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  ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
 (จางเจียเจ้ีย เขาอวตาร สะพานแกว้ 4วนั 3คืน WE) 

 
        
                                           

 
 
 
 

วนั

ที ่
ก ำหนดกำร 

เช้

ำ 

เที่

ยง 

เย็

น 
โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-ฉำงซำ  (WE616  
16.05-20.20 หรอื 14.30-18.45) 

X X  
XIAOXIANG 
HUATIAN หรอื
เทยีบเทำ่ระดบั 5 
ดำว 

2 

ฉำงซำ-จำงเจยีเจีย้-เขำเทยีนเห
มนิซำน(กระเชำ้+บันไดเลือ่น+รถ
อทุยำน)-ระเบียงแกว้(รวมผำ้หุม้  
รองเทำ้)-ประตสูวรรค-์ภำพวำด
ทรำย-โชวน์ำงจิ้งจอกขำว (***
รำยกำรทวัรอ์ำจมกีำรเปลีย่นแปลง
ไดโ้ดยยดึตำมประกำศจำกทำง
อทุยำนเป็นส ำคัญ ***) 

   

DACHEN 

SHAN

SHUI  

หรอืเทียบเทำ่

ระดบั 

5 ดำว 

3 

อทุยำนจำงเจียเจี้ย(ลฟิทแ์กว้ขึน้-
ลง)-สะพำนใตห้ลำ้อนัดบัหนึง่-เขำ
อวตำร-สะพำนแกว้ทีย่ำวทีสุ่ด 
(***รำยกำรทวัรอ์ำจมกีำร
เปลีย่นแปลงไดโ้ดยยดึตำมประกำศ
จำกทำงอทุยำนเป็นส ำคัญ ***) 

   

DACHEN 

SHAN

SHUI  

หรอืเทียบเทำ่

ระดบั 

5 ดำว 4 

จำงเจยีเจีย้-ฉำงซำ-ถนนคนเดนิ
หวงซงิลู ่
ฉำงซำ-กรงุเทพฯ (WE617 : 
21.20-23.55 หรอื19.40-22.35) 

  ✈  

กรณุำเตรยีมค่ำทปิไกด,์หวัหน้ำทัวร ์และคนขับรถจ ำนวน 120 หยวน/คน 

ตลอดกำรเดนิทำง 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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 ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมิถุนำยน-ธันวำคม 2561 

 

อตัรำคำ่บริกำร (รำคำต่อทำ่น) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-
3 ทำ่น 

เดก็อำยุ 2-
18 ป ี
พกักบั
ผู้ใหญ ่

พกั
เดีย่ว 
จ่ำย
เพิม่ 

รำคำ 
ไมร่วม
ตัว๋ 

วนัที ่9-12 / 23-26 

มถินุำยน 2561 
21,999 บำท 

21,999 
บำท 

4,500 
บำท 

13,999 

บำท 

วนัที่ 20-23 กรกฎำคม 

2561  
22,999 บำท 

22,999 

บำท 

4,500 

บำท 

14,999 

บำท 

วนัที ่24-27  สงิหำคม 

2561  22,999 บำท 
22,999 

บำท 

4,500 

บำท 

14,999 

บำท 

วนัที ่7-10 / 21-24 

กนัยำยน 2561 
22,999 บำท 

22,999 
บำท 

4,500 
บำท 

14,999 

บำท 

วนัที ่12-15 / 26-29 

ตลุำคม 2561 22,999 บำท 
22,999 

บำท 

4,500 

บำท 

14,999 

บำท 

วนัที ่9-12/23-26 

พฤศจกิำยน 2561 
22,999 บำท 

22,999 
บำท 

4,500 
บำท 

14,999 

บำท 

วนัที ่21-24 ธันวำคม 

2561 
22,999 บำท 

22,999 
บำท 

4,500 
บำท 

14,999 

บำท 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ-ฉำงซำ       

13.00 น.  พร้อมกันที่  สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก 
(ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E สำยกำรบิน 
THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ท่ำน 

16.05 น. เหิรฟ้ำสู่ เมืองฉำงซำ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ 
WE616  

  (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
(หมำยเหตุ : ส ำหรับกรุ๊ปที่เดินทำง ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 61 เป็นต้น
ไป เที่ยวบิน WE616 เปลี่ยนเป็นเวลำ 14.30-18.45 น.) 

