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CHINA 
  EASY BEIJING   

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์

ไฮไลทท์วัร ์ EASY BEIJING   
 ชมก าแพงเมอืงจนี 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก 

 ชมความงดงามและยิง่ใหญ.่..พระราชวงักูก้ง และ พระราชวงัฤดรูอ้น 
 ตืน่ตาตืน่ใจกบั...กายกรรมปกัก ิง่…ทีม่เีสยีงชือ่กอ้งโลก 
 เมนพูเิศษ... เป็ดปกัก ิง่ / สกุ ีห้มอ้ไฟ และ อาหารป้ิงยา่ง BBQ 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สวุรรณภมู ิ– ปักกิง่ 
 

✈ 

 

2 
ปักกิง่ – วัดลามะ – หอฟ้าเทยีนถาน – ศนูยไ์ขม่กุ – ชม
กายกรรมปักกิง่ 🍽 🍽 🍽 

YITEL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 
จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวังกูก้ง –พระราชวังฤดรูอ้น – 

ศนูยใ์บชา – ถนนหวังฝู่ จ ิง่ 
🍽 🍽 🍽 

YITEL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 
4 

ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน – ศนูยห์ยก – ผา่นชมสนาม

กฬีารังนกและสระวา่ยน ้า – ตลาดรัสเซยี 
🍽 🍽 🍽 

YITEL HOTEL 

หรอืเทยีบเท4่* 

5 
ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา – ก าแพงเกา่ราชวงสห์มงิตงเป้ียน
เหมนิ – ชอ้ปป้ิง Surprise Outlet – ปักกิง่ – กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈ 

 
 

 
                          หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่จนี(แบบเดีย่ว)ทา่นละ  1,500 บาท ** 
                                   ผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี เก็บเพิม่จากคา่ทวัร ์ 3,000 บาท 

**เก็บคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

ทีน่ ัง่บนเครือ่ง  
แบบ 3 – 3 

เสรฟิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป – ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 23 กก. 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ปกัก ิง่ 
22.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บนิไหห่นาน แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสาร

การเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ปกักิง่ – วดัลามะ – หอฟ้าเทยีนถาน – ศนูยไ์ขม่กุ – ชมกายกรรมปกัก ิง่ 

01.35 น. ออกเดนิทางสู ่มหานครปกักิง่ โดยสายการบนิไหห่นานแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่  HU7996 

06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงปักกิง่ สนามบนินี้ไดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม่เพื่อเปิดใหบ้รกิารตอ้นรับกฬีาโอลมิปิกปี 

2008  คาดวา่สามารถรองรับผูโ้ดยสารไดม้ากถงึ 55 ลา้นคนในปี 2015  สนามบนิมขีนาดใหญ่กวา่แพนตากอนข

องสหรัฐอเมรกิา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดนิทางทีเ่ขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการ
ออกแบบใหแ้บง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตัวจากทศิใตไ้ปสูท่ศิตะวันออกเพือ่ชว่ยลดไอรอ้นจากแสงอาทติยแ์ตต่ดิสกาย

ไลทใ์หแ้สงแดดได ้และใชน้วตักรรมใหมท่ีช่ว่ยลดปรมิาณกา๊ซคารบ์อนภายในตวัอาคาร หลังผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืง น าท่านเดนิทางเขา้สูต่ัว เมอืงปักกิง่ เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนี มชีือ่ย่อว่า จงิ ตัง้อยู่ที่

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทีร่าบหวาเป่ย ชือ่เดมิคอื จี่ สมัยชนุชวิจา้นกั๋วเป็นเมืองหลวงของแควน้ยัน สมัย
ราชวงศเ์หลยีวเป็นเมอืงหลวงรอง ชิอ้ยันจงิ เป็นเมอืงหลวงของจนีตัง้แต่สมัยราชวงศจ์นิ หยวน หมงิ ชงิจนถงึ

สาธารณรัฐจนีเคยใชช้ือ่จงตู ตา้ตู เป่ยผงิและเป่ยจงิ เริม่ตัง้เป็นเมอืงตัง้แต่ปี 1928 จนถงึปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 

