
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง  ประสบการณ์มากกวา่  20  ปี 

(ดอกราชพฤกษ์)_คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรลี่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน ก.พ. - ม.ีค. 63 (MU) 
 

วันที ่ กำหนดการ เชา้ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-คุนหมงิ (MU742 : 15.55-19.05)  

เมืองฉูส่ง  

X ✈  
XIN YUN HUA JIUDIAN  

หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

2 

ฉูส่ง-ตา้หลี-่เมืองโบราณตา้หล่ี-ผา่นชมเจดยี์

สามองค์-จงเตี้ยน-โคง้แรกแมน่ำ้แยงซี 

เมืองโบราณแชงกรีลา่ 

   
SHEENAVA HOTEL  

หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 
วัดลามะซงจา้นหลงิ-ชอ่งแคบเสือกระโดด 

ลี่เจียง-สระนำ้มังกรดำเมืองโบราณลีเ่จียง 
   

DUO FU HOTEL  

หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 

ภูเขาหมิะมังกรหยก(นัง่กระเชา้ใหญ)่ 

โชว์จางอว้ีโหมว-สะพานแกว้ลีเ่จียง-หุบเขา

พระจันทร์สีนำ้เงนิ “ไปสุ๋ย่เหอ” (รวมรถราง) 

อุทยานนำ้หยก 

   
DUO FU HOTEL  

หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

5 
ลี่เจียง-นัง่รถไฟความเรว็สูงกลับคุนหมงิ 

สวนนำ้ตก-อสิระชอ้ปปิง้ถนนคนเดนิ 

 

 

 

 

 

  
LONGWAY HOTEL  

หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

6 
วัดหยวนทง-คุนหมงิ-กรุงเทพฯ  

(MU741:13.30-14.55 )   
  X  

กรุณาเตรียมคา่ทปิหัวหนา้ทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 240 หยวน/คน ตลอดการเดนิทาง 

กำหนดการเดนิทาง เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน #สงกรานต์ 2563

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 
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ทัวร์คุณธรรม คุนหมงิ...ดอกราชพฤกษ์ 

แชงกรีลา่ ตา้หลี ่ลีเ่จียง นัง่รถไฟความเรว็สูง 6 วัน 5 คืน (MU)  

 

  

อัตราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

กำหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เดก็อายุ 2-18 ปี 

พกักับผู้ใหญ ่

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต๋ัว 

วันที ่18-23 กุมภาพันธ์ 2563 23,999 บาท 23,999 บาท 
4,500 

บาท 
19,999 บาท 

วันที ่8-13 มีนาคม 2563 23,999 บาท 23,999 บาท 
4,500 

บาท 
19,999 บาท 

วันที ่10-15 มีนาคม 2563 23,999 บาท 23,999 บาท 
4,500 

บาท 
19,999 บาท 

วันที ่14-19 มีนาคม 2563 23,999 บาท 23,999 บาท 
4,500 

บาท 
19,999 บาท 

วันที ่12-17 เมษายน 2563 30,999 บาท 30,999 บาท 
4,500 

บาท 

22,999 

บาท 

วันที ่13-18 เมษายน 2563 30,999 บาท 30,999 บาท 
4,500 

บาท 

22,999 

บาท 
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รายละเอียดการเดนิทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ – คุนหมิง -เมืองฉู่สง 

13.00 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ 

) ชั ้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมี

เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและ

เอกสารให้กับท่าน 

15.55 น.       เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมงิ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่

  MU 742 (บริการของว่างบนเครื่อง) 

19.05 น.       เดินทางถึง สนามบนินานาชาตฉิางสุย่ เมืองคุนหมิง  เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน

มณฑลยูนนาน ได้สมญานามว่า “ นครแหง่ฤดูใบไมผ้ล ิ  หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง นำท่าน

เดินทางสู่ภัตตาคาร 

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

  หมายเหตุ : กรณีที่เที ่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หรือเหตุอื ่นใดทำให้จัดอาหารที่

ภัตตาคารไม่ทัน จะจัดอาหารเป็นชุด ให้แทน           

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่สง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงก

ลับเมืองต้าลี ่ ซึ่งเมืองฉู่สงเป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี ๋ฉู่สง จากนั้นนำท่าน

เดินทางสู่ที่พัก  พักที่ XIN YUN HUA JIUDIAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่สอง  ฉู่สง–ต้าหลี่–เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-จงเตี้ยน-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี-

