เพดานและผนังอาคารท่ีท าดว้ยวสัดุโปร่งใส 

https://www.marriott.com/hotels/travel/bjsjw-jw-marriott-hotel-beijing/
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อฒัจนัทร์มีลกัษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคลา้ยกบัพระราชวงัตอ้งหา้มของจีน ซ่ึงใหก้ล่ินอายงดงามแบบตะวนัออก ผ่าน
ชมสระว่ายน า้แห่งชาติ สระว่ายน ้าแห่งชาติ สร้างข้ึนเหนือจินตนาการคลา้ย “กอ้นน ้าส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่” ซ่ึง PTW and 
Ove Arup ออกแบบโดยใช้วสัดุเทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือให้ดูเหมือนน ้ าท่ีสุด และใช้
เทคโนโลยีจากงานวิจยัของนกัฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College    

  
  ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที่               BEIJING J W MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 5*   https://www.marriott.com/hotels/travel/bjsjw-jw-marriott-hotel-beijing/  

 

16 ก.พ. 63      ปักกิง่ - เซ่ียงไฮ้ (น่ังรถไฟความเร็วสูง) - วดัพระหยก  - ถนนนานกิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY -  

                       หาดไว่ทาน - อุโมงค์เลเซอร์                                                                                                         (B/L/D) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั   
 น าท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพ่ือโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เซ่ียงไฮ้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง)  
เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงท่ีมีความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และว่ิงผ่านปักก่ิงเทียนจิน เหอเป่ยซานตง อนัฮุย 
เจียงซูและเซ่ียงไฮท้ั้งหมด 7 เมืองใหญ่  

หมายเหตุ :  กระเป๋าเดินทางและสมัภาระทุกช้ิน ลกูคา้จะตอ้งเป็นผุจ้ดัการและดูแลเอง... เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนู KFC หรือ MC DONALD แบบกล่องส าหรับทานบนรถบัส 
บ่าย  น าท่านชม วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ กลางเมืองเซ่ียงไฮ ้เป็นวดัศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธ

ใน เซ่ียงไฮ ้และเป็นวดัท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้นมสัการเป็นจ านวนมากท่ีสุดของเมืองเซ่ียงไฮ ้ภายในวดัมีพระพุทธรูปปางนัง่
ทั้ง 2 องค ์สลกัจากหยกทั้งแท่ง แสงสวา่งและแสงสะทอ้นของหยกขาวนั้นท าใหอ้งคพ์ระพุทธรูปมีความงดงามสวา่งเจิด
จา้ยิ่งข้ึน องคพ์ระพุทธรูปปางนัง่มีความสูง 190 เซนติเมตร และ หุม้ดว้ยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการ
ถือศีลอดอาหารและตรัสรู้แจง้พระพุทธเจา้ ส่วนพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียงดา้นขวา
และหนุนพระเศียรดว้ยพระหตัถข์วาและพระหตัถซ์า้ยวางบนขาดา้นซ้าย ลกัษณะเช่นน้ีเรียกว่า ปรินิพพาน ใบหนา้น่ิง
สงบแสดงถึง สนัติสุข ของพระศากยมุนี เม่ือคร้ังท่านไดจ้ากโลกน้ีไป ภายในวดั ยงัมีพระนอนองคอ่ื์นๆ ซ่ึงมีความยาว 4 
เซนติเมตร ซ่ึงถกูอญัเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์ โดยเจา้อาวาสองคท่ี์สิบ ในปี ค.ศ.1989 มากกวา่น้ียงัมีภาพวาดโบราณ 
และคัมภีร์พระไตรปิฎก จดัวางไวอี้กส่วนของวดั ถึงแมว้่าประวติัของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และ
สถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายท าให้วดัแห่งน้ีมีความโดดเด่นและไม่อาจเลียนแบบได ้ในเมืองทนัสมยัเช่นน้ี   น าท่าน
เดินทาง ถนนนานกิง ถนนแห่งน้ีเปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนน้ีมีความ
ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งน้ีเป็นย่านท่ีคึกคกัและทนัสมยัท่ีสุดในเซ่ียงไฮน้ า
ท่านเดินทางไปยงั Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซ่ียงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา 

https://www.marriott.com/hotels/travel/bjsjw-jw-marriott-hotel-beijing/
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Reserve Roastery ท่ีเพ่ิงเปิดให้บริการในเซ่ียงไฮใ้หม่หมาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผ่านมาน้ี สาขาน้ีนอกจากความยิ่งใหญ่
อลงัการแลว้ ยงัมีบาร์จิบกาแฟท่ียาวท่ีสุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ข้ึนแท่นเป็นสาขาท่ีมีบาร์จิบกาแฟยาวท่ีสุดในโลกของ 
Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สัมผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองด่ืมต่างๆ กว่า 100 
เมนู รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขาน้ีแห่งเดียวเท่านั้น 

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- เมนพูเิศษ สุกี ้HAI DI LAO ย่านถนนนานกิง  
  น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อว่า “พิพิธภณัฑน์านาชาติ” ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้อีกทั้งถือเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการเงินการธนาคารท่ีส าคญั แห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม
ท่ีหลากหลาย จากนั้นน าท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใตแ้ม่น ้ าหวงัผู่ ซ่ึงเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพ้ืน
แม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดบัตกแต่งดว้ยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ   

 
 
 
 
 
 
พกัที่               SHERATON SHANGHAI HONGKOU HOTEL   หรือเทียบเท่า 5*   
                             https://www.marriott.com/hotels/travel/shahs-sheraton-shanghai-hongkou-hotel/  
 

