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ม่ันใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20 ปี 
 

(SHCAHRB3) ฮาร์บิน ปักก่ิง เทศกาลแกะสลกันํ้าแขง็ ปี2561   

 
วนัที่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ปักกิง่ (CA810 : 05-50-11.25)  
798 ART ZONE–สนามบินปักกิง่-ฮาร์บิน (CA1639 : 20.10-22.15) 

X  X 
LONGDA SHIDAI HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

2 
ร้านขายเส้ือกนัหนาว-เกาะพระอาทติย์-สวนเสือไซบีเรีย-ชมเทศกาล
โคมไฟนํา้แข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) 
 

   
LONGDA SHIDAI HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

3 
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)อนุสาวรีย์ฝ่ังหง-สวนสตาลนิ-

ร้านขายสินค้าพืน้เมืองรัสเซีย-ช้อปป้ิงถนนจงยาง 
ฮาร์บิน-ปักกิง่ (CA1612 : 20.00-22.05) 

   
HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 4ดาว 

4 จตุัรัสเทยีนอนัเหมิน-พระราชวงักู้กง 
ร้านนวดเท้า-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวงัฟูจิ่ง 

   
HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTELหรือเทียบเท่าระดบั 4ดาว 

5 ร้านหยก-กาํแพงเมืองจนีด่านจวหียงกวน-SNOW WORLD-ร้านบัว
หิมะ-ผ่านชมสนามกฬีารังนกและสนามกฬีาว่ายนํา้-สนามบิน 

    

6 ปักกิง่-กรุงเทพฯ (CA809 : 00.15-04.30) X X X  

แจกฟรี…เส้ือกนัหนาว ผ้าพนัคอ หมวก ถุงมอื ถุงเท้า ท่านละ 1 ชุด รับที่ฮาร์บิน 

กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จาํนวน 200 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 

บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
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กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัห้องละ  

2 ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มรีาคาเด็ก) 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 
ท่านละ 

วนัท่ี   27 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 36,799 บาท 4,500  บาท 

วนัท่ี   28 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561   
วนัท่ี   30 ธันวาคม 2560 – 04 มกราคม 2561   
วนัท่ี   31 ธันวาคม 2560 – 05 มกราคม 2561   

37,799 บาท 4,500  บาท 

ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเดก็ 


รายละเอยีดการเดินทาง 
 วนัแรก กรุงเทพฯ-ปักกิง่-798 ART ZONE-สนามบินปักกิง่-ฮาร์บิน 

03.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 
9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับและ
อาํนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

05.50 น. เหิรฟ้าสู่  ปักกิง่ โดยสายการบิน AIR CHINA เทีย่วบินที ่CA 810   
11.25 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมืองสาํคญัทางการคา้ของ

อาณาจกัรเยีย่นเม่ือ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม798 ART ZONEงานศิลป์กลางมหานครปักก่ิง ทุกตารางน้ิวของท่ีน่ี คืองานศิลปะ แมแ้ต่บน

พ้ืนยงัมีการนาํกอ้นอิฐมาเรียงเป็นภาพ และขอ้ความต่างๆ มนัทาํให้เราจดจอ้งตอ้งมนตอ์ยูใ่นเมืองศิลปะ
แห่งน้ี ชนิดท่ีไม่อาจละสายตาได ้

20.10 น.     เหิรฟ้าสู่  เมอืงฮาร์บิน โดยสายการบิน AIR CHINA เทีย่วบินที ่CA 1639   
22.15 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของ

ประเทศจีน มีช่วงฤดูหนาวมากกวา่ฤดูร้อน และเล่ืองช่ือในฐานะเป็นเมืองนํ้าแขง็ของประเทศ ซ่ึงมีการจดั
เทศกาลฤดูหนาว การแข่งขนัแกะสลกันํ้าแขง็ นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
 พกัที ่LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่อง ร้านขายเส้ือกนัหนาว-เกาะพระอาทติย์-สวนเสือไซบีเรีย-ชมเทศกาลโคมไฟน้ําแขง็  
   (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น นาํท่านแวะ ร้านขายเส้ือกนัหนาว จากนั้นนาํเดินทางสู่ ไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่