เขต และ 2 อ าเภอ เป็นนครทีข่ ึน้ตรงตอ่สว่นกลาง พืน้ทีท่ั่วนครเป่ยจงิมถีงึ 16,800 ตารางกโิลเมตร นครปักกิง่
เป็นศูนยก์ารเมอืงวัฒนธรรม วทิยาศาสตร์ การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครองพเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 
แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิง่ไดรั้บการจัดตัง้เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ

ประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนาอย่างรวดเร็วอย่าง

เหลอืเชือ่ มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้มอืเป็นหลังมอื ปัจจุบันนี้ปักกิง่มถีนนทีส่ลับกัน ตกึสงูๆ โดยไม่เพียงแต่
รักษาสภาพเมอืงโบราณแตย่ังแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่นัสมัย กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบติม่ซ า 

 

 น าทา่นชม วดัลามะ ยงเหอกง สถานทีม่คีวามวจิติรและไดรั้บการบรูณะอยา่งยอดเยีย่มทีส่ดุในปักกิง่ สรา้งขึน้ใน
ปี ค.ศ.1694 แต่เดมิเคยเป็นต าหนักที่ประทับของจักรพรรดหิย่งเจิ้น หรือองค์ชายสีผู่เ้ป็นพระราชบดิาของ

จักรพรรดเิฉยีนหลงแหง่ราชวงศช์งิ ตอ่มาตัง้แตช่ว่งกลางศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา ทีน่ี่ไดก้ลายป็นศนูยก์ลางของ
ศาสนาพุทธนกิายมหายาน และศลิปะแบบธเิบต นมัสการพระศรอีารยเมตไตรทีง่ดงามและสงูถงึ 23 เมตร โดย

เชือ่กนัวา่เป็นงานแกะสลกัจากไมจั้นทนเ์พยีงชิน้เดยีว ซึง่ประดษิฐานอยูภ่ายในศาลาหมืน่สขุ วา่นฟู่ เกอ๋ 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์าก ไขมุ่ก ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี อาทเิชน่ ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ น าท่าน

เดนิทางสู่ หอฟ้าเทยีนถาน ที่ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องกรุงปักกิง่ มีเนื้อทีท่ัง้หมด 273 เฮกตา้ร์เป็นสถานซึง่
จักรพรรดแิห่งราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิใชเ้ป็นทีบ่วงสรวงเทพยดาในระยะย่างเขา้ฤดหูนาวถงึเดอืนอา้ยตาม

จันทรคติ ทุกปีพระจักรพรรดจิะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหก้ารเก็บเกี่ยวไดผ้ลอุดม
ประกอบดว้ยต าหนักฉเีหนยีนเตีย้นต าหนักหวงฉงอีแ่ละลานหยวนชวิ เป็นตน้   

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

 น าทา่นชม กายกรรมปักกิง่ การแสดงทีม่ชี ือ่เสยีง ใหท้่านตืน่ตาตืน่ใจไปกับโชวก์ายกรรมและ แสง ส ีเสยีงที่

สวยงาม 
ทีพ่กั YITEL HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 
จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงักูก้ง – พระราชวงัฤดรูอ้น – ศนูยใ์บชา – ถนนหวงัฝู่ จ ิง่ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตรัุสทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จัตรัุสเทยีนอันเหมนิ ตัง้อยู่ใจ

กลางกรุงปักกิง่ ความยาวตัง้แต่ทศิเหนือจรดทศิใต ้880 เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื้นที่
ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตรัุสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตรัุส

ใจกลางเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก่ หอประตูเทยีนอันเหมนิที่
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ตัง้อยูท่างทศิเหนอืสดุของจัตรัุส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตรัุส อนุสาวรยีว์รีชน
ใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดา้นทศิตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจนพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาตแิละ

พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังมหีอร าลกึท่านประธานเหมาและ

หอประตูเจิง้หยางเหมนิหรือเฉียนเหมนิ ใหท้่านเดนิสู ่พระราชวงักูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเล่อแห่ง
ราชวงศห์มงิ เป็นทัง้บา้นและชวีติของจักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้ส ิน้ 24 พระองค ์พระราชวังเกา่แกท่ี่

มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 500 ปี มชี ือ่ในภาษาจนีวา่ ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชี ือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่วา่ 
‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลวา่ ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระราชวังตอ้งหา้ม เนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้ง

วังวา่ จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบตุรแห่งสวรรค ์ดังนัน้วังของบุตรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดา

สามัญไมส่ามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชม พระราชวงัฤดูรอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยู่ในเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่

เป็นพระราชอทุยานทีม่ทีัศนียภาพทีส่วยงามมากแห่งหนึง่ มเีนื้อทีท่ัง้หมด 290เฮกตา้ร ์ประกอบดว้ยเนื้อทีท่ีเ่ป็น
น ้า 3 สว่น เนื้อทีท่ีเ่ป็นดนิ 1 สว่น ประกอบดว้ยสองสว่นคอื เขา “วา่นโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมงิหู” 

บนเขาวา่นโซว่ซานไดส้รา้งวหิาร ต าหนัก พลับพลา และเกง๋จนีอันงดงามไวห้ลายรูปหลายแบบตัง้อยู่ลดหลั่นรับ
กันกับภูมภิาพ ทีเ่ชงิเขามรีะเบยีงทางเดนิทีม่รีะยะทางไกลถงึ 728เมตร ลัดเลาะไปตามรมิทะเลสาบคนุหมงิ ใน

ทะเลสาบคุนหมงิ มีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โคง้อันสวยงามเชือ่มตดิกับฝ่ังทั่วทัง้อุทยานจัดไวไ้ด ้

สดัสว่นงดงามตระการตาซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึเอกลักษณ์ของศลิปะในการสรา้งอทุยานของจนี  น าทา่นสู ่ศูนยใ์บ
ชา ชมิชาอวูห่ลงของปักกิง่ และ ชาทีม่ชี ือ่เสยีงเชน่ ชาแดง ชาผลไม ้ชามะล ิชากหุลาบ ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  เมนุพเิศษ...เป็ดปักกิง่ 
   น าท่านสู่ ถนนหวงัฝูจ ิง่ ซึง่เป็นศูนย์กลางส าหรับการชอ้ปป้ิงทีค่กึคักมากทีสุ่ดของเมืองหลวงปักกิง่รวมทัง้

หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังต่างๆ และรา้นคา้ รา้นอาหารศูนยก์ลางความบันเทงิมากมายทีจ่ะสรา้งสสีันใหก้ับผูท้ีม่า

จับจา่ยบนถนนคนเดนิแหง่นีเ้ชญิทา่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั YITEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน – ศนูยห์ยก – ผา่นชมสนามกฬีารงันกและสระวา่ยน า้ – ตลาดรสัเซยี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสู ่ก าแพงเมอืงจนีดา่นจวหียงกวน เป็นก าแพงทีม่ป้ีอมคั่นเป็นช่วงๆ ของจีนสมัย
โบราณ สรา้งในสมัยพระเจา้จิ๋นซีฮ่องเตเ้ป็นครั้งแรก ก าแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกลและพวกเตริ์ก หลังจากนัน้ยังมกีารสรา้งก าแพงตอ่อกี
หลายครัง้ดว้ยกนั แตภ่ายหลงัก็มเีผา่เร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจเูรยีสามารถบกุฝ่าก าแพงเมอืงจนีไดส้ าเร็จ มี

ความยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุกลางดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

 

บา่ย น าทา่นแวะชม หยก ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผี
เซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง จากนัน้น าท่าน ผ่านชมและถา่ยรูปหนา้สนามกฬีาโอลมิปิครงันก สนามกฬีา

โอลมิปิกรงันก ออกแบบโดยสถาปนกิชาวสวสิเซอรแ์ลนด ์Herzog & de Meuron เดนิตามรอยสนามกฬีาชือ่ดัง
ของโลก “โคลอสเซีย่ม” พยายามใหเ้อือ้อ านวยตอ่สิง่แวดลอ้ม ในสนามจุได ้91,000 ทีน่ั่ง ใชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการ

แขง่ขันโอลมิปิก 2008 มลีักษณะภายนอกคลา้ยกับ “รังนก” ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กเหมอืนกิง่ไม ้เพดานและผนัง

