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NT563
ทวัรจ์นี ปักกงิ กําแพงเมอืงจนี ดา่นซอืหมา่ไถ เมอืงโบราณกูเ๋ป่ยสุย่เจนิ 5 วัน 3 คนื (MU)
ทัวรปั์กกงิ , 5 วัน 3 คนื ,

Yufu Hotel

ชมหนึงในสงิมหศัจรรยข์องโลก นังกระเชา้ขนึกําแพงเมอืงจนี (ด่านซอืหมา่ไถ)
จัตุรัสทใีหญ่ทสีุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจนียคุใหม่

จัตุรัสเทยีนอนัเหมนิ อทุยานทใีหญ่ทสีุดของประเทศจนี พระราชวังฤดูรอ้นอวเีหอหยวน
ลมิรสเมนูพเิศษ เป็ดปักกงิ อาหารกวางตุง้ สุกมีองโกลเลยี  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ

22.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก(ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 ประต ู9 บรเิวณ ISLAND - U สายการบนิ China
Eastern Airlines (MU) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - ปกักงิ - เมอืงโบราณกูเ๋ป่ยสุย่เจนิ - กําแพงเมอืงจนีดา่นซอืหมา่ไถ (รวมกระเชา้ขนึ - ลง)



01.05 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงปกักงิ ประเทศจนี โดยสายการบนิ China Eastern Airlines เทยีวบนิท ีMU 2072 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

07.15 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตปิกักงิ ประเทศจนี ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ แมคโดนลัดท์า่นละ 1 ชุด

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโบราณกูเ๋ป่ยสุย่เจนิ แหลง่ทอ่งเทยีวทเีป็นทนียิมของทังชาวจนีและชาวตา่งชาติ
นําทา่นเทยีวชมทวิทัศนภ์ายในบรเิวณเมอืงโบราณกูเ๋ป่ยสุย่เจนินอกจากนีภายในเมอืงโบราณแหง่นียังมรีา้นคา้ของโบราณทังอาหารของทรีะลกึขนมรองเทา้หลากหลายรูปแบบทังแบบดังเดมิและปัจจบัุนใหเ้ลอืกชอ้ปอกีมากมาย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่กําแพงเมอืงจนีดา่นซอืหมา่ไถ (รวมคา่กระเชา้ขนึ - ลง) ตังอยู่ทอํีาเภอมหียุนซงึเป็นอําเภอทางเหนือสดุของปักกงิ
กําแพงเมอืงจนีดา่นนีเป็นดา่นทมีชีอืเสยีงมากเป็นสดุยอดแหง่กําแพงเมอืงจนี ถอืเป็นดา่นทไีดรั้บการขนานนามวา่ THE BEST OF GREAT WALL
IN CHINA เนืองจากเป็นกําแพงเมอืงจนีทยัีงคงสภาพเดมิของสมัยราชวงศห์มงิเพยีงแหง่เดยีวของจนี อกีทังยังตังอยู่บนภมูปิระเทศทเีป็นผาสงูชนั
ทําใหม้ทีวิทัศนส์วยงามมาก หนังสอืพมิพไ์ทมสจ์งึจัดอยู่อันดันตน้ๆของ 25 แหลง่ทอ่งเทยีวของโลกทไีม่ควรพลาดชม

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! เป็ดปกักงิ

ทพีกั
YUFU HOTELหรอืระดบัเทยีบเทา่

วนัท ี3
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงักูก้ง - รา้นไขมุ่ก - หอฟ้าเทยีนถาน - รา้นหมอนยางพารา - ถนนหวงัฟจูงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตรัุสทใีหญ่ทสีดุในโลก สญัลักษณ์ของประเทศจนียุคใหม่
ชมศาลาประชาคมทสีามารถบรรจคุนไดนั้บหมนืคน สถานทจัีดงานพธิเีฉลมิฉลองเนืองในโอกาสพเิศษตา่งๆ