ซ่ึงตั้งอยูท่างตอนเหนือของแม่นํ้าซงฮวัเจียง มีเน้ือท่ีประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานท่ีพกัฟ้ืนของ
กรรมกรใชแ้รงงานเมืองฮาร์บ้ิน สถานท่ีสวยงามร่มร่ืน ชมความงามของเมืองชนบทท่ีเงียบสงบและมี
มนตเ์สน่ห์ นบัเป็นสถานท่ีอาบแดดท่ีวิเศษสุด นอกจากนั้นยงัมีเรือ, จกัรยาน และรถมา้ลากสไตลย์โุรป
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ไวบ้ริการใหเ้ช่าอีกดว้ย (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเม่ือเกาะแห่งน้ีถูกปก
คลุมดว้ยหิมะ กจ็ะกลายเป็นสถานหยอ่นใจในอุดมคติ ท่ีเหมาะอยา่งยิง่กบักิจกรรมหลากหลายชนิดบน
ลานนํ้ าแขง็ อาทิเช่น สเกต็นํ้าแขง็, เล่ือนหิมะ, และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลกัหิมะประจาํปี
ของฮาร์บ้ิน เกาะสุริยนัถือเป็นสถานท่ีจดัแสดงการแกะสลกัหิมะนํ้าแขง็ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ ประเทศจีนท่ี
โด่งดงัไปทัว่โลก ซ่ึงปัจจุบนัน้ีท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลกัหิมะนํ้ าแข็งในอาคารของเกาะ 
สุริยนัน้ีได ้ชมการแกะสลกันํ้าแขง็กาํแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั
ของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เหมือนกบัท่านไดอ้ยูใ่นนิทรรศการแกะสลกัหิมะ
นํ้าแขง็อยา่งแทจ้ริง อยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย             นาํท่านชม สวนเสือไซบีเรีย (สัตวอ์นุรักษท่ี์มีค่าชนิดหน่ึงของประเทศจีน ) สวนเสือตั้งอยูท่างเหนือของ

แม่นํ้าซงฮวั มีพ้ืนท่ี 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรียน สัตวอ์นุรักษท่ี์มีความสวยงาม น่ารัก และเป็นเสือ
ท่ีไม่ดุร้ายอาศยัอยูก่ว่า 100 ตวั     

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น นาํท่านชม เทศกาลโคมไฟนํ้าแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival)  หรือ

นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลกันํ้าแขง็ประจาํปีของฮาร์บิน ปิงเสว่ียตา้ซ่ือเจ้ีย ท่ีเมืองฮาร์บินซ่ึงฤดู
เยือกแขง็ท่ียาวนาน ทาํให้ฮาร์บินซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองนํ้ าแข็ง สภาพ
อากาศเยน็จดัทาํใหแ้ม่นํ้าซงฮวั กลายเป็นลานนํ้าแขง็ท่ีทั้งหนาและกวา้งใหญ่ ท่ีผูม้าร่วมงานใชเ้ล่นสไล
เดอร์ ลากเล่ือนและกีฬาต่างๆ อยา่งเช่น ฮ็อกก้ี, สเกต็และสกีกนัอยา่งสนุกสนาน มีการนาํนํ้าแขง็กอ้นโตมา
แกะสลกัเป็นรูปต่าง  ๆใหท่้านชมความงดงามของโคมไฟนํ้าแขง็ยามคํ่าคืนตามอธัยาศยั   
 พกัที ่LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝ่ังหง-สวนสตาลนิ-ร้านขายสินค้าพืน้เมือง  
 รัสเซีย-ช้อปป้ิงถนนจงยาง-ฮาร์บิน-ปักกิง่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น  นาํท่านชม โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซ่ึงเป็น 1 ในโบสถค์ริสต ์17 แห่ง ซ่ึงแสดงถึง

