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บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

 Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
    

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
(ทวัร์คุณธรรม ฮาร์บนิ...ปลาหิมะหมอ้ดิน 5 วนั 4 คนื(MF) 

 
วนัที ่ ก ำหนดกำร เชำ้ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-ตำ้เหลยีน (MF838 15.45-23.50) X X ✈ 

FURONG INTER HOTEL  

หรอืเทยีบเทำ่ระดับ 4 

ดำว 

2 
จตัรุสัชงิไห-่จตัรุสัหินแกะสลักหมู่เสอื-ตำ้เหลียน 

นั่งรถไฟควำมเรว็สงู-ฮำรบ์ิน-ร้ำนขำยเสือ้กนัหนำว 
   

YAYUE JING PIN HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ระดับ 4 

ดำว 

3 

โชวว์ำ่ยน้ ำแขง็-เกำะพระอำทติย-์เทศกำล“ปงิเสวีย่ตำ้

ซือ่เจีย้”(Harbin 2019 International Ice and Snow 

Festival) 

   

YAYUE JING PIN HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ระดับ 4 

ดำว 

4 

โบสถเ์ซน็โซเฟยี (ถำ่ยรปูดำ้นนอก)-อนสุำวรยีฝ์ัง่หง

สวนสตำลนิ-ถนนจงเอยีง-ฮำรบ์ิน-รถไฟควำมเรว็สงู 

ตำ้เหลยีน 

   

FURONG INTER HOTEL  

หรอืเทยีบเทำ่ระดับ 4 

ดำว 

5 ตำ้เหลยีน-กรงุเทพฯ (MF837  : 08.20-14.40)  ✈ X  

กรณุำเตรยีมคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ จ ำนวน 150 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  วนัที่ 28 ธนัวำคม 2561 – 1 มกรำคม 2562 

                           วันที ่29 ธันวำคม 2561 – 2 มกรำคม 2562 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ตำ้เหลยีน 

12.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ ณ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก (ระหวำ่งประเทศ) ชั้น 4 

ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E สำยกำรบิน XIAMEN AIR (MF) โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัทฯ คอย

ต้อนรับ และอ ำนวยควำมสะดวกแด่ท่ำนก่อนออกเดินทำง 

15.45 น. เหิรฟ้ำสู่ เมืองต้ำเหลียนโดยสำยกำรบิน XIAMENAIR เที่ยวบินที่ MF838 

  (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

**แวะผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองที่สนำมบินนำนำชำติเซี่ยะเหมิน ประมำณ 1 ชั่วโมง จำกนั้น

กลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทำงต่อ สู่เมืองต้ำเหลียน ** 

23.50 น.  เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติต้ำเหลียนโจวสุยจึ  เมืองต้ำเหลียน เป็นเมืองท่ำขนำดใหญ่ที่ส ำคัญ

มำตั้งแต่สมัยรำชวงศ์ชิง หลงัผ่ำนตรวจสัมภำระแล้ว  น ำท่ำนเดินทำงสู่ที่พัก 

    พกัที ่FURONG INTER HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัทีส่อง จตัรุสัชงิไห-่จตัรุสัหินแกะสลักหมู่เสอื-ตำ้เหลียน-นัง่รถไฟควำมเรว็สงู-ฮำรบ์ิน-ร้ำนขำยเสือ้กันหนำว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสชิงไห่ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่

ใหญ่ที่สุดของเมืองต้ำเหลียน รอบจัตุรัสจะมีกระถำงที่

มีลักษณะแตกต่ำงกันทั้งหมด  9 ใบ แต่ละใบจะมี

ตัวอักษรจีนแกะสลักไว้ว่ำ “ ควำมสำมัคคีของชำติ

จีนจงเจริญ ”  จำกนั้นน ำท่ำนชม จัตุรัสหินแกะสลัก

หมู่เสือ จัตุรัสแห่งนี้มีพื้นที่ 15,700 ตำรำงเมตร เป็น

เขตทิวทัศน์ชำยทะเล ภำยในจตัุรัส ได้ใช้หินชื่อ “ฮวำกังเหยียนต้ำหลีสือ” กว่ำ 500 ชิ้น มำแกะสลัก

เป็นรูปเสือ 6 ตัว ที่มีท่ำทำงที่แตกต่ำงกัน มีควำมยำว 35.5 เมตร กว้ำงและสูง 6.5 เมตร เป็น

สัญลกัษณ์ของเมืองต้ำเหลียนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้มำท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถไฟควำมเร็วสูง เมืองตำ้เหลยีน เพื่อโดยรถไฟควำมเร็วสูงสู่ เมืองฮำรบ์นิ  

(ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่วโมง )  ด้วยควำมเร็วขณะวิ่งให้บริกำร 217 ไมล์ต่อ

ชั่วโมงหรือรำว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ส่วนควำมเร็วสูงสุดคือ 245ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 394 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง (หมำยเหตุ : กำรเดินทำงโดยรถไฟควำมเร็วสูงในเมืองจีน ผู้โดยสำรจ ำเป็น

จะตอ้งดแูลและยกกระเปำ๋ขึน้-ลงสถำนีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋ำเดินทำงแบบคันชักที่มีล้อลำก

ขนำดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว ในกำรเข้ำ – ออกจำกขบวน

รถ  และ ห้ำมน ำ มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟแช็คเข้ำไปในขบวนรถ)   จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ 

ร้ำนขำยเสือ้กันหนำว ให้ท่ำนรบัอปุกรณช์ดุกนัหนำว แจกฟร.ี..หมวก ผ้ำพันคอ ถุงมือ แผ่นร้อนกัน

หนำว ท่ำนละ 1 ชุด   

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 

    พกัที ่YAYUE JING PIN HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว**** 
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วนัทีส่ำม โชวว์ำ่ยน้ ำแขง็-เกำะพระอำทติย-์ ชมเทศกำล“ปงิเสวีย่ตำ้ซือ่เจีย้”(Harbin 2019 International 

Ice  and Snow Festival) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ลำนน้ ำแข็ง อันกว้ำงใหญ่ของ “แม่น้ ำซงฮัวเจียง” ที่ดึงดูดสำยตำทุกคนด้วยกำร 

โชว์ว่ำยน้ ำแข็ง ของเหล่ำผู้สูงอำยุที่อุณหภูมิ -20 องศำเซลเซียส  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนสู่ ไท่หยำงต่ำว ( เกำะพระอำทิตย์ ) 

เกำะขนำดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของ

แม่น้ ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมำณ 3,800 เฮค

เตอร์ เดิมเป็นสถำนที่พักฟ้ืนของกรรมกรใช้

แรงงำนเมืองฮำร์บิ้น สถำนที่สวยงำมร่มรื่น ชม

ควำมงำมของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์

เสน่ ห์  นับเป็นสถำนที่ อ ำบแดดที่ วิ เศษสุ ด 

นอกจำกนั้นยังมีเรือ จักรยำน และรถม้ำลำก

สไตล์ยุโรปไว้บริกำรให้เช่ำอีกด้วย (รำคำทวัรไ์ม่รวมค่ำเช่ำอุปกรณ์ต่ำงๆ ) ส่วนในช่วงฤดูหนำวเมื่อ

เกำะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะก็จะกลำยเป็นสถำนหย่อนใจในอุดมคติที่เหมำะอย่ำงยิ่งกับกิจกรรม

หลำกหลำยชนิดบนลำนน้ ำแข็ง เช่น สเก็ตน้ ำแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศกำรและศิลปกรรม

แกะสลกัหิมะประจ ำปีของฮำร์บิ้น เกำะสุริยันถือเป็นสถำนที่จัดแสดงกำรแกะสลักหิมะน้ ำแข็งที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่ำนสำมำรถชมกำรแสดงกำรแกะสลักหิมะ

น้ ำแข็งในอำคำรของเกำะสุริยันนี้ได้ ชมกำรแกะสลักน้ ำแข็งก ำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีก

หลำกหลำยแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของจีน ท่ำนสำมำรถถ่ำยรูปสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ เหมือนกับ

ท่ำนได้อยู่ในนิทรรศกำรแกะสลกัหิมะน้ ำแข็งอย่ำงแท้จริง อย่ำงที่เห็นในปัจจุบัน 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอำหำรพิเศษ... บำร์ บี คิว ตงเป่ย 

น ำท่ำนชม เทศกำล“ปิงเสวี่ยต้ำซื่อเจี้ย”(Harbin 2019 International Ice and Snow 

Festival)  หรือนิทรรศกำรและศิลปกรรมกำรแกะสลกัน้ ำแข็งประจ ำปีของฮำร์บิน ปิงเสวี่ยต้ำซื่อ

เจี้ย ที่เมืองฮำร์บินซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยำวนำน ท ำให้ฮำร์บ้ินซึ่งอยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

กลำยเป็นเมืองน้ ำแข็ง สภำพอำกำศเย็นจัดท ำให้แม่น้ ำซงฮัว กลำยเป็นลำนน้ ำแข็งที่ทั้งหนำและ