20.20 น.      เดินทำงถึง “ฉำงซำ” ตั้งอยู่ทำง
ตอนใต้ของแม่น้ ำเซียง ทิศเหนือติด
ทะเลสำบตงถิง  ตะวันออกติดภูเขำลัว
เซียว ตะวันตกติดภูเขำอูหลิง ทิศใต้ติด
ภูเขำเฮิงชำน มีพื้นที่ประมำณ 12,500 
ตร.กม.แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 5 
เขต และ 4 อ ำเภอ  หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับ
สัมภำระเรียบร้อยแล้ว 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
   พกัที ่XIAOXIANG HUATIAN HOTEL หรอืเทียบเทำ่ ระดบั 

5 ดำว***** 
  ***ส ำหรบักรุป๊ทีเ่ดินทำงชว่งเดอืนตลุำคม โรงแรมทีพ่กั จะ

เปลีย่นไปพกัทีบ่รเิวณนอกเมือง หรอืเมอืงอีห้ยำง หรอื เมืองฉำง
เตอ๋ เนือ่งจำกมงีำนประชุม  China Food & Drinks Fair  ทีเ่มอืง
ฉำงซำ***  

 

วนัทีส่อง ฉำงซำ-จำงเจยีเจีย้-เขำเทยีนเหมนิซำน(กระเช้ำ+บันไดเลือ่น+รถ
อทุยำน)-ระเบยีงแกว้(รวมผำ้หุม้  
   รองเทำ้)-ประตสูวรรค์-ภำพวำดทรำย-โชวน์ำงจิ้งจอกขำว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงสู่ จำงเจยีเจีย้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง)  

อุทยำนมรดกโลกตั้งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนำน 
เป็นอุทยำนแห่งชำติแห่งแรกของจีน และได้รับกำรประกำศให้เป็น
มรดกโลกธรรมชำติในปี ค.ศ.1992   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ...
บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่ำงเกำหลี 

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เขำเทียนเหมินซำน 
อยู่ห่ำงจำกเขตเมืองจำงเจียเจี้ยเพียง 6 
กิโลเมตร  อยู่สูงจำกระดับน้ ำทะเล 
1,518.6 เมตร เป็นภู เขำลือชื่ อแห่ ง
แรกที่ ได้บันทึกไว้ในจดหมำยเหตุ
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ประวัติศำสตร์ของเมืองจำงเจียเจี้ย เนื่องจำกหน้ำผำสูงชันมีช่อง
โพรงลักษณะคล้ำยประตูซึ่ ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน  (ประตู
สวรรค์) ที่มีทัศนียภำพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมำกใน
โลกปัจจุบัน น ำท่ำนขึ้นสู่เขำโดย นั่งกระเช้ำขึ้น+ลงบันไดเลื่อน 
(หมำยเหตุ : รำยกำรนี้ไกด์จะดูควำมเหมำะสมของเวลำ โดยกำร
เลือกนัง่กระเชำ้ขึ้นและลงบันไดเลือ่น หรือเลอืกขึน้บันไดเลื่อนและ
ลงกระเช้ำ กระเช้ำมีควำมยำวถึง  7.5  กิโลเมตร ใช้เวลำเพียง 40 
นำที) ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของภูเขำนับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้ำ 
และชมเส้นทำงขึ้นเขำที่มีโค้งถึง 99 โค้ง น ำท่ำนเดินชมหน้ำผำ
ลอยฟ้ำให้ท่ำนพิสูจน์ควำมสวยงำมของหน้ำผำที่งดงำมที่สุดแห่ง
หนึ่งพร้อมกับควำมเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้ำหุ้มรองเท้ำ) ที่มี
ระยะทำงประมำณ 60 เมตร สร้ำงอยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลถึง 1.4 
กิโลเมตร จำกนั้นน ำท่ำนลงบันไดเลื่อนมำจนถึง ถ้ ำเทียนเหมิน
ซำน หรือเรียกว่ำ ถ้ ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขำที่สวยของจีน 
เหตุที่ เรียกว่ำประตูสวรรค์เพรำะภู เขำเกิดระเบิดขึ้นเองโดย
ธรรมชำติจนกลำยเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร 
กว้ำง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลำเดินทำงลงจำกเขำ  

 ***โปรดทรำบ!! หมำยเหตุ : กำรนั่งกระเช้ำขึ้น-ลง เขำเทียนเหมิน
ซำน หำกกระเช้ำปิดซ่อมบ ำรุง ทำงบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมำ
ทดแทนให้  / กำรนัง่รถ+บันไดเลื่อนของอุทยำนขึ้นไปบนถ้ ำเทียน
เหมินซำน หำกรถ+บันไดลื่อนของอุทยำนไม่สำมำรถขึ้นไปที่ถ้ ำ
เทียนเหมินซำนได้  ทำงบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหำโปรแกรมอื่น
มำทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศ และกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตำมประกำศจำกทำงอุทยำน
เป็นส ำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ   

จำกนั้น น ำท่ำนชม ภำพเขียนทรำย สถำนที่จัดแสดงภำพวำดของหลี่จวิน
เซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม ่

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
จำกนั้น น ำท่ำนชม โชว์นำงจิ้งจอกขำว กำรแสดงที่

ถือว่ำครบครันด้วยอำรมณ์ต่ำง ๆ ชวนให้
เคลิบเคลิ้มไป  กับกำรแสดง เป็นกำรแสดง
บทเกี่ยวกับควำมรักของนำงพญำจิ้งจอก
ขำวที่มีต่อชำยผู้เป็นที่รัก (โชว์นำงจิ้งจอก
ขำวจะปิดกำรแสดงในช่วงฤดูหนำวประมำณเดือนธันวำคม-
มีนำคมของทุกปี ปิดและเปิดวันไหนขึ้นอยู่กับประกำศของทำงผู้
จัด ฉะนั้นทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเป็น  โชว์เหมยลี่
เซียงซี ซึ่งเป็นโชว์เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละ
เผ่ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของชำวจำงเจียเจี้ยในมณฑลหูหนำน
และที่มีควำมอลังกำรสวยงำมด้วย แสง สี เสียง  แทนให้ท่ำน )     
***โปรดทรำบ !!  โชว์นี้แสดงที่โรงละครกลำงแจ้งหำกมีกำรปิด
กำรแสดงในวันนั้นๆ หรือปิดกำรแสดงในช่วงฤดูหนำว ไม่ว่ำจะ



เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 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 

 

ด้วยกรณีใดๆ ท ำให้เข้ำชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์
พื้นเมอืงชุดอื่นทดแทน ให้เท่ำนั้น หำกบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มี
กำรคืนค่ำบริกำรใดๆ ***      
 พกัที ่DACHEN SHANSHUI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 5 
ดำว***** 
 

วนัทีส่ำม อทุยำนจำงเจยีเจีย้(ลฟิทแ์ก้วขึน้-ลง)-สะพำนใตห้ลำ้อันดับหนึ่ง-
เขำอวตำร-สะพำนแก้วทีย่ำวทีสุ่ด 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
จำกนั้น น ำท่ ำนขึ้ น  เขำเทียนจื่ อซำน  (เขำ

จักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยำนเหยียน
เจียเจี้ย  ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่ง
แรกของเอเชียสูง 326 เมตร จำกนั้นน ำ
ท่ ำน  ส ะพ ำน ใต้ ฟ้ ำ อั น ดั บ  1  ที่ มี
ทัศนียภำพสวยงำมรำยล้อมด้วยหมู่
ขุนเขำ  ซึ่งภำพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดัง
เรื่อง “อวตำร” ได้น ำวิวบำงส่วนของ
ขุนเขำมำเป็นฉำกในกำรถ่ำยท ำ ท่ำนจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์
อันสวยงำมที่แสนประทับใจมิรู้ลืมและยำกที่จะหำค ำมำบรรยำยได้   
***โปรดทรำบ !! หมำยเหตุ : ขึ้น-ลงเขำด้วยลิฟท์ ในกรณีที่ลิฟท์
ปิดซ่อมบ ำรงุทำงบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่
แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ...
สุกี้เห็ด 