จากนันนําทา่นผา่นประตเูขา้สู ่พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง สถานทวีา่ราชการและทปีระทับของจักรพรรด ิ24 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นไขมุ่ก ทมีชีอืเสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ ครีมไขมุ่ก ผงไขมุ่ก เป็นตน้

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่หอฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1998 หนงึในสถานททีอ่งเทยีวทโีดง่ดังทสีดุแหง่หนงึในจนี
สรา้งขนึมาตังแตส่มัยราชวงศห์มงิ ค.ศ.1420

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์พอืสขุภาพชนดิตา่งๆ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนหวงัฟจูงิ ศนูยก์ลางการชอ้ปปิงทคีกึคักมากทสีดุของปักกงิ รวมทังหา้งสรรพสนิคา้ชอืดัง
รา้นคา้รา้นอาหารศนูยก์ลางความบันเทงิมากมายทจีะสรา้งสสีนัใหก้ับผูท้มีาจับจา่ย ณ ทแีหง่นี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
YUFU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่



วนัท ี4
พระราชวงัฤดรูอ้น - ศาลเจา้ผชีวิ - รา้นนวดเทา้ - ตลาดรสัเซยี - ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันก

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่พชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวนระรา อุทยานทใีหญ่ทสีดุของประเทศจนี สรา้งขนึเมอืประมาณ 800 ปีกอ่น

ชม ทะเลสาบคนุหมงิ ทขีดุขนึดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทปีระทับของพระนางซสูไีทเฮา และจักรพรรดกิวางส ูชมระเบยีงกตัญ แูละเรือหนิอ่อน

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ผชีวิ สงิศักดสิทิธเิกยีวกับโชคลาภเงนิทองของจนี ในอดตีถอืวา่เป็นความลับทรีูก้ันภายในของคนชนัสงูของจนี
วา่ "ผชีวิ" เป็นเทพเรียกทรัพยแ์ละขับไลส่งิอัปมงคลชวัรา้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! สกุมีองโกเลยี

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติการนวดเทา้ ซงึเป็นอกีวธิหีนงึในการผอ่นคลายความเครียด
ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาติ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดรสัเซยี แหลง่รวมสนิคา้แบรนดจ์นี และสนิคา้เลยีนแบบแบรนดเ์นมตา่งๆมากมาย อาท ิกชุช ีพราดา้ ดแีอนดจ์ี
หรือรองเทา้กฬีาชอืดัง

นําทา่น ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันก ออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron
เดนิตามรอยสนามกฬีาชอืดังของโลกโคลอสเซยีมในสนามจไุด ้91,000 ทนัีง ใชจั้ดพธิเีปิด - ปิดการแขง่ขันโอลมิปิก 2008
มลัีกษณะภายนอกคลา้ยกับรังนก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
YUFU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่

วนัท ี5
องคเ์จา้แมก่วนอมิกูถ๋า่ - รา้นหยก - ปกักงิ - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่น นมสัการองคเ์จา้แมก่วนอมิกูถ๋า่ เจา้แม่กวนอมิปางยืน และประดษิฐานกลางแจง้ อยู่ภายในสวนกูถ๋่ากงหยวน หรือ สวนวัดเกา่
อดตีพนืทภีายในสวนแหง่นีเคยเป็นวัดเกา่สมัยราชวงศห์มงิ จากหลักฐานทบัีนทกึไวร้าวๆเมอื ปีค.ศ. 1545 หรือเมอื 470 กวา่ปีกอ่น
สว่นองคพ์ระแม่กวนอมิประดษิฐานเมอืเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2552 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งรวม 3,000 ลา้นหยวน บนเนือท ี836 ไร่
ภายในอุทยานมเีจดยีแ์ปดเหลยีมเกา้ชนัฐาน สรา้งในปีหมงิเจยีจงิ 1538 กอ่ตังขนึในราชวงศห์มงิ (เพอืบชูาพระวญิญาณของผูเ้สยีชวีติ)
ดา้นหนา้ของเจดยีเ์รียกวา่ วัดสง่เสรมิดวงชะตาชวีติ สรา้งสมัยปลายราชวงศห์มงิและไดรั้บการสรา้งใหม่จวบจนปัจจบัุน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! อาหารกวางตุง้

