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NT049
ทวัรจ์นี ปักกงิ กําแพงเมอืงจนี 4 วัน 3 คนื (XW)
ทัวรปั์กกงิ จนี , 4 วัน 3 คนื ,

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

ทัวรจ์นี ปักกงิ กําแพงเมอืงจนี 4 วัน 3 คนื (XW)

 เทยีนสนิ - นงัรถไฟความเร็วสงู - ปักกงิ - จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง  
พระราชวงัฤดูรอ้นอวเีหอหยวน - รา้นไขม่กุ - รา้นหมอนยางพารา - กายกรรมปักกงิ
รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน - ใสชุ่ดฮอ่งเตห้รอืชุดฮองเฮา - รา้นบวัหมิะ 

พพิธิภณัฑภ์าพ3 มติ ิ- สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก - รา้นผเีซยีะ - ตลาดรสัเซยี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ดอนเมอืง - เทยีนสนิ - นงัรถไฟความเร็วสงู - ปกักงิ

08.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (TERMINAL 1) ชนั 3 ประต ู5 แถวท ี6 สายการบนิ NOK SCOOT
(XW) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น

11.20 น.
เหริฟ้าสู ่นครเทยีนสนิประเทศจนี เทยีวบนิท ีXW880

17.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเทยีนสนิปินไหน่ครเทยีนสนิ ประเทศจนี ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเทยีนสนิเพอืนงัรถไฟความเร็วสงู สู ่ปักกงิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30-45 นาท)ีดว้ยความเร็วสงูสดุ 295
กโิลเมตรตอ่ชวัโมง (บนเครืองไม่มบีรกิารอาหารและน ้าํดมืฟรี แตม่จํีาหน่ายบนเครือง)

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี2
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง - พระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวนรา้นไขมุ่ก - รา้นหมอนยางพารา - กายกรรมปกักงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตรัุสทใีหญ่ทสีดุในโลก สญัลักษณ์ของประเทศจนียุคใหม่



ชมศาลาประชาคมทสีามารถบรรจคุนไดนั้บหมนืคน สถานทจัีดงานพธิเีฉลมิฉลองเนืองในโอกาสพเิศษตา่ง  ๆ

จากนันนําทา่นผา่นประตเูขา้สู ่พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง สถานทวีา่ราชการและทปีระทับของจักรพรรด ิ24 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่พระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวน อุทยานทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนี สรา้งขนึเมอืประมาณ 800 ปีกอ่น
ชมทะเลสาบคนุหมงิทขีดุขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทปีระทับของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญ แูละเรือหนิอ่อน

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นไขมุ่ก ทมีชีอืเสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ ครีมไขมุ่ก ผงไขมุ่ก เป็นตน้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์พอืสขุภาพชนดิตา่งๆ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! เป็ดปกักงิ 

นําทา่นชม กายกรรมปกักงิ สดุยอดของกายกรรมทสีดุแสนจะสวยงาม ใหท้า่นตนืตาตนืใจกับโชวท์หีลากหลาย อาท ิเชน่ โชวห์มุนจาน
โชวค์วงของ เป็นตน้

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา่

วนัท ี3
รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน - รา้นบวัหมิะ - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ- ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันก

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก ซงึเป็นเครืองประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากล ้าํคา่

นําทา่นเดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน เป็นกําแพงทมีป้ีอมคันเป็นชว่ง
ๆของจนีสมัยโบราณสรา้งในสมัยพระเจา้จนิซฮี่องเตเ้ป็นครังแรก กําแพงสว่นใหญ่ทปีรากฏในปัจจบัุนสรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ
ทังนีเพอืป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเตริก์มคีวามยาวทังหมดถงึ 6,350 กโิลเมตร นับเป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก 

สดุพเิศษ!! ใหท้า่นไดใ้ส ่ชุดฮอ่งเตห้รอื ชุดฮองเฮา ถ่ายรูปทกํีาแพงเมอืงจนี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! สกุมีองโกล

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะ ชมครีมเป่าซูถั่ง หรือทรีูจั้กกันดใีนชอื บัวหมิะ สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ผพุอง
และแมลงกัดตอ่ยเป็นยาสามัญประจําบา้น

จากนันนําทา่นสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ3 มติ ิเพอืชมพพิธิภัณฑท์รีวบรวมงานศลิปะแบบ 3 มติิ
ททีา่นสามารถถ่ายรูปเสมอืนอยู่ในภาพจําลองเหตกุารณ์นันๆได ้

นําทา่น ผา่นชม สนามกฬีาโอลมิปิกรงันก ออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron
เดนิตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลก โคลอสเซยีม ในสนามจไุด ้91,000 ทนัีง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขันโอลมิปิก 2008
มลัีกษณะภายนอกคลา้ยกับรังนก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! BUFFET BBQ

ทพีกั
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทยีบเทา่



วนัท ี4
รา้นผเีซยีะ - ตลาดรสัเซยี - ปกักงิ - เทยีนสนิ - ดอนเมอืง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นผเีซยีะ เครืองรางโชคลาภตามความเชอืของชาวจนี

