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NT013
ทวัรจ์นี ปักกงิ เซยีงไฮ ้กําแพงเมอืงจนี รถไฟความเร็วสงู 7 วัน 4 คนื (XJ)
ทัวรปั์กกงิ เซยีงไฮ ้จนี , 7 วัน 4 คนื ,

BEIJING HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  , SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS

อุโมงคเ์ลเซอร ์- หาดไวท่าน - ถนนนานกงิ - ตกึสตารบ์คั - ตลาดรอ้ยปี - พระราชวงักูก้ง
ศูนยแ์พทยแ์ผนจนีและบวัหมิะ - เมอืงโบราณชเีป่า - นงัรถไฟความเร็วสงู - ชมโชวก์ายกรรมปักกงิ
จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ - หอฟ้าเทยีนถาน - กําแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) - ชมสนามกฬีาโอลมิปิก

พระราชวงัฤดูรอ้นอวเีหอหยวน - ซุปเปอรม์าเก็ต HEMA - ถนนวฒันธรรมโบราณเทยีนจนิ -  ตลาดรสัเซยี

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

21.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 ชนั 3 ประต ู2 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ แอรเ์อเชยี
เอ็กซ ์(XJ) เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร
(แนะนําใหโ้หลดของทไีม่จําเป็นลงใตท้อ้งเครือง)

**หมายเหต*ุ*
- เนืองจากตัวเครืองบนิของคณะ เป็นตัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกทนัีงได ้



ทนัีงอาจจะไม่ไดนั้งตดิกันและไม่สามารถเลอืกชว่งทนัีงบนเครืองบนิไดใ้นคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ
- เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก 30 นาท ี

วนัท ี2
เซยีงไฮ ้- อโุมงคเ์ลเซอร ์- หาดไวท่าน - ถนนนานกงิ - ตกึสตารบ์คั - ตลาดรอ้ยปี

00.15 น.
ออกเดนิทางสู ่เซยีงไฮ ้โดย สายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ760

05.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิ เซยีงไฮผู้ต่ง (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 1 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย)
หนงึในมหานครทใีหญ่ทสีดุของโลก ศนูยก์ลางทางการเงนิของจนี เซยีงไฮ ้ตังอยบรเิวณปากแม่น ้าํหวงผู ่ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษท ี20
เคยเป็นเขตเชา่ของชาวตา่งชาต ิทําใหปั้จจบัุนในเมอืงเซยีงไฮ ้ก็ยังคงมสีถาปัตยกรรมแบบตะวันตกอยู่มากมาย
หลังจากนําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้นําทา่นภัตตาคารเพอืรับประทานอาหารเชา้

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์อุโมงคเ์ลเซอรแ์หง่นีเป็นอุโมงคล์อดแม่น ้าํสายแรกในประเทศจนี 1 ใน 5
อย่างทนัีกทอ่งเทยีวทไีปเซยีงไฮต้อ้งไม่พลาด ภายในอุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรูปตา่ง  ๆทแีสนจะน่าตนืตาตนืใจ ทังแสง ส ีเสยีง
ภายในอุโมงคเ์ปลยีนแปลงตลอดระยะทาง บางชว่งทําใหรู้ส้กึเหมอืนเดนิทางอยู่ในหว้งอวกาศเลยทเีดยีว ใชเ้วลาขา้มประมาณ 5 นาที

นําทา่นชม หาดไวท่าน ไฮไลทอั์นดับ 1 ของเมอืง ชมสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทตัีงสลับเรียงรายตลอดถนนเลยีบแม่น ้าํหวงผู่
ในปัจจบัุนอาคารเหลา่นีไดแ้ปลงสภาพเป็น ททํีาการธนาคาร และหน่วยงานรัฐบาลแทบทังสนิ ในการเทยีวเซยีงไฮนั้น
หากไม่ไดเ้ดนิทางมาหาดไวท่านแลว้ ก็เสมอืนกับวา่ยังมาไม่ถงึเซยีงไฮ ้

