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ม่ันใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 

จางเจียเจ้ีย...ทองหยอด 4วัน 3คืน ก.ย.- มี.ค. 63 24,999 (cz) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 

กรงุเทพฯ-จางเจียเจี้ย (CZ606 : 04.20-08.45 

หรอื 06.25-10.35)-ฟง่หวง-เมอืงโบราณฟง่หวง

ลอ่งเรอืล าน้ าถวัเจยีง 

✈   
SUNSHINE  HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

2 
ฟง่หวง-สะพานแขวนอา่ยจา้ยตา้เฉยีว-จางเจีย

เจีย้-ภาพวาดทราย-โชว์เชยีนกูฉ่งิ 
   

QINHE JINGJIANG  

INTERNATIONAL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

3 

อทุยานจางเจยีเจีย้(ขึน้ลฟิทแ์กว้-ลงกระเช้า)

สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่-เขาอวตาร-สวนจอมพล

เฮอ่หลง-ล าธารแสม้า้ทอง-โชวน์างจิง้จอกขาว  

(***รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยยดึ

ตามประกาศจากทางอทุยานเปน็ส าคญั ***) 

 

 

 

   

QINHE JINGJIANG  

INTERNATIONAL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดา 

4 

สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ-เขาเทยีนเหมนิซาน

กระเช้า+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน)-ระเบยีงแกว้

(รวมผา้ หุม้รองเทา้)-ประตสูวรรค-์ถนนคนเดนิ

จางเจียเจี้ย-จางเจียเจี้ย-กรงุเทพฯ 

(CZ605 : 22.10-00.30+1 หรอื 21.50-00.15+1)  

(***รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยยดึ

ตามประกาศจากทางอทุยานเปน็ส าคญั ***) 

 

    

กรุณาเตรยีมคา่ทปิไกด,์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถจ านวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดนิทาง 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดนิทาง เดอืนเมษายน-กนัยายน 2562 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-จางเจียเจี้ย-ฟง่หวง-เมอืงโบราณฟง่หวง-ลอ่งเรอืล าน้ าถวัเจยีง 

01.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 

บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ

สะดวกให้กับท่าน 

04.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606   

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

08.45 น.      เดินทางถึง เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน 

เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.

1992  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  

จากนั้น          น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครอง

ตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

ของมณฑลหูหนาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูแดงสไตล์กวางเจา 

บ่าย   น าท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยู่ริมแม่น้ าถัว สร้างใน

ราชวงศ์ถัง จุดเด่นคือ ก าแพงโบราณ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้าน

วัฒนธรรมอันล้ าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 

กว่าสาย     

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารน าท่าน ล่องเรอืตามล าน้ าถวัเจยีง 

ที่จะท าให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย 

ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ า สะพาน

โบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้

สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก 

 

หมายเหต ุ: ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือตาม

ล าน้ าถวัเจยีไดอ้นัเนือ่งมาจากการเปดิปดิฝายทดน้ าจึงท าให้ไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับการล่องเรือได้

หรือภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทฯไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น   

 พักที่ SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว**** 

 

วนัทีส่อง ฟง่หวง-สะพานแขวนอา่ยจา้ยตา้เฉยีว-จางจยีเจีย้-ภาพวาดทราย 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  
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จากนั้น          น าท่าน โดยสารลิฟท์ไปยังสะพาน เพื่อให้

ท่านได้สัมผัสความเสียวที่บริเวณพื้นกระจก 

และชมความสวยงามของหน้าผาที่งดงาม

บริเวณด้านล่าง ท่านสามารถชมสะพาน

แขวนข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สะพาน

แห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหู

หนาน ห่างจากเมือง จ๋ีโส ว่ประมาณ 20 

กิโลเมตร ตัวสะพานตั้งอยู่สูงจากพ้ืนดิน

ประมาณ 330 เมตร เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012  ช่วงที่เป็น

สะพานแขวนสร้างโดยไม่มีตอม่อสะพานมีความยาว 1,176  เมตร ข้ามผ่านหุบเขาที่อยู่ใกล้ๆต าบล

อ่ายจ้ายที่มีแม่น้ าเต๋อห่างเหอไหลผ่านกลางหุบเขา นับว่าเป็นวิวทิวทัศน์อันแสนงดงามตระการตา  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดย่าง 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดนิทาง

ประมาณ 3.30 ชั่วโมง ) อุทยานมรดกโลก

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหู

หนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน 

และได้ รับการประกาศให้ เป็นมรดกโลก

ธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 จากนั้นน าท่านชม 

ภาพวาดทราย สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผู้ที่ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ 