อาคารทีท่ าดว้ยวัสดโุปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชามสแีดง ดคูลา้ยกับพระราชวังตอ้งหา้มของจนี ซึง่ให ้
กลิน่อายงดงามแบบตะวนัออก ผา่นชมสระวา่ยน ้าแหง่ชาต ิสระวา่ยน า้แหง่ชาต ิสรา้งขึน้เหนือจนิตนาการคลา้ย 

“กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดเุทฟลอนท าเป็นโครงร่าง เนน้ใช ้

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/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
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พลังงานแสงอาทติยเ์พือ่ใหด้เูหมอืนน ้าทีส่ดุ และใชเ้ทคโนโลยจีากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity 
College ทีท่ าใหก้ าแพงอาคารดเูหมอืนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนจาก

แผ่นดนิไหวได ้ จากนัน้น าท่านอสิระช็อปป้ิง ตลาดรสัเซยี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ 

รองเทา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  เมนูพเิศษ อาหารกวางตุง้ 

ทีพ่กั YITEL HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้ของกาเรดนิทาง 
ผลติภณัฑย์างพารา – ก าแพงเกา่ ราชวงสห์มงิตงเป้ียนเหมนิ – ชอ้ปป้ิง Surprise Outlet – 
ปกักิง่ – กรงุเทพ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าทา่นแวะชม ผลติภณัฑย์างพารา เป็นสนิคา้เพือ่สขุภาพท ามาจากผลติภัณฑย์างพารา ใหท้า่นไดฟั้งบรรยาย

คณุสมบตัขิองผลติภัณฑ ์และขัน้ตอนกระบวนการผลติ จากนัน้น าทา่นชม ก าแพงเกา่ราชวงสห์มงิตงเป้ียนเห
มนิ ที่เคยเป็นป้อมประตูส่วนหนึ่งที่ถูกรักษาเอาไวไ้ม่รื้อทิ้ง ปัจจุบันบริเวณรอบๆก าแพงไดก้ลายเป็นส่วน

สาธารณะ เรยีกวา่สวนสาธารณซากก าแพงเมอืงซเีป้ียนเหมนิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 
 จากนัน้ น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่Surprise Outlet ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ทัง้กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ 

และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 สมควรแกเ่วลาน าทุกทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงปักกิง่ 

20.05 น. อ าลากรุงปักกิง่ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไหห่นาน แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่HU7995 

00.25 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ  1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 

การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ

มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และ

ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / รา้น 

 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้  

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ

การจราจรและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

EASY BEIJING 5 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิ ไหห่นาน แอรไ์ลน ์

ก าหนดการ
เดนิทาง 

ผูใ้หญ่
พกัคู ่1 
หอ้ง 

 ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่
 3 ทา่น 

 พกั1 หอ้ง  
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่
กวา่ 18 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่

1ทา่น ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่ 

 18 ปี) 
พกักบัผูใ้หญ ่ 

2ทา่น ทา่นละ 

INFANT 

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

07 – 11 ม.ิย. 61 10,999 10,999 13,999 13,999 5,999 ไมร่บั 3,999 

21 – 25 ม.ิย. 61 15,999 15,999 18,999 18,999 5,999 10,999 3,999 

 

“ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 
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**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ** 

**ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (แบบเดีย่ว) ทา่นละ 1,500 บาท** 

ราคาเด็กต า่กวา่ 18 ปี เก็บเพิม่จากคา่ทวัรข์า้งตน้ 3,000 บาท 

 
โปรดทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจ

ของลกูคา้เป็นส าคัญ ไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด และไมเ่ขา้

รว่มกจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้ห ้ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 400 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น า้หนกัสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรมั เทา่น ัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 

ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

สว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าเขา้ประเทศจนี (แบบเดีย่ว ธรรมดา 4 วนัท าการ) 1,500 บาท 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบริการทัวร์อืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนและมสีภาพสมบูรณ์ไม่

ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ

หา้มยิ้มเห็นฟัน หา้มใส่แว่นตาด า หา้มใส่เสื้อขาว หา้มใส่ชุดนักเรียน 

นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
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 -  กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจริง, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซี่าใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบริษัทฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศ ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจาก

ผู ้เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 
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(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

น า้มนัข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................

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

ต าแหน่งงาน ................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................  
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................................... 

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