นําทา่นชอ้ปปิงย่าน ถนนนานกงิ ศนูยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิงทคีกึคักมากทสีดุของนครเชยีงไอ ้รวมทังหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังกวา่ 10 หา้ง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชม ตกึสตารบ์คั สาขาใหม่ทเีซยีงไฮ ้เมอืวันท ี6 ธันวาคมทผีา่นมา เป็นสาขาทใีหญ่และทันสมัยทสีดุของโลก บนพนืท ี2 ชนั รวม
29,000 ตารางฟตุ หรือประมาณสนามฟตุบอล 1 สนาม และใชพ้นักงานทังหมด 400 คน

นําทา่นชอ้ปปิงท ีตลาดเฉนิหวงัเมยีว หรือ ตลาดศาลหลกัเมอืง เป็นแหลง่ทอ่งเทยีวอกี 1 จดุทพีลาดไม่ได ้นําทา่นอสิระช็อปปิงสนิคา้ทอ้งถนิ
หรือเลอืกชมิเสยีวหลงเปารสเด็ดขนึชอืของเซยีงไฮ ้หรือ อยากไหวพ้ระขอพรทศีาลเจา้หลักเมอืงก็ไดเ้ชน่กัน
บรเิวณตลาดเฉนิหวังเมยีวนันมจีดุใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บความประทับใจ ไดทั้วทกุมุมกันเลยทเีดยีว

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Shanghai Holiday Inn Express ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ศนูยแ์พทยแ์ผนจนีและบวัหมิะ - เมอืงโบราณชเีป่า - นงัรถไฟความเร็วสงู - ปกักงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนันนําทา่นแวะชม ศนูยแ์พทยแ์ผนจนีและบวัหมิะ ฟังการบรรยายของผุเ้ชยีวชาญทางการแพทยแ์ผนจนีเกยีวกับผลติภัณฑต์า่งๆฟังบรรยาย
เป่าซูถั่ง หรือทรีูจั้กกันดใีนชอื บัวหมิะ ยาสามัญประจําบา้น มสีรรพคณุในดา้นการรักษาแผลไฟไหม ้น ้าํรอ้นลวก พพุอง แมลงกัดตอ่ย
สามารถใชย้านีทาลดอาการพอง หรือแสบรอ้น

นําทา่นชม เมอืงโบราณชเีป่า เป็นหมู่บา้นโบราณสมัยราชวงหมงิและชงิ เมอืงแหง่นีเป็นเมอืงทโีดดเดน่ดา้นการคา้ขายผา้ ไหมพรม ชา่งไมฝี้มอื
การหมักเหลา้ขาวและมนี ้าํอุดมสมบรูณ์ สงิทอจากทถีูกนําไป จําหน่ายทัวโลก ปัจจบัุนยังมตัีวอย่างผา้จากยุคนันจัดแสดงไวท้ ีGreat Museum of



London อสิระใหท้า่นชมสถานทแีละเลอืกซอืสนิคา้ไดต้ามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเซยีงไฮ ้นังรถไฟความเร็วสงูสู ่กรุงปกักงิ เมอืงหลวงของสาธรารณะรัฐประชาธปิไตยประชาชนจนี
เป็นเมอืงหลวงขอสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีอืย่อวา่ จงิ เป็นเมอืงหลวงของจนีตังแตส่มัยราชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ สาธารณรัฐจนี
เคยใชช้อืจงต ูตา้ต ูเป่ยผ์งิและเป่ยจ์งิ ปักกงิเป็น 1 ใน 4 เมอืงหลวงเกา่ของจนี ประกอบดว้ยนานกงิ, ปักกงิ, ลัวหยาง และซอีาน
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชวัโมง)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Beijing Holiday Inn Express ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ - พระราชวงักูก้ง - หอฟ้าเทยีนถาน - ศนูยไ์ขมุ่ก - โชวก์ายกรรมปกักงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ จัตรัุสกลางเมอืงทใีหญ่ทสีดุในโลก สรา้งเมอืปีค.ศ. 1417 ในสมัยราชวงศห์มงิมชีอืเดมิวา่
"เฉงิเทยีนเหมนิ" พอมาในสมัยจักรพรรดซิุน่จอืแหง่ราชวงศช์งิ มกีารซอ่มแซมใหม่ในปี ค.ศ.1651 ไดเ้ปลยีนชอืเป็น "เทยีนอันเหมนิ"
ภายใตก้ารนําของเหมาเจอ่ตงุ จัตรัุสเทยีนอันเหมนิ
เป็นทพีบปะชมุนุมในงานพธิสํีาคัญของชาตแิละในการรวมตัวแสดงความคดิเห็นทางดา้นการเมอืงดว้ย
จัตรัุสเทยีนอันเหมนิไดรั้บการบรูณะขนึใหม่เพอืเฉลมิฉลองโอกาสครบรอบการกอ่ตังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีในวันท ี1 ตลุาคม ค.ศ.1949
โดยใชแ้ผน่หนิแกรนติมาปพูนืใหม่ทังหมด