 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หอยเชลล์  

 พกัที ่QINHE JINGJIANG INTERNATIONA  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว*****   

 

วนัทีส่าม อทุยานจางเจยีเจีย้(ขึน้ลฟิทแ์กว้-ลงกระเช้า)-สะพานใตห้ลา้อนัดบัหนึง่-เขาอวตาร-สวนจอมพล 

    เฮอ่หลง-ล าธารแสม้า้ทอง-โชวน์างจิง้จอกขาว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจ้ีย  ลิฟท์แก้วไป่หลง 

ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร  

จากนั้น          น าท่าน สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทัศนียภาพ

สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา  ซ่ึงภาพยนตร์

ฮอลลีวู้ดชื่อดังเร่ือง “อวตาร” ได้น าวิวบางส่วน

ของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะได้

เพ ลิด เพ ลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่ แสน

ประทับใจมิรู้ลืมและยากที่จะหาค ามาบรรยายได้   

จากนัน้          น าท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง ได้รับการจัดตั้ง

เมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพ่ือเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อห

ลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซ่ึงเป็นชาวสี่เจียและมี

ถิ่นก าเนิดอยู่ในบริเวณนี 

   ***โปรดทราบ !! หมายเหตุ : ขึ้น-ลงเขาด้วย

ลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยวตามความ

เหมาะสม / ไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบ  ใน

กรณีทีก่ระเชา้หรอืลฟิทป์ดิซอ่มบ ารงุทางบรษิทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...กุ้งทอด 

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ ล าธารแสม้า้ทอง ซ่ึงเปน็ล าธารที่ไหลวนตามช่องเขาและชะง่อนผา ในระยะทาง 

5,700 เมตร น้ าในล าธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาดตั้ง

ตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น หินแสม้้าทอง เปน็ตน้ เสมือนหนึง่ก าลังท่องเที่ยวอยู่

ในวิมานแห่งเทพนิยาย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์หม้อไฟเห็ด 

จากนัน้          น าท่านชม โชวน์างจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่า

ครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคล้ิมไป

กับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรัก

ของนางพญาจ้ิงจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก 

 (โชว์นางจิ้งจอกขาวจะปิดการแสดงในช่วงฤดู

หนาวประมาณเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี 

ปิดและเปดิวนัไหนขึน้อยูก่บัประกาศของทางผู้จัด 

ฉะนัน้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนเป็น  โชว์เหมยลี่เซียงซี ซึ่งเป็นโชว์เกี่ยวกับประเพณี

วัฒนธรรม วิถีชีวติของแตล่ะเผา่ซึง่เปน็เอกลกัษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมณฑลหูหนานและที่มี

ความอลังการสวยงามด้วย แสง สี เสียง  แทนให้ท่าน ) 

***โปรดทราบ !!  โชวน์ีแ้สดงทีโ่รงละครกลางแจง้หากมกีารปดิการแสดงในวนันัน้ๆ หรอืปดิการ

แสดงในชว่งฤดหูนาว ไมว่่าจะดว้ยกรณใีดๆ ท าใหเ้ขา้ชมไมไ่ดผู้จ้ดัรบัผดิชอบเพยีงจดัโชวพ์ืน้เมอืงชดุ

อืน่ทดแทน ใหเ้ทา่นัน้ หากบตัรไดถ้กูใชไ้ปแลว้จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ ***     

 พกัที ่QINHE JINGJIANG INTERNATIONA  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว***** 

 

วนัทีส่ี ่ สะพานแกว้ทีย่าวทีส่ดุ-เขาเทยีนเหมนิซานกระเช้า+บนัไดเลือ่น+รถอทุยาน)-ระเบยีงแกว้(รวมผา้ หุม้

รองเทา้)-ประตสวรรค-์ถนนคนเดนิจางเจยีเจี้ย-จางเจยีเจีย้-กรงุเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น          น าท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจีย

เจี้ย สะพานแกว้ทีย่าวและสูงที่สุดในโลก สามารถ

รองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มี

ความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร  

เชื่อมสองหน้าผา (เวลาเข้าชมสะพานแก้ว 07.30 

น.- 09.30 น.ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับประกาศของทางอุทยานเป็นส าคัญ) 

***โปรดทราบ !! หมายเหตุ : หากสะพานแก้วปิด ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้  ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจ้ียเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจาก

ระดบัน้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของ

เมืองจางเจียเจ้ีย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ึง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน 

(ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหศัจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน น าท่านขึ้นสู่เขา

โดย นัง่กระเชา้ขึน้+ลงบนัไดเลือ่น (หมายเหต ุ: รายการนีไ้กดจ์ะดคูวามเหมาะสมของเวลา โดยการ

เลือกนัง่กระเชา้ขึน้และลงบนัไดเลือ่น หรือเลอืกขึน้บนัไดเลือ่นและลงกระเชา้ กระเช้ามีความยาวถึง  

7.5  กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า 

และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง น าท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงาม

ของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที่มี

ระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดบัน้ าทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร  
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ประกาศ  :  ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจ้ีย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการออก
กฎระเบียบ ก าหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ ส่ิงของที่ใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวก
อาบน ้า รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาส่ิงแวดล้อม **ดังน้ันกรุณาน าส่ิงของใช้เหล่าน้ีติดตัว
มาด้วยตัวเอง****หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้ส่ิงของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมก าหนดไว้ 
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน ้า แล้วคดิค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอ้าท์ ) 
 

จากนั้น          น าท่านลงบันไดเล่ือนมาจนถึง ถ้ าเทียนเหมินซาน 

หรือเรียกว่า ถ้ าประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่

สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขา

เกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่อง

ประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร 

ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา  

 ***โปรดทราบ!! หมายเหตุ : การนั่งกระเช้าขึ้น-ลง 

เขาเทยีนเหมนิซาน หากกระเชา้ปดิซอ่มบ ารงุ ทางบรษิทัฯ จะจัดโปรแกรมอืน่มาทดแทนให้  / การ

นั่งรถ+บนัไดเลือ่นของอทุยานขึน้ไปบนถ้ าเทยีนเหมนิซาน หากรถ+บนัไดลือ่นของอทุยานไมส่ามารถ

ขึ้นไปที่ถ้ าเทียนเหมินซานได้  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้ง นี้ 

ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจาก

ทางอุทยานเป็นส าคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

จากนั้น          น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจางเจียเจี้ย ซ่ึงเป็นแหล่งช้อปปิ้งของชาวพ้ืนเมืองจางเจียเจ้ีย ให้ท่าน

ได้ช้อปปิ้งเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หม้อไฟทะเลรวมมิตร 

22.10 น.          กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ605 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

00.30+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........    

********ขอบคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร********   

     ซือ่สตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คอืงานของเรา      

(*** กรุป๊ออกเดนิทางไดต้ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป ***) 

 

  

 

 

 

 

 

 

ทวัรค์ณุธรรม บนิตรงจางเจียเจี้ย...ทองหยอด 

ฟง่หวง เขาอวตาร เทยีนเหมนิซาน 4 วนั 3 คนื (CZ)  

อตัราคา่บรกิาร )ราคาตอ่ทา่น(  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เดก็อาย ุ2 -20 ป ี

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

จ่ายเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

วนัที ่9-12 กนัยายน 2562 24,999 บาท 24,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่16-19 กนัยายน 2562 24,999 บาท 24,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่24-27 กนัยายน 2562 24,999 บาท 24,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่14-17 พฤศจิกายน 2562 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่2-5 ธนัวาคม 2562  25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี
น้ ามันเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ ามัน ณ วันที่ 01 มี.ค. 62 เป็นเงิน 1,500 

บาท 

3. ค่าวีซ่าจนีแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 800 บาท ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ต้อง

ถ่ายให้เห็นทั้ง 2 หน้า ตามรูป)  

 

                                                                           

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
6. น้ าหนกัสมัภาระ ท่านละไมเ่กนิ 23 กิโลกรมั จ านวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 

5 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

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

คุ้มครองผู้เอาประกันทีม่ีอายุตั้งแต่ 1 เดอืนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดอืน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูง

กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดที่มกีารตกลงไว้กับบริษทัประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ

แพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่าน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ** *ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท 

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไม่คุ้มครอง 

วนัที ่24-27 ธนัวาคม 2562 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่27-30 ธนัวาคม 2562  26,999 บาท 26,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่8-11 มกราคม 2563 24,999 บาท 24,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่7-10 กมุภาพนัธ ์2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่11-14 กมุภาพนัธ ์2563 24,999 บาท 24,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่17-20 มนีาคม 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 
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กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการที่

เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, 

เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บ

เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต 

8.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น !!! ต 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน (เด็กช าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป  

4. ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอ้ง จะต้องบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 

ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนส าหรับชาวต่างชาติ 
 

 