17 ก.พ. 63      ศูนย์ยาสมุนไพรจีน - ตลาดเฉิงหวงเมีย่ว - เซ่ียงไฮ้ - กรุงเทพฯ                                                                             (B/L) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั   
  น าท่านสู่ ศูนย์ยาสมุนไพรจีน และยาบวัหิมะ ผ่อนคลาย นวดฝ่าเทา้ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน 

หรือในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ซ้ือยาแกน ้าร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง “ยาบวัหิมะ”ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและใหท่้านไดน้วดฝ่าเทา้
ผ่อนคลายกบัยาสูตรพิเศษ  จากนั้นพาท่านเท่ียวชม ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปีเซ่ียงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง
เมืองเซ่ียงไฮ ้ อาคารบา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง ตกแต่งสไตลส์ถาปัตยกรรม
แบบโบราณจีน และเก่ากวา่ร้อยปี ท่ียงัคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพ้ืนเมืองอาหารข้ึนช่ือของท่ีน่ีคือ เส่ียว
หลงเปา อนัลือช่ือ และยงัมีขายของท่ีระลึกต่างๆมากมาย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนพูเิศษ  เส่ียวหลงเปา  
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินท่าอากาศยานนานาชาตเิซ่ียงไฮ้ ผู่ตง 

17.20 น.         น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  THAI AIRWAY (TG)  เที่ยวบินที่  TG665 
21.15 น. เดนิทางถ้ง สนามบินสุวรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 
http://www.wonderfulpackage.com/ 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/shahs-sheraton-shanghai-hongkou-hotel/
http://www.wonderfulpackage.com/
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ข้อควรควรทราบ :  
 การเดนิทางไปท่องเที่ยวในเมอืงจนีทุกเมอืง จะมกีารประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จกั คือ              

นวดฝ่าเท้า, หยก  ซ่้งจ าเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมผีลกบัราคาทัวร์ จง้ขอเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทราบว่า ร้านทุก
ร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่้งจะใช้เวลาประมาณ 60–90นาที  ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้น้อยู่กบัความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  บริษทัไม่มส่ีวนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปป้ิงข้น้อยู่กบัความพง้
พอใจของลูกค้าเป็นหลกั  สินค้าทุกช้ินไม่สามารถแลกเปลีย่นหรือคืนได้  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อตัราค่าบริการ เข้าร้านรัฐบาล 2 ร้าน หยก +นวดฝ่าเท้า  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 20 ปี 
มเีตยีงและไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ท่านละ 

13 - 17  กมุภาพนัธ์ 2563 44,900 46,900 10,000 

 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าทีถ่ือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน**  

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 20-30 ท่านออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทัประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,800 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 

 ค่าทิปมคัคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ  หวัหนา้ทวัร์ ตลอดการเดินทาง  
 

อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
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 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 

เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน

เดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 400 หยวน / ท่าน 

 หากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่
มีการคืนค่ามดัจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่
สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้
 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนั นบัจากเวลาท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 35,000 บาท 

 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท 

 จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
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การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 16 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
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กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 

ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเทีย่วประเทศจีน 
วซ่ีาประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 

 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่ง
ส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาวหา้มใชรู้ปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณาอ่านกฎการใช้รูปส าหรับยืน่วซ่ีา หน้าทีส่อง ส าคญัมาก)      

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียน
สมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ 
(ถา้มี) 

 กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 
อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอ
หรือเขตท่ีท่านอยู ่

 กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดยระบุ ช่ือ 
ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง เท่านั้น และ
อยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง 

 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 

 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตวัทีส่ถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-800 บาท 
เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 

 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนงัสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

 กรณียืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,125 บาท 
 

 
 
 
 

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


 

 

กฎการใช้รูปถ่ายส าหรับยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 
ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  าร้อง  2 
ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  
  
1.  รูปสี พ้ืนหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2.  ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดงัรูปตวัอยา่ง 
3.  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก 

หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงน
หนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา                                                             

4.  รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตาท่ีมีกรอบ
หนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

 หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบั บริเวณ คอ และ หู 
5.  รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุน่มวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือมืดจนเกินไป 

ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 
6.  พ้ืนหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 
7.  รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 
8.  หา้มใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  หรือเส้ือสีท่ีกลืนกบัฉากพ้ืนหลงั หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัเรียน  
  

ส าหรับกฎของรูปถ่ายท่ีใชใ้นการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนน้ี จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ตวัอยา่งรูปถ่ายท่ีถูกตอ้งกรุณากด
ท่ีน่ี  ทางศูนยว์ซ่ีาจีนประจ ากรุงเทพฯ จะตอ้งเรียนผูย้ืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนใหท้ราบวา่ หากถูกปฏิเสธในการอนุมติัวซ่ีา เน่ืองจากสาเหตรูุปถ่าย
ไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูย้ืน่ค  าร้องจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

หมายเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม อาจ

ถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้อง
ใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทาง
บริษทัฯจง้จะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่้งบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
 
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 

การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
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หนังสือเดินทางต่างชาติ 

 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 1,750 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ี
อยู ่+ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 
สถานทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีา ในกรณี ดงันี ้

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

 

หมายเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบการยืน่
วซ่ีาโดยสามารถยืน่เอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มี
การปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี                                                                    

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) .......................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

ระบุช่ือบิดา.................................................................................. ช่ือมารดา............................................................................... 

   ระบุช่ือคู่สมรส  .......................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มอืถือ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศ้กษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศ้กษา ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................ 

ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลมุในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ................................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ............................... 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสัมพนัธ์ ................................              

ช่ือผู้ตดิต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์................................................... 
 

 