บ่ำย  น ำท่ำนพิสจูน์ควำมกล้ำกับ สะพำนแก้วจำง
เจียเจี้ย สะพำนแก้วที่ยำวและสูงที่สุดใน
โลก สำมำรถรองรับคนได้มำกถึง 800 คน 
อีกทั้งสะพำนแห่งนี้มีควำมยำว 430 เมตร 
กว้ำง 6 เมตร สูง 300  เมตร  เชื่อมสอง
หน้ำผำ  
***โปรดทรำบ !! หมำยเหตุ : หำกสะพำน
แก้วปิด ไม่สำมำรถเข้ำไปเที่ยวชมได้  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่ำบริกำรใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ...
อำหำรไทย 
 พกัที ่DACHEN SHANSHUI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 5 
ดำว***** 
 

วนัที่สี ่       จำงเจยีเจีย้-ฉำงซำ-ถนนคนเดนิหวงซงิลู่-ฉำงซำ-กรงุเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
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ประกาศ  :  ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้
มีการออกกฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลกิการให้บริการ ส่ิงของที่ใช้คร้ังเดียวแล้วทิง้ เช่น แปรงสีฟัน ยาสี
ฟัน แชมพู หมวกอาบน ้า รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาส่ิงแวดล้อม **ดังน้ัน
กรุณาน าส่ิงของใช้เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง****หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้ส่ิงของดังกล่าว ท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิม่เองตามราคาที่โรงแรมก าหนดไว้ (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ใน
ห้องน า้ แล้วคดิค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอ้าท์ ) 

 

จำกนั้น น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองฉำงซำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 
ชั่วโมง)  ระหว่ำงทำงให้ท่ำนได้พักผ่อนชมวิวธรรมชำติอัน
สวยงำม   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ให้ท่ำนได้อิสระช้อปปิ้ง

เพื่อเลือกซื้อสินค้ำหลำกหลำยส ำหรับเป็นของฝำกและที่ระลึกแก่
คนที่รักทำงบ้ำน 

จำกนั้น สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบิน เพื่อเดินทำงกลับ
ประเทศไทย 

21.20 น.         เหิรฟ้ำกลับสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE 
เทีย่วบนิ WE617 (บรกิำรอำหำรและ   เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

(หมำยเหต ุ: ส ำหรบักรุป๊ทีเ่ดินทำง ตัง้แตว่นัที ่28 ต.ค. 61 เปน็ตน้
ไป เทีย่วบนิ WE617 เปลีย่นเปน็เวลำ 19.40-22.35 น.) 

23.55 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำม
ประทับใจ........    

********ขอบคุณทกุทำ่นที่ใช้บรกิำร********   
     ซือ่สัตย ์จริงใจ หว่งใย เนน้บรกิำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุป๊ออกเดนิทำงไดต้ัง้แต ่10 ทำ่นขึ้นไป ***) 

 

 

 

 

ทวัร์คุณธรรม จำงเจียเจีย้...หมหูวำน สะพำนแกว้ลอยฟ้ำ เทียนเหมนิ

ซำน ฉำงซำ  4 วนั 3 คืน (WE)  

อตัรำคำ่บริกำร (รำคำต่อทำ่น) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-
3 ทำ่น 

เดก็อำยุ 2-
18 ป ี
พกักบั
ผู้ใหญ ่

พกั
เดีย่ว 
จ่ำย
เพิม่ 

รำคำ 
ไมร่วม
ตัว๋ 

วนัที ่9-12 / 23-26 

มถินุำยน 2561 
21,999 บำท 

21,999 
บำท 

4,500 
บำท 

13,999 

บำท 
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อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
เท่ำนั้น  

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึ้น ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำร
เดินทำง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน้ ำมัน ณ วันที่ 28 พ.ค. 61  