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหยก ซงึเป็นเครืองประดับนําโชค ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากล ้าํคา่

19.40 น.
กลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ China Eastern Airlines เทยีวบนิท ีMU2071 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

00.05 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ



อตัราคา่บรกิารทวัรป์กักงิ
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอาทติยท์ ี4 สงิหาคม 2562 เวลา 13:11 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรป์กักงิ

อัตราคา่บรกิารรวม

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

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด ไป - กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน

• คา่อาหาร 11 มอื ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมอืใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได)้

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามโปรแกรม

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั - สง่ สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ณ วันท  ี05 ม.ิย. 62
(หากมกีารเรยีกเกบ็เพมิจากสายการบนิท่านตอ้งชําระเพมิ)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืง 1 ใบ จํากดัไมเ่กนิ 23 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
กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆทังสนิ 
** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 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

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

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

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

• คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรจ์าํนวน 350 หยวน/ทรปิ/ทา่น (เดก็ชําระทปิเท่าผูใ้หญ)่

• คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาต ิซงึไมไ่ดร้บัการยกเวน้ยนืวซีา่กรุป๊ (กรณตีา่งชาต ิจ่ายเพมิจากคา่ทัวร ์800 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนนิการยนืวซีา่เอง)

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

หมายเหตุ
• หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่กรุป๊จะถกูยกเลกิทันท  ีไมส่ามารถนําไปใชก้บัการเดนิทางครงัอนืๆได ้รวมทังไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดทุ้กกรณี

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีเดนิทางพรอ้มผูป้กครอง 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 ดงัตอ่ไปน ี1.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.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 20.ตรุก ี21.เยเมน
22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี (ตงัแตปี่ 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยนืขอวซีา่กรุป๊ได ้ตอ้งทําวซีา่เดยีวเท่านัน)



เงอืนไขการสํารองทนัีงและการชําระคา่บรกิาร

•  กรณุาชําระทงัหมด เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน (ภายใน 48 ชัวโมง หรอื 2 วันนับจากวันททีําการจอง) กรณไีมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด
รวมถงึกรณเีช็คของท่าน ถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิ ไมว่า่กรณใีดๆใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธ ิ

หมายเหต ุหากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สาํเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ททีุกครงั (รบกวนสแกนหนา้พาสปอรต์แบบเตม็และเห็นชัดเจน สง่ภายใน 5
วันหลงัจากการชําระเงนิ)

การยกเลกิการเดนิทาง

•  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันขนึไป คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 - 29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทาง และมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯเรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก - เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

•  กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใส ซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนด จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• กรณุาเตรยีมของใช่สว่นตวั เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพ ูของตวัสว่นตวัไปเอง เนอืงจากรฐับาลทอ้งถนิตอ้งการรกัษาสงิแวดลอ้มและลดการทงิขยะ
จงึไมม่บีรกิารทโีรงแรม

• หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี

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

• ยกเวน้เสน้ทางทบีนิลงเทยีนสนิ ใชส้าํเนาหนังสอืเดนิทาง และรปูถา่ย 2 นวิ จํานวน 2 รปู

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย (กรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะยนืวซีา่เดยีว)
• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็



• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน ยมิหา้มเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้และใบหทูังสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น
เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีเดนิทางใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1 - 3 ดงันี
• 1. เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• 2. เดนิทางพรอ้มญาติ
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร(ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1 - 3 ดงันี
• ใบอนญุาตกิารทํางานตวัจรงิเท่านัน ! ! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 – 6 เดอืน

• หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์

• สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม

• สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส

หมายเหตุ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านัน
หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้ - ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้
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