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดรสัเซยี แหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์นี
และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่งๆมากมายอาทกิชุชพีราดา้ดแีอนดจ์หีรืออย่างรองเทา้กฬีาชอืดังไนกอีาดดิาส เป็นตน้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ !! อาหารแตจ้วิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงเทยีนสนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชวัโมง) ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้กผอ่นชมววิธรรมชาตอัินสวยงาม

18.15 น.
กลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ NOK SCOOT เทยีวบนิท ีXW879 (บนเครืองไม่มบีรกิารอาหารและน ้าํดมืฟรี แตม่จํีาหน่ายบนเครือง)

22.20 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรป์กักงิ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี30 เมษายน 2562 เวลา 12:20 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรป์กักงิ จนี

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน

• ทพีกัโรงแรม 4 ดาว จํานวน3 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ]
แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร 8 มอื ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมอืใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได)้

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามโปรแกรม

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันท  ี20 กมุภาพนัธ ์2562
(หากมกีารเรยีกเกบ็เพมิจากสายการบนิท่านตอ้งชําระเพมิ)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืง 1 ใบ จํากดัไมเ่กนิ 20กโิลกรมัและสมัภาระถอืขนึเครอืงได ้1 ใบจํากดัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถนิ คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงอืนไขของกรมธรรม)์** คุม้ครองตงัแต ่อาย ุ16–69 ปี เท่านัน **

• หมายเหต:ุ กรณผีูเ้ดนิทางมอีาย ุ1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อาย ุ70 ปีขนึไป คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุมถ่งึ 1 เดอืน
กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทังสนิ **ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
**ทังนอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ท  ี330 บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง**

• การประกนัไมคุ่ม้ครอง
• กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์
การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร,
การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%(กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรจ์ํานวน350 หยวน/ทรปิ/ท่าน

• (เดก็ชําระทปิเท่าผูใ้หญ)่

• คา่ทปิสาํหรบัพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/ครงั

• คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาต ิซงึไมไ่ดร้บัการยกเวน้ยนืวซีา่กรุป๊ (กรณตีา่งชาต ิจ่ายเพมิจากคา่ทัวร ์1,000หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนนิการยนืวซีา่เอง)

• คา่วซีา่กรุป๊ท่องเทยีวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาทใชเ้พยีงสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน)
หรอืคา่วซีา่จนีท่องเทยีวแบบเดยีว (4วันทําการ)ท่านละ 1,800 บาท (สาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทย)

• หมายเหตุ
• หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถกูยกเลกิทันท  ีไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆได ้รวมทังไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางทบีนิลงปักกงิ / ปักกงิ+เซยีงไฮ ้(เทยีว 2 เมอืง) ตอ้งยนืวซีา่เดยีวเท่านัน

• ในกรณรีฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆทังสนิ ทําใหไ้มส่ามารถยนืวซีา่กรุป๊ได ้หรอืท่านมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เดยีวยนืปกต ิ4 วัน ทําการ ท่านละ 1,800 บาท หรอื วซีา่ดว่น 2 วัน ทําการ ท่านละ 2,925บาท (อตัราดงักลา่วขา้งตน้
สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน)

• สาํหรบัผูท้เีคยเดนิทางไปในประเทศ 24 ดงัตอ่ไปน1ี.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน
8.อริกั 9.อหิรา่น 10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี15.ศรลีงักา16.ลเิบยี17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน
22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี(ตงัแตปี่ 2014เป็นตน้มา ไมส่ามารถยนืขอวซีา่กรุป๊ได ้ตอ้งทําวซีา่เดยีวเท่านัน)



เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• กรณุาชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาทหรอืทังหมดกรณเีป็นราคาโปรโมชัน(ภายใน 48 ชัวโมง หรอื 2 วันนับจากวันททีําการจอง)

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื15 วัน กอ่นการเดนิทาง(กรณไีมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด
รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธ)ิ หมายเหตหุากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สําเนาการโอนเงนิ
ใหเ้จา้หนา้ททีุกครงั

• รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเตม็และเห็นชัดเจน สง่ภายใน 5 วันหลงัจากการหลงัจาการชําระมดัจํา

การยกเลกิ

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันขนึไปคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่1-14วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้
(10ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้
เช่นคา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

•  กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• กรณุาเตรยีมของใช่สว่นตวั เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพ ูของตวัสว่นตวัไปเอง เนอืงจากรฐับาลทอ้งถนิตอ้งการรกัษาสงิแวดลอ้มและลดการทงิขยะ
จงึไมม่บีรกิารทโีรงแรม

• หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี

• เอกสารประกอบการยนืวซีา่ท่องเทยีวประเทศจนีแบบกรุป๊(เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน)

• สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน(ตอ้งชัดเจนเท่านัน ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง)

• ยกเวน้เสน้ทางทบีนิลงเทยีนสนิ ใชส้าํเนาหนังสอืเดนิทาง และรปูถา่ย 2 นวิ จํานวน 2 รปู

เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นัน)
•  สาํเนาหนังสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน (ตอ้งชัดเจนเท่านัน ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสปอรต์ตวัจรงิมา และตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง)

• ยกเวน้เสน้ทางทบีนิลงเทยีนสนิ ใชส้าํเนาหนังสอืเดนิทาง และรปูถา่ย 2 นวิ จํานวน 2 รปู
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