วฒันธรรมรัสเซียท่ีไดเ้ขา้มามีอิทธพลในฮาร์บ้ิน  โบสถโ์ซเฟีย เป็นโบสถนิ์กายออร์โธดอ็กซ์ท่ีสร้างข้ึน
ในปี ค.ศ 1907 เป็นโบสถอ์อร์โธดอ็กซ์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคพ้ืนเอเซียตะวนัออก 

จากนั้น  นาํท่านชม อนุสาวรีย์ฝ่ังหง ซ่ึงตั้งอยู ่ณ บริเวณชายฝ่ังแม่นํ้าซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของ
ชาวเมืองฮาร์บินท่ีพยายามต่อสู้กบัอุทกภยัคร้ังใหญ่เม่ือปี ค.ศ.1957 อนุสาวรียเ์ป็นเสาทรงกลมแบบโรมนั 
สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ และนกัศึกษาท่ีร่วมใจร่วม
แรงกนั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย         นาํท่านชม สวนสตาลิน ริมฝ่ังแม่นํ้าซงฮวั โดยสวนแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1953 ซ่ึงมีรูปแบบท่ีรับ

อิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยโุรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลกัษณ์ท่ีหา้วหาญ ทุกท่านจะ
ไดเ้ห็นวิวหิมะธรรมชาติท่ีสวยงามและกิจกรรมการเล่นสกีบนแม่นํ้าซงฮวา ท่ีกลายเป็นนํ้ าแขง็ทั้งสายนํ้ า 
ชมพร้อมกิจกรรมบนนํ้าแขง็ท่ีแสนสนุก เช่น บนัไดนํ้าแขง็ แคร่เล่ือนหิมะเป็นตน้ 
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จากนั้น นาํท่านแวะ ร้านขายสินค้าพืน้เมืองรัสเซีย อาทิเช่น เคร่ืองประดบั ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และของ
พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงยา่น ถนนจงยาง เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ของฝากและ
ของท่ีระลึก ณ ยา่นการคา้ของเมืองฮาร์บ้ิน 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
20.00 น.     เหิรฟ้าสู่  ปักกิง่ โดยสายการบิน AIR CHINA เทีย่วบินที ่CA 1612   
22.05 น.     เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิง่ หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

 พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่ี่      จตุัรัสเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงักู้กง-ร้านนวดเท้า-ช้อปป้ิงตลาดรัสเซีย-ถนนหวงัฟูจิง่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น นาํท่านสู่  จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุัรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมศาลาประชาคมท่ีสามารถบรรจุคนไดน้บั

หม่ืนคน ชมอนุเสาวรียว์ีรชน ใหท่้านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก  จากนั้นนาํท่านผา่นประตูเขา้สู่ พระราชวงักู้
กง ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของจักรพรรด์ิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 รัชกาล ภายใน
ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง บนเน้ือท่ีกว่า 720,000 ตารางเมตร  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ลิม้รสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิง่ 
บ่าย           นาํท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผอ่นคลายความเครียด ปรับ

สมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ 
จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย  เพ่ือเลือกซ้ือสินคา้ขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ นาฬิกา 

เป็นตน้ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนยก์ลางสาํหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของ
เมืองหลวงปักก่ิง เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
 พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีห้่า ร้านหยก-กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-SNOW WORLD-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกีฬารังนก 
และสนามกฬีาว่ายนํา้-สนามบินปักกิง่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้น  นาํท่านชม ร้านหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบันาํโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากลํ้าค่า จากนั้นนาํท่าน

เดินทางสู่ กาํแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน หน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ซ่ึงสร้างในสมยัจกัรพรรด์ิ
จ๋ินซี  มีความยาว 10,000 ล้ี หรือ 6,788 กิโลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสร้างนานนบั 10 ปี 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ลิม้รสอาหารพเิศษ...สุกี+้น้ําจิม้ไทยรสเดด็ 
บ่าย         นาํท่านสู่ SNOW WORLD สถานท่ีแห่งน้ีเองท่ีจะทาํใหท่้านเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ บนลาน ซ่ึงมี