เมืองโบราณ - แชงกรีล่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองตา้หลี ่(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูน

นานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับ

ภูเขาฉางซานที่ระดบั 1,975 เมตร  

จากนั้น นำท่านชม เม ืองโบราณแห่งต ้าหลี่  

ส ัมผ ัสบรรยากาศอันสงบเง ียบของ 

เม ืองไท ่เหอ อ ันเป็นนครหลวงของ

อาณาจกัรโบราณน่านเจ้า   

จากนั้น นำท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ อันเป็น

สัญลักษณ์ของเม ืองต้าหลี ่ท ี ่โดดเด่น

งดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดยี์สีขาวสวยงาม 3 องค์  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้น “ แชงกรีลา่ ” (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  ซึ่งอยู่

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของ

เมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง    สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า  “ ดินแดน
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แห่งความฝัน ”   ระหว่างทางท่านจะได้ชม  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  เกิดจากแม่น้ำแยงซทีี่

ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบ

สูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหัก

เ ส ้ น ท า ง โ ค ้ ง ไ ป ท า ง ทิ ศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “ โค้ง

แรกแม่น้ำแยงซี ” ขึ้น  

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองโบราณแชงกรีลา่ เป็นศูนย์

รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้าย

ชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ ่งเต็มไปด ้วย

ร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

     พักที ่SHEENAVA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่สาม วัดลามะซงจา้นหลิง-ช่องแคบเสือกระโดด-จงเตีย้น-ลี่เจียง-สระนำ้มังกรดำ-เมืองโบราณ

ลี่เจียง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู ่วัดลามะซงจา้นหลิง (รวม

รถกอล์ฟ) สร้างขึ ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็น                    

วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลา

มะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดย

ดะไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย 

รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที ่มีชื ่อเสียงมาก

ที่สุด  

จากนั้น นำท่านชม ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็น

ช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจิน

ซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มี

น้ำไหลเชี ่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 

30 เมตร  

เที่ยง   ร ั บปร ะทานอาหารกลางว ัน  ณ 

ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ใน

หุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี   

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สระมังกรดำ ชมความ

งดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ำในบึง

ท ี ่ใสสะอาดมากจนสามารถสะท ้อนภาพ

ทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชดัเจน  

จากนั้น นำท่านชม เมืองโบราณลี ่เจียง  ชมเมือง

โบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึง
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ราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รบัประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “ เมืองมรดกโลก ”  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน 

    พักที ่DUO FU HOTEL หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว**** 

วันที่สี ่        ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั ่งกระเช้าใหญ่) – IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) - 

สะพานแกว้ลี่เจียง-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)-อุทยานน้ำหยก 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าล่ีเจียง 

เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี  

จากนั้น นำท่าน โดยสารกระเชา้ไฟฟา้ (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจดุชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ที่

ความสูงระดบั 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้  

จากนั้น นำท่านชม  IMPRESSION LIJIANG ผู้กำกับชื่อก้องโลก จางอวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขา                

หิมะมงักรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต  

***โปรดทราบ !!  โชว์ IMPRESSION LIJIANG 

หากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ หรือปิดการ

แสดงในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆทำ

ให้เข ้าชมไม่ได้ ผ ู ้จ ัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์

พ ื ้น เม ือง LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรง

ละคร) แทนให้เท่านั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น***  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วลี ่เจียง  สะพานนี้อยู ่บนหุบเขา  หุบเขาลึกที่ทรุดตัวลงใน

ระหว่างการเคลื่อนย้ายของอาคารโลกในช่วงยุคน้ำแข็งในไตรมาสที่สี่ของล้านปีที่ผ่านมา 

สะพานยาว 137 เมตร   กวาง 4 เมตร  จุดสูงจากใต้หุบเขา 97 เมตรได้ชื่อว่าเป็นสะพาน

แก้วแขวน ที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีความสูง 2,880 เมตร

จากระดบัน้ำทะเลและสามารถบรรทุกรถบรรทุกได้ 16 ตัน  
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จากนั้น นำท่านเที่ยวชม หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”(รวมรถราง)  เป็นหุบเขาที่อยู่ทาง

ตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก 

นำท่านชม ธารน้ำขาว หรือนำ้ตก

ไป๋สุ่ย ธารน้ำที่เป็นเชิงชั้นหินปูนสี

ขาว หลดหลั ่นลามางดงาม ดุจ

จำลองความงดงามของอุทยาน

ธารขาวกับหวงหลงมารวมกนั  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก 

ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ ้นมา 2 

ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดง

วัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

   พักที่ DUO FU HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่ห้า        ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง-สวนน้ำตก-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟลีเ่จียง เพื่อโดยสาร รถไฟความเรว็สงู มุ่งหน้าสู่ คุนหมิง  (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)         

(ทัง้นีอ้าจจะมีการเปลีย่นแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ : เพือ่ความรวดเรว็ในการขึน้ - ลงรถไฟ กระเป๋า

เดนิทาง และสัมภาระของแตล่ะทา่นจำเปน็ตอ้งลากดว้ยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋า

เดนิทางแบบคันชกัลอ้ลากทีม่ีขนาดไมใ่หญจ่นเกนิไป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง 

บ่าย นำท่านสู่ สวนนำ้ตก Kunming Waterfall Park แลนดม์าร์คใหม่ใจกลางเมืองคุนหมิง ซึ่งถือ

ว่าได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อได้เปิดตัวขึ ้น เพราะสวนสาธารณะแห่งนี้ใช้เวลาในการ

สร้างกว่า 3 ปี ซึ ่งภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ก็มีไฮไลท์ที ่พลาดไม่ได้ก็คือ น้ำตก และ 
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ทะเลสาบที่มีถึง 2 แห่ง ถือว่าเป็นธรรมชาติที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีก

อย่างหนึ่ง สวนน้ำตกแห่งนี้มีขนาด

ใหญ่ มีความกว้างกว่า 400 เมตร 

และมีความสูงถึง 12.5 เมตร จึงทำ

ให้สวนสาธารณะแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น

น้ำตกฝีมือมนุษย์ที ่ยาวที ่สุดของ

เอเชียเลยก็ว่าได้ 

จากนั้น  อิสระชอ้ปปิง้ถนนคนเดนิ ให้ท่านได้

เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ฝากญาติสนิท  

มิตรสหายก่อนกลับ 

ค่ำ  รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด 

 พักที ่LONG WAY HOTEL หรือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่หก วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ ์สิทธิ ์ ณ 

ว ัดหยวนทง ซึ ่งเป็น “วัดที ่ใหญ่

ที ่ส ุดในนครคุนหมิง” มีประวัติ

ความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 

ปี นำท่านนมัสการ พระพุทธรูป

จำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศ

ไทย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน 

บร ิการอาหารช ุด MC DONALD 

หรือ KFC ท่านละ 1 ชุด   

13.30 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่วบนิที่ MU741 

   (บริการของว่างบนเครื่อง)                                             

14.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

*******รูปถ่ายสถานที่ใช้ประกอบในการโฆษณาเท่านั้น******** 

☺.............ขอบพระคุณค่ะที่ใช้บริการเอฟวีนวิทวัร์ค่ะ............☺ 
 

(*** กรุป๊ออกเดนิทางไดต้ั้งแต ่9 ทา่นขึน้ไป ***) 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน ใชเ้งนิสกุล หยวน (CNY) 

สนใจจองทัวร์ตดิต่อสอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ / คุณนอ้ยหนา่ / คุณเฟริ์น 

 

 

 

อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เปน็

แบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บ

ค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เชค็ภาษีนำ้มัน ณ วันที่ 09 ม.ค. 63 

เป็นเงิน 3,200 บาท 

3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)   

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องด่ืมทุกมื้อ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 

5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 

6. น้ำหนกัสมัภาระ ท่านละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม  จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนัก

ต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 

บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี 

และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของ

ค่าชดเชยที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้อง

มีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหค้ลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที ่

330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไมคุ่ม้ครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการ

ที่เก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่า

ตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, 

การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการ

ปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม์อั 

8. คา่บรกิารดงักลา่ว (ขอ้ 1-7) เปน็คา่บริการเฉพาะผูเ้ดนิทางทีเ่ปน็ชาวไทยเทา่น้ัน!!!  

อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1.  ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมคา่ทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 240 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป  
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4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง 

จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัท

ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ 

เงือ่นไขการทำการจอง และชำระเงนิ 

1. ในการจองครัง้แรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) 

พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านลา่ง) 

และเอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจา้หนา้ทีฝ่า่ยขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นดว่น 

2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  

(อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู ้ถ ือหนังสือ

เดินทางไทยเท่านั้น)  

3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (ไม่นับ

รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  

วธีิการชำระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า 

พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000.- บาท 

- ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 

วัน 

- ชำระโดยเงินสด 

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด 

- ชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนำฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มี

นโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการ

ชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง  

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใชจ้า่ยทา่นละ 15,000 บาท 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็คา้ใชจ้่ายทั้งหมด 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรยีก
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คืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่

เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม

คณะถือว่า   ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่า

ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

ขอ้ควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหนา้ทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ 

จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสำคัญ 

 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไป

อย่างราบร่ืน และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ ่ม  เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่

อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ

ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ต ัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศ

ที่ระบใุนรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครั้ง  

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 
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 กรณียืน่วีซา่แล้วไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ชำระคา่ทัวร์หรือมัด

จำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า(ศูนย์ฯ

เรียกเก็บ) / ค่ามัดจำตั๋วเครือ่งบนิ หรือ ค่าตั๋วเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแล้ว) ค่า

ส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 

เอกสารในการทำวีซา่จีนสำหรับหนังสือเดนิทางไทย  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ท่านทีใ่สป่กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมี

การสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง)  

หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางตอ้งไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้-ออก

เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนาด 33 มม. X 48 มม. พื้นหลังสีขาวเท่านั้น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอ

กว้าง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทำงาน ชุดนกัเรยีน นักศึกษา), ห้ามใส่

แวนตาสีดำ หรือกรอบแว่นสีดำ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม 

เข็มกลัด เป็นต้น  

➢ รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชดัเจน ห้ามผมปิดหน้า 

➢ รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก

คอมพิวเตอร์  

➢ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  

**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจดัมาพร้อมกับ

การส่งหนังสือเดินทาง  
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4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. สำเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  3. สำเนาบตัรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

  เดินทางพร้อมญาติ   

1. สำเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. สำเนาบตัรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดนิทางทีช่ือ่เปน็ชาย แต่รูปรา่ง หน้าตาเปน็หญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิม่เตมิ จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  

2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น 

3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจบุนั ขั้นต่ำ 100,000 บาท 

3. สำเนาบตัรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจนีในวันยื่นวีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

1. ใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน 

หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

2. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 

3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจบุนั ขั้นต่ำ 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบยีนสมรส 

คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่หนังสือเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 

• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,210 บาท 

• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย 

ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 

สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางตา่งด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจนี และต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อน

ทำการยื่นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท

ทัวร์ อย่าง น้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง) 
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10. โปรดทำความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร 

เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน 

ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกา

ในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายใน

ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

  

       ** กอ่นทำการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทัด เนือ่งจาก

ทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลัก ** 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!  เพื่อประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่    
..............................................................................................................................................................................................
..................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
..............................................................................................................................................................................................
.................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)  
กรณีปัจจุบันท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ท างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)  

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์  
ส าหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรับท่านที่สมรสแล้วให้ระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่าน้ัน!! 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน

เอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด        
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สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกทา่นกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี ้ 

** เนือ่งจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

               หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณไ์มช่ำรุด เชน่ 

1. ปกหนา้-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเท่ียวประเทศญี่ปุ่น 

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานท่ีท่องเท่ียว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต 

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกนำ้ 

5. หน้าท่ีมีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมกึเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

 

***** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง **** 

สำหรับครอบคลุมเรื่องรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

สามารถแจง้เซลล์ทีท่า่นตดิตอ่จองทัวร์ไดเ้ลยคะ่  
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์   คุนหมงิ ต้าหลี่ ลีเ่จียง แชงกรีล่า  6 วัน 5 คืน (MU)   วนัเดนิทาง      
ช่ือผูต้ิดต่อ      โทร     แฟกซ์    
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร            
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด  ห้อง (ห้องพกัคู ่ ห้องพกัเดี่ยว       ห้องพกั 3 เตียง       ) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู      ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวิรัต 
รายละเอียดอื่นๆ             
ยืนยันราคา ผูใ้หญ่   เด็ก   ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด___________ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์
เรียบร้อยแลว้                                                                                               
                                                                                              ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                        (     ) 
                                  วนัที่      

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอขอบคุณทกุท่านที่ให้เกยีรติใชบ้ริการ     