3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 
 **กรณียื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ช ำระพร้อม
ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)   

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

5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ใน
รำยกำร 

6. น้ ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สัมภำระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น 
ต่อท่ำน น้ ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำม
เงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ 

วนัที ่20-23 กรกฎำคม 

2561  22,999 บำท 
22,999 

บำท 

4,500 

บำท 

14,999 

บำท 

วนัที ่24-27  สิงหำคม 

2561  22,999 บำท 
22,999 

บำท 

4,500 

บำท 

14,999 

บำท 

วนัที ่7-10 / 21-24 

กนัยำยน 2561 
22,999 บำท 

22,999 
บำท 

4,500 
บำท 

14,999 

บำท 

วนัที ่12-15 / 26-29 

ตลุำคม 2561 22,999 บำท 
22,999 

บำท 

4,500 

บำท 

14,999 

บำท 

วนัที ่9-12/23-26 

พฤศจกิำยน 2561 
22,999 บำท 

22,999 
บำท 

4,500 
บำท 

14,999 

บำท 

วนัที ่21-24 ธันวำคม 

2561 
22,999 บำท 

22,999 
บำท 

4,500 
บำท 

14,999 

บำท 
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7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำ
รักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุ้มครองผู้เอำประกันที่มีอำยุตั้งแต่ 1 เดือน
ขึ้นไป และผู้เอำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอำยุสูงกว่ำ 
70 ปี ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง
ของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ำกัดที่มีกำรตกลงไว้
กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำร
แพทย์ หรือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คล
อบคลุมในเรื่องของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่
กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยด้วยโรคประจ ำตัว, กำรติดเชื้อ, 
ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรติดยำ, โรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสีย
สติ, ตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจของสุรำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท 
กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจ็บเนื่องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, 
กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน  (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรมอ์ัต 

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทย
เท่ำนั้น!!! ต 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน 
(เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน 
/ ทริป 

4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำ
ต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่
จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้
ภำยหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำนั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองครั้งแรก ช ำระมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 
3 วัน หลังจำกท ำกำรจอง) พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง ให้กับเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยขำย 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอ
วีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระ
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ค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทำง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสำร์ อำทิตย์ และ
วันหยุดรำชกำร)   

ชื่อบัญชี  บริษัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จ ำกัด 

 ธนำคำรกรุงเทพฯ สำขำ อำคำรซิลลคิ เฮ้ำส์  เลขที่  860-0-

241510 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนำคำรกรุงไทย  สำขำ  อำคำรซิลลิค เฮ้ำส์ เลขที่  968-0-

091880 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สีลมคอมเพล็กซ ์ เลขที่  020-3-

839278 บัญชีออมทรัพย ์

 ธนำคำรไทยพำณชิย ์ สำขำ อโศกทำวเวอร์    เลขที่  234-2-

012317  บัญชีออมทรัพย ์

 

กรณีช ำระด้วยบตัรเครดิต มีคำ่ธรรมเนยีมรดูบัตร 3 % จำกยอด

ทีท่ ำกำรรูด 

หมำยเหตุ ทำ่นที่ต้องกำรใบเสร็จในนำมนติิบุคคล กรุณำแจ้งกับ

พนักงำนขำยให้ทรำบล่วงหน้ำ มิฉะนั้นทำงบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่

จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เกบ็ค่ำใชจ้่ำยทำ่นละ 10,000 บำท 
    แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค้ำ
ใชจ้่ำยทัง้หมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำก
โรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำเลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยัง
คณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น 
ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที่ไม่สำมำรถเดินทำงได้ 
 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใด
รำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำ   ท่ำนสละสิทธิ์  ไม่อำจ
เรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำ
มัดจ ำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
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ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมด เนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำย
ในเที่ยวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป -กลับ 
พร้อมกับคณะ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิด
เหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ 
 รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
 รำยกำรท่องเที่ยว และอำหำร สำมำรถสลับรำยกำรในแต่ละวัน เพื่อให้
โปรแกรมกำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำงรำบรื่น และเหมำะสม โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ                                                                                        
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัย
ธรรมชำติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือ
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำ
ร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 
 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำย
กำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูก
ปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่
กรมแรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 
 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำก
ธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืน
เงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ 
โดยขอสงวนสิทธิ์กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 รำคำนี้คิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน  หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับรำคำตั๋วเครื่องบินตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯ
ไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุก
อย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแล้ว 
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้
เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง  บริษัทฯ ของสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำค่ำบ 
 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำร
โจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำกควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยว
เอง 
 ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่
ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
ทั้งสิ้น 
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 เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัท
ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนังสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ำเกิดกำรช ำรุด 
เจ้ำหนำ้ทีต่รวจคนเขำ้-ออกเมอืง จะปฏเิสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำน
ได้  

2. หนังสือเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง ส ำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก 
อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม   

3. รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้น
หลังสีขำวเท่ำนั้น!!  
ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเปื้อน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่เสื้อสี
อ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่เสื้อคอกว้ำง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุด
รำชกำร ชุดยูนิฟอร์มชุดท ำงำน ชุดนักเรียน นักศึกษำ), ห้ำมใส่แวนตำสีด ำ 
หรือกรอบแว่นสีด ำ, ห้ำมสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย กิ๊
ปติดผม คำดผม เข็มกลัด เป็นต้น  
รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้ำงชัดเจน ห้ำมผมปิดหน้ำ 
รูปต้องอัดด้วยกระดำษสีโกดัก หรือฟูจิเท่ำนั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ
รูปพริ้นซ์จำกคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือ
รับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่งหนังสือเดินทำง  

4. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุณำกรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)  

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(ใบ
เกิด) ตัวจริง 
2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่  
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปท ำที่เขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ชื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้
เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
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1. หนังสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภำษำอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น 
3. ส ำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ ำ 100,000 บำท 
3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้ำผู้รับยื่นวีซ่ำที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนในวันยื่นวีซ่ำ 

7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศไทย ตัวจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำร
ท ำงำนแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้
เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนังสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำอังกฤษ ตัวจริง มีตรำประทับและ
ลำยเซ็นต์ 
3. ส ำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ ำ 100,000 บำท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซีำ่หนังสือเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณทีีท่ำง

บรษิทัฯ สำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด้ 
 หนังสือเดินทำงของคนอเมริกัน ท่ำนละ 5,060 บำท 
 หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอื่นๆ (กรณุำสอบถำมรำยละเอยีดไดท้ี่
เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่ำงชำติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่ เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 
ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ 
ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี  ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำ
เกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวี
ซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจำกผู้เดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่
สถำนทูตจีน และต้องท ำเรื่องแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท ำกำรยื่นวี
ซ่ำ 

9. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดังนั้นกรุณำ
เตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่ำง น้อย 10 วันท ำกำร (ก่อนออก
เดินทำง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอกสิทธิ์ของสถำนทูต และบำงครั้งบริษัท
ทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำร
เดินทำง และยกเว้นกำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำนจะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้
เข้ำ-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่ทรำบกฎกติกำใน
รำยละเอียดกำรยกเว้นวีซ่ำ / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเอง 
หำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยู่ประเทศจีน
อย่ำงน้อย 2 อำทิตย์ 
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** กอ่นท ำกำรจองทวัรท์กุครัง้ กรณุำอำ่นโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทกุหนำ้ และ
ทกุบรรทดั เนือ่งจำกทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำย

เปน็หลกั ** 

 

 

 

 

 
     ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
...................................................................................รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานทีท่ างาน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยท างาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
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1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้
เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

   
 

Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง      
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์    
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            
              
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 
รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู              ไม่ทานสตัวปี์ก          ทานมงัสาวิรัต 
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รายระเอียดอ่ืนๆ             
              
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
  
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  

ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                                    (     ) 

    วนัท่ี      
 
 

 
เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคณุทกุท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการ
ของเรา 