ระดบัความหนาของหิมะอยู่ในราว 60 – 100 เซนติเมตร พร่ังพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลาน
นํ้าแขง็อยา่งครบครัน ไดแ้ก่ แผ่นเลือ่นสกหิีมะ, ม้าลากเลือ่นหิมะ, บอลลูน, สโนว์โมบิล, เคร่ืองเล่นสไลด์
จากภูเขานํ้าแข็งและอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานนํา้แข็งที่จะทําให้ท่านได้สนุกสนานจนลืม
เวลา (หมายเหตุ : ราคาทวัร์นีไ้ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าเคร่ืองเล่น และค่าครูฝึกอุปกรณ์ ) 
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จากน้ัน  นาํท่านแวะ ร้านยาบัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นท่ีมีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวท่ีถูกไฟไหม,้ นํ้ าร้อน
ลวก เป็นตน้ นาํท่าน ผ่านชมสนามกีฬารังนก  ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก มี
ลกัษณะภายนอกคลา้ยกบั "รังนก" ซ่ึงภายในยงัมี สระว่ายนํ้าแห่งชาติ โดยมีรูปลกัษณ์เหนือจินตนาการ
คลา้ย " ก้อนนํา้ส่ีเหลีย่มขนาดใหญ่ " ซ่ึง PTW and Ove Arup   ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนทาํเป็น
โครงร่าง เนน้ใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์    

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ สนามปักกิง่ 
 

วนัทีห่ก    ปักกิง่-กรุงเทพฯ  

00.15 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA  เท่ียวบินท่ี CA 809 
04.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

************ ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ************  
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คอืงานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ***) 
 
หมายเหตุ:ตามนโยบายร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า

พืน้เมอืงให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคอืร้านขายเส้ือกนัหนาว, ร้านขายสินค้าพืน้เมืองรัสเซีย, ร้านหยก, 
ร้านนวดเท้า, ร้านบัวหิมะ ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียน
ให้กับนักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 45-90 นาท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มกีารบังคบัใดๆ ท้ังส้ิน 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณา
สอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีก่อนทุกคร้ัง 

*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง
บริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั* 

ฮารบ์นิ ปักกิง่ เทศกาลแกะสลกันํ้ าแข็ง ปี 2561  6 วนั 4 คืน  

(ราคาเฉพาะคนไทยเท่าน้ัน) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  

2 ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ ท่านละ 

วนัที ่  27 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 36,7999 บาท 4,500  บาท 

วนัที ่  28 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561   
วนัที ่  30 ธันวาคม 2560 – 04 มกราคม 2561   
วนัที ่  31 ธันวาคม 2560 – 05 มกราคม 2561   

37,7999 บาท 4,500  บาท 

ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเดก็ 
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หมายเหตุ :    ราคาทวัร์นี ้ ไม่มีราคาเดก็ / ไม่แจกกระเป๋า ซ่ึงราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจากสภาวะ
นํา้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึน้ในอนาคต ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษนํีา้มนัเพิม่ตามความเป็นจริง 
 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง

ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะ
ค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่านํ้ามนัเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว)้ 
อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าวซ่ีาจนี ปกต ิ4 วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย) 
3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5. นํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 

หมายเหตุ : ประกาศ  ณ  วนัที่  14  ก.ย.  2554   สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลีย่นแปลงนํา้หนัก   และ
ขนาดกระเป๋าสัมภาระ  โดยให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ท่านละ 1 ใบ มีนํ้าหนักไม่เกนิ 23 กิโลกรัม 
และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) 
สัมภาระตดิตวัขึน้เคร่ืองได้ท่านละ 1 ช้ิน นํา้หนักต้องไม่เกนิ 7 กโิลกรัม ถ้านํ้าหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระ
เกนิกว่าทีส่ายการบินกาํหนดไว้   จะต้องเสียส่วนทีเ่กนิเป็นจาํนวนเงนิ 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกว่า 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ ทั้งน้ี
ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บาท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการเดนิทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
4. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 200 หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
5. ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเกบ็เพิม่ 800 หยวน/ท่าน/ทริป 
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6. ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออก
ใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษทัทัวร์เท่าน้ัน 
เงือ่นไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100% ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมดัจาํ

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามดัจาํใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากมีการยิกเลิก
หรือขอเล่ือนการเดินทาง ผูจ้องจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตัว๋หรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได ้เวน้แต่ 
2.1 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกั

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด 
2.2 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่า

ไปแลว้หรือมีค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
2.3 ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผู ้

ยกเลิกตอ้งรับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ 3,000 บาท + ค่าตัว๋เคร่ืองบินใหม่ทั้งหมดใน
โปรแกรม และวนัเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้ (ค่าตัว๋เคร่ืองบินของผูท่ี้ไม่เดินทางท่ีออก
ตัว๋ไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ตอ้งรอทางสายการบินทาํเงินคืนให้ซ่ึงอาจจะ
ใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน) 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดนิทาง มหัีวหน้าทวัร์ไทยเดนิทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. การยกเลกิและคนืค่าทวัร์หลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา 
6.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั   คนืค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
6.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําท่ีพักโดยตรง

หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจาํ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมา
จ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 
1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดนิทางไทย (กรณีทีท่่านมคีวามประสงค์จะยืน่วซ่ีาเดีย่ว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูป 2 ใบ ขนาด 33 มม. X 48 มม. พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน  ห้ามแม็ครูป , ห้ามรูป

เป็นรอย , ห้ามเป้ือน , ห้ามยิม้ , ถ่ายหน้าตรง ,  ห้ามใส่เส้ือสีอ่อนและสีขาว (แนะนําให้ใส่เส้ือสีเข้ม) , ห้ามใส่เส้ือ
คอกว้าง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดนักเรียน นักศึกษา , ต้องเห็นคิว้และใบหูท้ัง 2 ข้างชัดเจน, 
ห้ามผมปิดหน้า,ห้ามใส่แวนตาสีดาํหรือกรอบแว่นสีดํา,ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู,สร้อย,กิป๊ติด
ผม,คาดผม เป็นต้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักหรือฟูจิเท่าน้ัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จาก
คอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน และ ห้ามถ่ายรูปเองและปร้ินเอง ห้ามใส่เส้ือแขนกุด ห้ามใส่ชุด
ราชการและยูนิฟอร์มชุดทํางาน **   ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือ
รับรองต้นสังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนังสือเดนิทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดนิทาง ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดนิทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

5.1.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีดก็อายุตํา่กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 
  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
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  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทางพร้อมญาต ิ  

5.2.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีดก็อายุตํา่กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 
5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากว่า 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาติในกรณทีีท่างบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั        ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขาย) 

หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางาน
ในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปดาํเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจนีด้วยตนเอง  
7. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
8. สาํหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วีซ่า 
9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
11. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี ้
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 นาํรูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 นาํรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยืน่ทาํวีซ่า 
 นาํรูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การยืน่วซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

พาสปอร์ต ควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือนมิฉะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณ ีด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดงัต่อไปนี*้* 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน.......................................มอืถอื............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
............................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน.................................................. 
ช่ือสถานทีท่ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ตาํแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ..................................................................................... 
................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เมือ่วนัที.่.......... เดอืน.........................ปี...................... ถงึ วนัที.่......................เดือน........................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมือ่วนัที.่......... เดอืน.........................ปี.....................  ถงึ วนัที.่......................เดอืน.........................ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME................................................................................... 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................. 
RELATION...................................................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่าํงาน  มอืถอื  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพือ่ใช้ในการขอยืน่วซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถงึบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจทําให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้
เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง      
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์    
ท่ีอยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร            
              
              
จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี   ท่าน) 
จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่ หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
       อาหาร   ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เดก็    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ        ผูจ้อง 
               (     )
                       วนัท่ี       
 
 เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรติใช้บริการของเรา