ทา่นเดนิทางสู ่พระราขวงัตอ้งหา้มกูก้ง หรือ พระราชวงัโบราณ ทตัีงอยู่ใจกลางกรุงปักกงิ เรียกอกีชอืหนงึวา่ “พระราชวังตอ้งหา้ม”
พระราชวังแหง่นีเคยเป็นทปีระทับของจักรพรรดสิมัยราชวงศห์มงิและราชวงศช์งิทังหมด 24 พระองค ์ปัจจบัุนเปิดใหเ้ขา้ชมในฐานะ
“พพิธิภัณฑพ์ระราชวัง” สงิกอ่สรา้งภายในพระราชวังมคีวามงดงามเหลอืงอร่ามสงา่
และไดรั้บการขนานนานร่วมกับพระราชวังแวรซ์ายสข์องประเทศฝรังเศส พระราชวังบักกงิแฮมของประเทศอังกฤษ
พระราชวังเครมลนิของประเทศรัสเซยี และทําเนียบขาวของประเทศสหรัฐอเมรกิา ใหเ้ป็นหา้พระราชวังหลักของโลก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม หอสกัการะฟ้าเทยีนถาน เป็นสถานทปีระกอบพธิบีวงสรวงตอ่สวรรคต์ามคตคิวามเชอืของจนีโบราณ
โดยกอ่สรา้งเป็นอาคารไมห้รือทเีรียกกันวา่ตําหนักหลังใหญ่สงูสามชนั บนฐานหนิหยกขาว และมตํีาหนักรวมถงึบรเิวณรายลอ้มรวมเป็นพนืทกีวา่
2,700,000 ตารางเมตร ทําใหห้อสกัการะฟ้าเทยีนถานไดช้อืวา่เป็น สถานทเีพอืการประกอบพธิบีวงสรวงทใีหญ่ทสีดุในโลก และ
ไดรั้บการยกย่องจาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกในฐานะของสงิกอ่สรา้งทโีดดเดน่ดา้นสถาปัตยกรรมการวางผัง และดา้นวัฒนธรรม
ทสีบืทอดตอ่กันมายาวนานกวา่ 2,000 ปีของประเทศจนี

จากนันแวะชม รา้นไขมุ่ก สนิคา้ทมีคีณุภาพและชอืเสยีงของเมอืงจนี มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืเลอืกชมมากมาย เครืองประดับ เชน่ สรอ้ยคอ
สรอ้ยขอ้มอื แหวน กําไล หรือเครืองสําอาง เชน่ ครีมไขมุ่ก ผงไขมุ่ก เป็นตน้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นชม กายกรรมปกักงิ การแสดงของคณะกายกรรมคณะนีเปียมไปดว้ยความสงา่งาม กับการจัดระเบยีบร่างกายทเีสยีงตอ่อันตราย
ผสมผสานกฬีายมินาสตกิเขา้กับการเตน้และสรา้งเป็นเรืองราวไดอ้ย่างน่าตดิตาม

ทพีกั
Beijing Holiday Inn Express ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่



วนัท ี5
รา้นหยก - กําแพงเมอืงจนี(ดา่นจยีงกวน) - ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก - รา้นยางพารา - ตลาดรสัเซยี