กว้ำงใหญ่ ที่ผู้มำร่วมงำนใช้เล่นสไลเดอร์ ลำกเลื่อนและกีฬำต่ำงๆ อย่ำงเช่น ฮ็อกก้ี, สเก็ตและสกี

กันอย่ำงสนุกสนำน มีกำรน ำน้ ำแข็งก้อนโตมำแกะสลักเป็นรูปต่ำงๆ ให้ท่ำนชมควำมงดงำมของโคมไฟ

น้ ำแข็งยำมค่ ำคืนตำมอัธยำศัย   

(หมำยเหต ุ: เนื่องจำกสถำนทีจ่ดังำนอยูก่ลำงแจง้ หำกสภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย อำกำศไม่หนำว

จัด ส่งผลให้น้ ำแขง็ละลำย  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธใ์นกำรเปลีย่นแปลงจดัเปน็รำยกำรอื่นทดแทน

ให้ท่ำน โดยที่ไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

    พกัที ่YAYUE JING PIN HOTEL  หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว**** 
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วนัทีส่ี ่        โบสถเ์ซน็โซเฟยี (ถำ่ยรปูจำกดำ้นนอก)-อนสุำวรยีฝ์ัง่หง-สวนสตำลนิ-ถนนจงเอยีง-ฮำร์บนิ 

    นั่งรถไฟควำมเรว็สงู-ตำ้เหลยีน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

 น ำท่ำนชม โบสถเ์ซน็โซเฟีย (ถ่ำยรูปจำกด้ำนนอก) ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึง

วัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ำมำมีอิทธพลใน

ฮำร์บิน  โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกำย

ออร์โธด็อกซ์ที่สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ 1907  

เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดใน

ภำคพื้นเอเซียตะวันออก น ำท่ำนชม 

อนุสำวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณ

ชำยฝั่งแม่น้ ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึง

ควำมพยำยำมของชำวเมืองฮำร์ บินที่

พยำยำมต่อสู้ กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 

ค.ศ.1957 อนุสำวรีย์เป็นเสำทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสำเป็นรูปแกะสลักกลุ่ม

กรรมกรชำวนำ ทหำร ข้ำรำชกำรและนักศึกษำที่ร่วมใจร่วมแรงกัน จำกนั้นน ำท่ำนชม สวนสตำ

ลิน ริมฝั่งแม่น้ ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจำก

ศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีควำมสมบูรณ์แบบกว่ำและมีเอกลักษณ์ที่ห้ำวหำญ ทุกท่ำนจะได้เห็น

วิวหิมะธรรมชำติที่สวยงำมและกิจกรรมกำรเล่นสกีบนแม่น้ ำซงฮวำ ที่กลำยเป็นน้ ำแข็งทั้งสำยน้ ำ 

ชมพร้อมกิจกรรมบนน้ ำแข็งที่แสนสนุก เช่น บันไดน้ ำแข็ง แคร่เลื่อนหิมะเป็นต้น   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ... เกี๊ยวฮำร์บิ้น 

บ่ำย  น ำท่ำนสู่ ถนนจงเอียง เป็นถนนย่ำนธรุกิจสำยหนึ่งในฮำร์บ้ิน มีควำมยำว 4 กิโลเมตร ทอดตัวอยู่

ในเขตต้ำหลี่ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสถำปัตยกรรมแบบยุโรป ทั้งลวดลำยกำรตกแต่ง

อำหำรแบบบำรอคและไบเซนไทน์ ในเขตต้ำหลี่นี้ยังเป็นที่ตั้งของวิหำรเซนต์โซเฟียซึ่งเป็นโบสถ์

คริสต์นิกำยรัสเซียออโธดอกซ์อีกด้วย สมควรแก่เวลำ น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถไฟควำมเร็ว

สูง  เมืองฮำรบ์นิ  เพื่อโดยรถไฟควำมเร็วสงูสู่ เมืองตำ้เหลยีน (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 

4.30 ชั่วโมง)  ด้วยควำมเร็วขณะวิ่งให้บริกำร 217 ไมล์ต่อชั่วโมงหรือรำว 350 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง  ส่วนควำมเร็วสูงสุดคือ 245ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 394 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (หมำยเหตุ : กำร

เดินทำงโดยรถไฟควำมเรว็สงูในเมอืงจีน ผู้โดยสำรจ ำเป็นจะต้องดูแลและยกกระเป๋ำขึ้น-ลงสถำนี

ด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋ำเดินทำงแบบคันชักที่มีล้อลำกขนำดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อ