ส าคญั ผูเ้ดนิทางทกุทา่นกรณุาตรวจสอบขอ้มลูเหล่านี ้ 

** เนือ่งจากมกีรณทีีถ่กูปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

 

หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่ ารดุ เชน่  

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทบัที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุน่   

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

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกน้ า 

5. หน้าที่มีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

 

เงื่อนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองครั้งแรก ช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง)  

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

ธนาคารกรงุเทพฯ  สาขา อาคารซลิลคิ เฮ้าส ์ เลขที ่ 860-0-241510 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารกรงุไทย  สาขา อาคารซลิลคิ เฮ้าส ์ เลขที ่ 968-0-091880 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารกสกิรไทย  สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์  เลขที ่ 020-3-839278 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์   เลขที ่ 234-2-012317  บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

ทางบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 
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หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

2. ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ถ่ายตามรูปข้างต้น ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

3. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   

เงื่อนไขการให้บริการวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 

 วีซ่ากรุ๊ปท าได้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้ 

 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางคร้ังอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี   

 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซ่ียงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) 

ต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น 

 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น ท าให้ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้  หรือ 

ท่านมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท า วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ท าการ 

ท่านละ 700 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ท าการ ท่านละ 1,750 บาท (อัตราดงักล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือ

เดินทางไทยเท่านั้น)  

 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 15,000 บาท 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น  ค่าตั๋ว

เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่

สามารถเดินทางได้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่า   ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่าย

ในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่าง

ราบรื่น และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ                                                                                        

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท าร้าย, 

การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแล้ว 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดอืน 

หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทั้งสิน้ ถ้าเกิดการช ารดุ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามย้ิม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง 

แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนักเรียน นักศึกษา) , ห้ามใส่แวนตาสีด า 

หรือกรอบแว่นสีด า, ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น  

รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า 

รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดอืน  

**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการย่ืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง

หนังสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

  เดินทางพร้อมญาติ   

1. ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
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4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  

2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น 

3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ า 100,000 บาท 

3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 

4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับย่ืนวีซ่าที่ศูนย์ย่ืนวีซ่าจีนในวันย่ืนวีซ่า 
7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

2. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 

3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ า 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีีท่างบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด้ 

 หนังสอืเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 

 หนังสอืเดินทางของคนต่างชาตอิื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จ้าหนา้ทีฝ่า่ยขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี  ลิทัวเนีย ลัตเวีย

ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิส

เซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการ

ย่ืนวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ อย่าง 

น้อย 10 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท าความเข้าใจ ศูนย์ย่ืนวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอก
สิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน

รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่าง

เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

 

** กอ่นท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลกั **            

ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี!้!!! 

 

 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
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**กรุณากรอกรายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น และตามความเปน็จรงิ เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

SURNAME....................................................................................................................................................... ............. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่ร้าง    

  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส......................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่........................................................................................................    

............................................................................................................................. .................................................................................................รหสั

ไปรษณีย์.......................... โทรศพัทบ์า้น..................................มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณไีมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่.....................................................................  

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

....................รหสัไปรษณีย์.......................โทรศพัทบ์า้น............................................... 

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

ต าแหนง่งาน................................................................................................................................................................... 

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

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

................................................................................................. .รหสัไปรษณยี์.........................โทร................................ 

**กรณเีกษยีณอายงุาน กรุณากรอกชือ่สถานทีท่ างาน/ ทีอ่ยู ่ทีเ่คยท างาน...................................................................... 

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

..................................................................................โทร................................  

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก ทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรง

กบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที่................ เดอืน........................ป.ี.......................  ถงึ วนัที.่......................เดอืน........................ป.ี.................... 

ภายใน 1 ป ีทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่   ไมเ่คย    เคย  โปรดระบปุระเทศ.......................................... 

เมือ่วนัที่................ เดอืน........................ป.ี.......................  ถงึ วนัที.่......................เดอืน........................ป.ี.................... 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

ความสมัพนัธ.์......................................................................................................เบอรโ์ทร............................................ 

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

ความสมัพนัธ.์......................................................................................................เบอรโ์ทร............................................ 

หมายเหต ุ

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่

สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)  
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กบั  บริษทั เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์      วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์    
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            
              
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด  หอ้ง (หอ้งพกัคู่ หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง       ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (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                ไม่ทานเน้ือหม ู         ไม่ทานสตัวปี์ก    ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด  ___________   
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                             (     ) 
                           วนัท่ี      

 
เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเรา 