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นแวะชม รา้นหยก อัญมณีประจําชาต ิเพราะเป็นอัญมณีทมีตํีานานเชอืถอืและผกูพันกับชวีติชาวจนีมายาวนาน
ตังแตอ่ดตีกาลหลายพันปีมาแลว้ ชาวจนีไดนํ้า หยก มาใชเ้กยีวขอ้งกับชวีติประจําวัน ตังแตเ่กดิจนกระทังตาย จะเห็นไดจ้ากชาวจนีในสมัยกอ่น
มักนยิมใชห้ยกเป็นเครืองประดับและเครืองใชต้า่ง  ๆดว้ยความเชอืทวีา่จะชว่ยปกป้องใหป้ลอดภัยและนําสงิดีๆ  มาสูช่วีติ

เดนิทางสู ่กําแพงเมอืงจนี ดา่นจหียงกวน หรือ กําแพงหมนืล ีเป็นกําแพงทมีป้ีอมคันเป็นชว่ง  ๆของจนีสมัยโบราณ
กําแพงสว่นใหญ่ทปีรากฏในปัจจบัุนสรา้งขนึในสมัยราชวงศฉ์นิ ทังนีเพอืป้องกันการรุกรานจาก ชาวซฺยงหนู ตังแตส่มัยราชวงศโ์จว (ราว 400
ปีกอ่นครสิตกาล) เนืองจากจะเขา้มารุกรานจนีตามแนวชายแดนทางเหนือ ในสมัยราชวงคฉ์นิ ไดส้งัใหส้รา้งกําแพงหมนืลตีามชายแดน
เพอืป้องกันพวกซยงหนูเขา้มารุกรานและพวกเตริก์จากทางเหนือ หลังจากนันยังมกีารสรา้งกําแพงตอ่อกีหลายครังดว้ยกัน
แตภ่ายหลังก็มเีผา่เร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจเูรียสามารถบกุฝ่ากําแพงเมอืงจนีไดสํ้าเร็จ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นผา่นชม สนามกฬีาโอลมิปิก สนามกฬีาหลักทใีชใ้นการแขง่ขันกฬีาโอลมิปิกฤดรูอ้น 2008 ถูกจัดขนึทกีรุงปักกงิ
ประเทศจนีเรมิกอ่สรา้งเมอืเดอืนธันวาคม 2546 มกํีาหนดการสรา้งเสร็จในปี 2550 ไดรั้บการออกแบบโดย Herzog & DeMeuron
(สวสิเซอรแ์ลนด)์ และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจนี ครอบคลมุพนืท ี258,000 ตร.ม. และมขีนาดความจ ุ1 แสนทนัีง ใชง้บประมาณถงึ 3.5
พันลา้น

นําทา่นแวะชม รา้นยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และ ผลติภัณฑเ์พอืสขุภาพชนดิตา่งๆททํีาจากยางพารา

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดรสัเซยี หรือ ถนนหวงัฟจูงิ แหลง่ชอ้ปปิงทขีนึชอืของกรุงปักกงิ ถนนเสน้นีเป็นไฮไลทห์นงึของปักกงิ
รา้นคา้ทันสมัยอยู่ทา่มกลางตกึเกา่  ๆทนีีเป็นแหลง่ชอ้ปปิงเกา่แกเ่ป็นรอ้ยปีของปักกงิ ทังสองขา้งจะเป็นตกึเกา่เป็นรอ้ยๆปีทยัีงคงอนุรักษ์ไว ้
หา้งเกา่ๆบางหา้งก็ยังอยู่ บางสว่นไดม้กีารปรับปรุงเป็นหา้งรา้นทันสมัย แนะนําใหไ้ปเดนิในตอนกลางคนืครับ เพราะสสีนัสวยงามมาก