ควำมสะดวกและรวดเรว็ ในกำรเขำ้ – ออกจำกขบวนรถ  และ ห้ำมน ำ มีด ของมีคมทุกชนิด และ

ไฟแช็คเข้ำไปในขบวนรถ) 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรเมนูพิเศษ...อำหำรชำวหม่ำน 

    พกัที ่FURONG INTER HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัทีห่ำ้  ตำ้เหลยีน-กรงุเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง  

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน 

08.20 น. เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน XIAMENAIR เที่ยวบินที่ MF837   
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**แวะผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองที่สนำมบินนำนำชำติเซี่ยะเหมิน ประมำณ 1 ชั่วโมง  จำกนั้น

กลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทำงต่อ สู่กรุงทพฯ ** 

14.40 น.  ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ ...     

********ขอบคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้ริกำร********   

     ซือ่สตัย ์จรงิใจ ห่วงใย เนน้บรกิำร คอืงำนของเรำ      

(*** กรุป๊ออกเดนิทำงไดต้ัง้แต ่10 ทำ่นขึน้ไป ***) 

 

 

ทวัรค์ุณธรรม ฮำรบ์นิ....ปลำหมิะหมอ้ดนิ 

เทศกำล“ปงิเสวีย่ตำ้ซือ่เจี้ย” ต้ำเหลยีน  5 วนั 4 คนื (MF) 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรเท่ำน้ัน  

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึ้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษี
น้ ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน้ ำมัน ณ วันที่ 30 ก.ค. 61 เป็นเงิน 6,300 

บำท 

3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณียื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)   

4. ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร 

5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร 

6. น้ ำหนักสมัภำระ ท่ำนละไมเ่กนิ 23 กิโลกรมั จ ำนวน 1 ใบ  สัมภำระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่ำน น้ ำหนกัต้องไม่เกิน 

7 กิโลกรัม, ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ 

7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) 

คุ้มครองผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอำยุสูง

กว่ำ 70 ปี ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ทั้งน้ีย่อมอยู่ในข้อจ ำกัดที่มีกำรตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำร

แพทย์ หรือจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

อตัรำคำ่บรกิำร (รำคำตอ่ทำ่น) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เดก็อำย ุ2-18 

ป ี

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

จำ่ยเพิม่ 

รำคำ 

ไม่รวมตั๋ว 

วันที ่28 ธนัวำคม –1 มกรำคม 

2562 

วันที ่29 ธนัวำคม –2 มกรำคม 

2562 

35,999 บำท 

                             

35,999 บำท 4,500 บำท 23,999 บำท 
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หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภำพ ท่ำน

สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บำท 

ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยด้วยโรคประจ ำตัว , กำรติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่

เก่ียวข้องกับกำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, 

เสียสติ, ตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจของสุรำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจ็บ

เนื่องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต 

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!! ต 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 

1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 

2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนอืจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 

4. ค่ำภำษมีูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหกัภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลกูค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก

ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 

ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำน้ัน 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองครั้งแรก ช ำระมัดจ ำท่ำนละ 15,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 3 วัน หลังจำกท ำกำรจอง) พร้อม

ส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และ

เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์ให้กับเจำ้หนำ้ทีฝ่ำ่ยขำย ก่อนเดนิทำง 15 วัน **กรณยีืน่ดว่น 2 วันท ำกำร 

ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทำง 15 วัน (ไม่นบัรวมวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)  

 

ชื่อบญัชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกัด 

ธนำคำรกรงุเทพฯ  สำขำ อำคำรซิลลคิ เฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนำคำรกรงุไทย  สำขำ อำคำรซิลลคิ เฮำ้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนำคำรกสกิรไทย  สำขำ สลีมคอมเพล็กซ ์  เลขที ่ 020-3-839278 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนำคำรไทยพำณชิย ์ สำขำอโศกทำวเวอร ์   เลขที ่ 234-2-012317  บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี ำระดว้ยบตัรเครดติ มคีำ่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จำกยอดทีท่ ำกำรรดู 

ทำงบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผ่ำนกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ควำมปลอดภยัในกำรช ำระเงนิของทำ่นเป็นส ำคญั 

หมำยเหตุ ท่ำนที่ต้องกำรใบเสร็จในนำมนิติบุคคล กรุณำแจ้งกับพนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้นทำง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลงั 
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กำรยกเลิกกำรเดินทำง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เกบ็ค่ำใชจ้ำ่ยทำ่นละ 15,000 บำท 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ้ใชจ้่ำยทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำ

เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น  ค่ำตั๋ว

เครื่องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที่ไม่

สำมำรถเดินทำงได้ 

 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ

ว่ำ   ท่ำนสละสิทธิ ์ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมด เนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำย

ในเที่ยวบินน้ันๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 

 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

 บริษัทฯ มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ 

 รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 

 รำยกำรท่องเที่ยว และอำหำร สำมำรถสลับรำยกำรในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมกำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำง

รำบรื่น และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ                                                                                        

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

กำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย , กำรถูกท ำร้ำย, 

กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, 

กำรก่อจลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรม

แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนอืควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด

จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งน้ีทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอ

สงวนสิทธิก์ำรจัดหำน้ีโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 รำคำน้ีคิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะปรับรำคำตั๋ว

เครื่องบินตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร,  ไม่

ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน

ออกเดินทำงแล้ว 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศที่ระบุใน

รำยกำรเดินทำง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำค่ำบ 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำก

ควำมประมำทของตัวนกัท่องเที่ยวเอง 
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 ในกรณีที่ลกูค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนงัสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน 

หมำยเหต ุ: หนังสอืเดนิทำงตอ้งไมม่กีำร ช ำรุดใดๆ ทั้งสิน้ ถ้ำเกิดกำรช ำรดุ เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง ส ำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม   

3. รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเปื้อน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่เสื้อสีอ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่เสื้อคอกว้ำง 

แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์มชุดท ำงำน ชุดนักเรียน นักศึกษำ) , ห้ำมใส่แวนตำสีด ำ 

หรือกรอบแว่นสีด ำ, ห้ำมสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย ก๊ิปติดผม คำดผม เข็มกลดั เป็นต้น  

รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้ำงชัดเจน ห้ำมผมปิดหน้ำ 

รูปต้องอัดด้วยกระดำษสีโกดัก หรือฟูจิเท่ำน้ัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จำกคอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  

**ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่ง

หนงัสือเดินทำง  

4. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุณำกรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)  

5. กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส ำเนำสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่  

  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส ำเนำสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่  

4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปท ำที่เขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ชื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

1. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น  

2. หนงัสือชี้แจงตัวเอง เป็นภำษำอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น 

3. ส ำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจุบัน ขั้นต่ ำ 100,000 บำท 

3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้ำผู้รับยื่นวีซ่ำที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำจนีในวันยื่นวีซ่ำ 
7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 



 

เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

1. ใบอนญุำตกำรท ำงำนในประเทศไทย ตัวจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำรท ำงำนแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้

ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  

2. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำอังกฤษ ตัวจริง มีตรำประทับและลำยเซ็นต์ 

3. ส ำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจุบัน ขั้นต่ ำ 100,000 บำท 

4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดินทำงคนตำ่งชำตใินกรณทีีท่ำงบรษิทัฯ สำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด้ 

 หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกัน ท่ำนละ 5,060 บำท 

 หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำตอิื่นๆ (กรณุำสอบถำมรำยละเอยีดไดท้ีเ่จำ้หนำ้ทีฝ่ำ่ยขำย) 

ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   

ต่ำงชำติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี  ลิทัวเนีย ลัตเวีย

ลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิส

เซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจำกผู้เดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน และต้องท ำเรื่องแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท ำกำร

ยื่นวีซ่ำ 

9. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดังน้ันกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่ำง 

น้อย 10 วันท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่ำจนีอำจเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอก
สิทธิข์องสถำนทูต และบำงครั้งบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเว้นกำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำน

จะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่ทรำบกฎกติกำใน

รำยละเอียดกำรยกเว้นวีซ่ำ / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำง

เดินทำง ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยู่ประเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์ 

  
       ** กอ่นท ำกำรจองทวัรท์กุครั้ง กรณุำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และทกุบรรทดั 

เนือ่งจำกทำงบรษิทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเปน็หลกั ** 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... ....................รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานทีท่ างาน/ ที่อยู่ ที่เคยท างาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
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Attn : คุณ____________________   Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 
 

รายการทวัร์      วนัเดินทาง      
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์   
ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร           
             
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่  ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด  หอ้ง (หอ้งพกัคู ่ หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง       ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ล าดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
   อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                ไม่ทานเน้ือหมู          ไม่ทานสตัวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ           
ยืนยันราคา ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด  ___________ขา้พเจา้รับทราบ
เงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                             (     ) 
                           วนัที่      

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรตใิช้บริการ
ของเรา 