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Beijing Holiday Inn Express ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ศนูยปี์เซยีะ - พระราชวงัฤดรูอ้นอวเีหอหยวน - ซุปเปอรม์าเก็ต HEMA - เทยีนสนิ - ถนนวฒันธรรมโบราณเทยีนจนิ -
สนามบนิเทยีนสนิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัฤดรูอ้น อวเีหอหยวน (Yiheyuan Summer Palace) ตังอยู่เขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกงิ
เป็นพระราชอุทยานทมีทัีศนียภาพทสีวยงามมากแหง่หนงึ มเีนือททัีงหมด 2.9 ตารางกโิลเมตร ประกอบดว้ยเนือททีเีป็นนํา 3 สว่น เนือททีเีป็นดนิ 1
สว่นประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขาวา่นโซว่ซานและทะเลสาบคนุหมงิห ูบนเขาวา่นโซว่ซานไดส้รา้งวหิาร ตําหนัก พลับพลา
และเกง๋จนีอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตังอยู่ลดหลันรับกันกับภมูภิาพ ทเีชงิเขามรีะเบยีงทางเดนิทมีรีะยะทางไกลถงึ 728 เมตร
ลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิ ในทะเลสาบคนุหมงิมเีกาะเล็กๆเกาะหนงึ มสีะพาน 17 โคง้อันสวยงามเชอืมตดิกับฝัง
ทัวทังอุทยานจัดไวไ้ดส้ดัสว่นงดงามตระการตา ซงึแสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของศลิปะในการสรา้งอุทยานของจนี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นแวะชม ซุปเปอรม์าเก็ต HEMA ถูกสรา้งขนึมาภาพจตินาการทตีอ้งการรวมการซอืขาย ออฟไลน ์และ ออนไลน์



เป็นหนงึเดยีวในรูปแบบคา้ปลกีใหม่ "New Retail" โดยใชเ้ทคโนโลยีเชอืมตอ่ขอ้มูลไปสูล่กูคา้ไดแ้บบมปีระสทิธภิาพ
และสรา้งความสะดวกแกล่กุคา้ในการจับจา่ย 

นําทา่นอสิระเทยีวชมและชอ้ปปิง ถนนวฒันธรรมโบราณ ของเมอืงเทยีนสนิ ตังอยู่ในเขตหนานไค เป็นถนนคนเดนิกวา้ง 5 เมตร ยาว 687 เมตร
ตกึรอบๆทังหมดเป็นแบบโบราณ ระหวา่งสองขา้งทางมสีนิคา้มากมาย สว่นใหญ่เป็นของเกยีวกับประเพณีและวัฒนธรรม
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงตา่งๆตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเ่วลา นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิเทยีนจนิปินไห่

22.40 น.
ออกเดนิทางบนิลัดฟ้ากลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ แอร ์เอเชยี เอ็กซ ์(XJ) เทยีวบนิท ีXJ809

วนัท ี7
กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)

02.15 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) โดยสวัสดภิาพและดว้ยความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรป์กักงิ เซยีงไฮ ้จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี26 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:41 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรป์กักงิ เซยีงไฮ ้จนี

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดระบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ

• คา่ธรรมเนยีมภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ภาษีสนามบนิ

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่รถรบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และ ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิปรบัเพมิขนึ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต(ิRe-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้20 กโิลกรมั

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่จนีแบบกรุป๊ ท่านละ 1,650 บาท โดยใชเ้วลาดาํเนนิการประมาณ 5 - 7 วันทําการ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่จนีแบบเดยีว 4 วันทําการ ท่านละ 1,850 บาท โดยใชเ้วลาดาํเนนิการประมาณ 4 วันทําการ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและทปิคนขบัรถ 250 หยวน/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (กรณทีผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธใินการเพมิคา่ทปิจากเดมิ 250
หยวนเป็น 300 หยวนตอ่ท่าน/ทรปิ)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 15,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 21 วันทําการ มเิช่นนันบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่าน และการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯ



ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 21 วัน กอ่นการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร์

• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วันกอ่นการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด 100% ของราคาทัวร์

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน
อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 20 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10-15 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 16-19 ท่าน ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,000 บาท

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนืๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี
การคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และอนืๆทเีขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมอนัดี
บรษัิทฯมไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใดๆ กบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมด

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่งๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง
บรษัิทฯจะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆอยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆหากเกดิการสญูหายของ
ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใดๆตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์



• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

ขอ้มลูเกยีวกับวซีา่จนี

• กรณยีกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตเพอืใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของสถานทูตเรอืงวซีา่ของท่านเนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกู
บันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิท

• กรณทีที่านมวีซีา่ประเทศปลายทางทสีามารถเขา้ออกไดห้ลายครงั และยังไมห่มดอาย ุจําเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนดิท่องเทยีวเท่านัน
โดยจะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทมีอีายคุงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั
รวมถงึวซีา่ชนดิทอีนมุตัโิดยระบุวันทสีามารถพาํนักในประเทศจนี จะตอ้งไมเ่กนิกวา่กาํหนดทอีนมุตัใินหนา้วซีา่
ทังนขีนึอยูก่บัเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศปลายทาง
กรณุาสง่หนา้วซีา่และหนา้ทมีกีารประทับตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ทตีรวจสอบเพอืความถกูตอ้ง หากไมเ่ป็นไปตามเงอืนไขและลกูคา้ยนืยันเดนิทาง
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบเกยีวกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึในทุกกรณ ีเช่น
เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไมอ่นญุาตใหเ้ช็คอนิไดเ้นอืงจากอายหุนังสอืเดนิทางคงเหลอืไมเ่พยีงพอ กรณถีกูปฏเิสธจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และ
ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศจนีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตจะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั หากสถานทูตมกีารสุม่
เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
อาจจะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานและหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสาร ดงักลา่วเช่นกนั

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและไมส่ามารถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้
และกรณทีตีอ้งการใชห้นังสอืเดนิทางกะทันหนั ทําใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดนิทางกลบัคนืดว่น ระหวา่งขนัตอนการพจิารณาวซีา่ อาจทําใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่
และ ท่านจําเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม ่นันหมายถงึจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารใหมท่ังหมด
โดยคาํนงึถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นสาํคญักอ่นดาํเนนิการ

• ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ
กรณทีมีกีารปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในการเดนิทางกลบั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง โดย การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งดี
หากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

• สถานทูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ใหพ้าสปอรต์ของท่าน ในกรณดีงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

เอกสารสําหรับการยนืวซีา่จนี

**โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต โดยบางครงักาํหนดการอาจเปลยีนโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้**

การยนืวซีา่จนีแบบกรุป๊
เอกสารทตีอ้งใช้
1. แสกนหนา้พาสปอรต์เห็น 2 สว่น (แบบสเีท่านัน)



การยนืวซีา่จนีแบบเดยีว (ตดิเลม่)
การยนืวซีา่จนีแบบเดยีวม ี2 กรณี
- ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,850 บาท 
- ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,800 บาท 

เอกสารทตีอ้งใช้
• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ โดยหนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตรา วซีา่และตราเขา้-ออก
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ พนืหลงัขาวเท่านัน และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูทปีรนิทจ์ากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ หรอืชุดทํางานทมีสีญัลกัษณข์ององคก์รทสีงักดั

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2 ขา้ง

• ไมส่วมเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• 
• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์ตอ้งกรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษัิทไมม่นีโยบายกรอกขอ้มลูใหก้บัลกูคา้โดยเดด็ขาด
เพอืใหถ้กูตอ้งตามกฎระเบยีบของศนูยร์บัยนืและสถานทูต

• กรณเีดก็, นักเรยีน, นักศกึษา ทอีายตุ่าํกวา่ 18 ปี
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสาํเนาสตูบิัตร

• กรณทีเีดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา หรอืเดนิทางกบับดิา มารดาท่านหนงึท่านใดเพยีงคนเดยีว ตอ้งแนบหนังสอือนญุาตใหเ้ดนิทาง
ทอีอกโดยททีําการเขตหรอืททีําการอาํเภอเท่านัน โดยใหผู้ป้กครองท่านทไีมไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ยเป็นผูอ้นญุาต ิและแนบสาํเนาบัตรประชามาพรอ้มกนักบัเอกสาร

• ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉนิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน
และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 10-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

กรณหีนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาตแิละตา่งดา้ว
• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) หรอืพาสปอรต์ตา่งชาต ิผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง
เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี
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