
 

 

 

ม่ันใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
 

จ่ิวจ้ายโกว หวงหลง 6D5N ธ.ค. 62 (3U) (ขนมฝอยเงิน) SS 
 

 

รายละเอยีดแบบยอ่ ก าหนดการเดนิทาง เดอืน ธนัวาคม 2562 

วนัที ่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-เฉงิต ู( 3U8146 19.10-23.10) X X ✈ 
BERNCY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

2 
เฉงิต-ูศนูยห์มแีพนดา้ (รวมรถแบตเตอรี)่ 

เม่าเสีย้น   
   

WESTQIANG HOMELAND  

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 

เม่าเสีย้น-อทุยานแหง่ชาตหิวงหลง 

(ไมร่วมกระเช้าขึน้-ลง)-เขตอทุยาน

แหง่ชาตจิิว่จ้ายโกว     

   
JIUYUAN HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 
อทุยานแหง่ชาตจิิว่จา้ยโกว (รถเวียนใน

อทุยาน)-โชวท์เิบต 
   

JIUYUAN HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

5 

จิว่จา้ยโกว-ผา่นชมเมอืงโบราณซงพาน 

ผา่นชมทะเลสาบเตีย๋ซไีห-่เฉงิต-ูถนนชนุซี

ลู-่โชว์เปลีย่นหนา้กาก 

   
BERNCY HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

6 
ถนนโบราณจนิหลี-่เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 

(3U8145 : 15.25 – 18.00 ) 
  ✈   

กรณุาเตรยีมคา่ทิปหวัหนา้ทวัร,์ไกด์และคนขบัรถ จ านวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดนิทาง 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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ก าหนดการเดนิทาง วนัที ่1-6 / 22-27 / 25-30 ธนัวาคม 2562 

วันแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 

16.00 น.    คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 

ประต ู4 บริเวณ ISLAND-G โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 

19.10 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8146 

   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

23.10 น.   ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่น

ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

 พกัที ่BERNCY HOTELหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว**** 

วันที่สอง เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้า

เป็นสัตว์สงวนหายากมีก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้อง

มีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกคร้ังละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดยีวเท่านั้นจะอยู่รอด 

อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกบัประเทศต่างๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย              น าท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) ชุมชนของชาติเชียง ใน

เขตปกครองตนเองของชาวอาปาสองข้างทางที่ผ่านไปจะราย ล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่านและ

ทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง 

ค่ า   รบัประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่WESTQIANG HOMELAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว****  

วันที่สาม เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว     

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 3 ชั่วโมง)  

https://www.skyscanner.co.th/airline/airline-shandong-airlines-sc.html
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง น าท่านชมความงามของอุทยานที่มีล าธารน้ าไหลมา

จากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซ่ึงเป็นสายน้ าที่มีส่วนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสู่ที่

ราบก่อเกิดเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่น้อย ท าให้หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย 

น้ าใสเรียบเหมือนกระจกที่สะท้อนภาพท้องฟ้า ภูเขาและต้นไม้ (เดินทางเท้าตามเส้นทางที่ทาง

อุทยานสร้างไว้ ไม่รวมกระเช้าขึ้น–ลง) 

*** ในกรณทีีช่ม   อุทยานแหง่ชาตหิวงหลงไม่ได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย ทางบริษัท

ขอเปลี่ยนโปรแกรมเปน็ น าทา่นเดนิทางสู ่อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอ าเภอซง

พาน ภายในหมูบ่า้นโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 2,800 เมตร จุดที่

สูงสดุสงูถงึ 4,070 เมตร อุณหภูมเิฉลีย่ตลอดทัง้ปอียูท่ี ่4 องศา องค์ประกอบส าคัญของทิวทัศน์คือ 

ภูเขา ถ้ า ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญน่อ้ยมคีวามงดงามสามารถทีจ่ะประชนักบัจิ่วจ้ายโกวได้ ส่วน

น้ าตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของ

ล าน้ าหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและ

โตรกผา ซ่ึงเส้นทางนี้เป็นเส้นทางส าคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที่ศัตรูใช้รุกราน เสฉวน 

ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตู้เจียงซาน ที่ระดับความสูง 

4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดบัลง และเล้ียวลดไปตามทาง 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   

   พกัที ่JIUYUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว**** 

วันที่สี่   อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน)-โชว์ทิเบต 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน) เพ่ือชม แหล่งมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ ธารสวรรค์ “จ่ิวจ้ายโกว” ซ่ึงตั้งอยู่ที่ อ าเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน 

ห่างจากตัวเมืองเฉิงตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดบัน้ าทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณา

บริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านสัมผัสกับความงาม ซ่ึงได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 

14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจ่ิวจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดน

สวรรค์ อุทยานจ่ิวจ้ายโกวได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที ่40 ตารางกิโลเมตร มี

ชนชาติจ้ัง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จ่ิวจ้ายโกว มีแม่น้ าล าธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อย
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มากมายหลายร้อยกว่าแห่ง ซ่ึงชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ าในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงาม

ตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธ์ิ

ที่ได้รับการดแูลรักษาไว้เป็นอย่างด ีโดยไม่ถูกท าลายด้วยน้ ามือมนุษย์ ซ่ึงทุกสถานที่ล้วนเป็นความ

งามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ด่ังภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย น าท่านชมความ

งาม เร่ิมตั้งแต่ น้ าตกโน่ยื่อหล่าง สูงจากระดบัน้ าทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร 

เป็นน้ าตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจ่ิวจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีน จากนั้นชม หมู่

ทะเลสาบซู่เจิ้น ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ ากับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้

อย่างเต็มที่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน 

บ่าย  น าท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ ซ่ึงชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่างเหมือน

มังกรสองตัว จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจ่ิวจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่

ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ า

แปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพ้ืนน้ า สีของน้ าในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็น

สีรุ้งดงูดงาม 
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   (การเที่ยวชมภายในอุทยานจ่ิวจ้ายโกว ทางอุทยานมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน 

ดงันั้นการชมธรรมชาติได้มากน้อยขึ้นอยู่กบัความว่องไวของคณะทัวร์ และจ านวนนักท่องเที่ยวใน

วันนั้นๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวบางจุดมีการจ ากัดเวลา และบางจุดอาจจะปิดไม่ให้เข้าชม ไม่ว่าด้วย

เหตุผลใดๆทั้งสิ้น บริษัทของสงวนสิทธ์ิไม่คืนคืนเงินใดๆในกรณีที่คณะไม่สารมารถเข้าชมครบทุกจุด 

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

   ***โปรดอา่นรายละเอียดตรงนี้ !! เนื่องจากอุทยานจิ่วจ้ายโกว ได้ประกาศเปิดอย่างเป็น

ทางการในวันท่ี 27 กันยายน 2562 ท่ีผ่านมา และได้มีมาตรการในการจ ากัดจ านวนเข้า

ชมของนักท่องเท่ียวในแต่ละวันเพียงแค่ 5,000 คน โดยใช้รายชื่อของผู้เดินทางตามหน้า

พาสปอร์ตในการจองตั๋วเข้าชมอุทยานเท่านั้น เมื่อท าการจองตั๋วเรียบร้อยแล้วต้องช าระ

เงินทันทีและไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆได้ท้ังสิ้น หากเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึน

บางประการ หรือมีประกาศของทางอุทยานโดยยึดถือประกาศของทางอุทยานเป็น

ส าคัญ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆท้ังสิ้น***   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม โชว์ทิเบต การแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามตระการตา ในโรงละครที่ตกแต่ง

ด้วยแสงสีในแบบทิเบต  

พกัที ่JIUYUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว**** 

วันที่ห้า จิ่วจ้ายโกว-ผา่นชมเมอืงโบราณซงพาน-ผา่นชมทะเลสาบเตีย๋ซไีห-่เฉงิตู-ถนนชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยน 

หน้ากาก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉงิต ู(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 8 ชั่วโมง)  ระหว่างทาง ผ่านชม เมือง

โบราณซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซ่ือ สมัยเมื่อ 70 

ปีที่แล้วได้เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงามเพ่ือเป็น

การระลึกถึงทหารจีนแดง ระหว่างทาง ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่มีผิวน้ า

ราบเรียบขาวใส ดจุกระจกเงา ตามต านานที่เล่าขานกันมาว่า ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแผ่นดินไหว 

ท าให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอันตธานหายไปทันที และความงามที่เห็นอยู่นี้เป็นความงามที่เกิดจาก

ความหายนะ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางต่อกลับสู่ เมืองเฉิงตู ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่

งดงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ มากมาย 

ทั้ง  แบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เคร่ืองหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, 

เกมส์, ของที่ระลึกต่าง  ๆฯลฯ ตามอัธยาศัย   

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   

น าท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปล่ียนหน้ากากแต่ละฉาก

ภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายใน

ตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป 
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 พกัที ่BERNCY HOTELหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว**** 

วันที่หก             ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ

ไว้ได้เป็นอย่างด ีมีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู  เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

15.25 น.             เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8145 

   (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........     

 

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

     ซือ่สตัย ์จริงใจ ห่วงใย เนน้บรกิาร คืองานของเรา      

********รปูถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบในการโฆษณาเทา่นัน้********   

(*** กรุป๊ออกเดนิทางไดต้ัง้แต ่9 ทา่นขึน้ไป ***) 

 

สนใจจองทวัร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คณุมิน้ / คุณเมย์ 

 

 

 

 

 

https://www.skyscanner.co.th/airline/airline-shandong-airlines-sc.html
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ทวัรค์ณุธรรม จิว่จา้ยโกว...ขนมฝอยเงนิ 

2 มรดกโลก จิว่จา้ยโกว หวงหลง หมแีพนดา้ เฉงิต ู 

6 วนั 5 คนื (3U) 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี
น้ ามันเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัรน์ี้เช็คภาษีน้ ามัน ณ วันที่ 05 พ.ย. 62 เป็นเงิน 1,500 

บาท 

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

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพ่ิม 1,125 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)   

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 

7 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 

อตัราค่าบรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เดก็อาย ุ2-18 

ป ี

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

วนัที ่1-6 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่แห่งชาต)ิ 23,999 บาท 23,999 บาท 
4,000 

บาท 
ไมร่ับจอยแลนด ์

วนัที ่15-20 ธนัวาคม 2562 (SOLDOUT) 23,999 บาท 23,999 บาท 
4,000 

บาท 
ไมร่ับจอยแลนด ์

วนัที ่22-27 ธนัวาคม 2562 (เพิม่พี

เรียด) 
22,999 บาท 22,999 บาท 

4,000 

บาท 
ไมร่ับจอยแลนด ์

วนัที ่25-30 ธนัวาคม 2562 (เพิม่พี

เรียด) 
22,999 บาท 22,999 บาท 

4,000 

บาท 
ไมร่ับจอยแลนด ์
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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 

 

การประกันไม่คุ้มครอง 

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 อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั 

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

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 180 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        

 

 

  

 

  

 

 

 

 

เงื่อนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองครั้งแรก ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง) พร้อม

ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และ

เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์ให้กับเจา้หนา้ทีฝ่า่ยขาย ก่อนเดนิทาง 15 วัน **กรณียืน่ดว่น 2 วันท าการ 

ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น )  

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

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากดั 

ธนาคารกรงุเทพฯ  สาขา อาคารซลิลคิ เฮ้าส ์ เลขที ่ 860-0-241510 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารธนชาต   สาขา อโศกทาวเวอร ์     เลขที ่ 240-3-020067 บญัชกีระแสรายวนั 

ธนาคารกสกิรไทย  สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์  เลขที ่ 020-3-839278 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์   เลขที ่ 234-2-012317  บญัชอีอมทรพัย ์
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กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

ทางบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการช าระเงนิของทา่นเปน็ส าคญั 

4. หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 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 

 คณะทวัรค์รบ 9 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ ขนาดของกรุป๊ไซค์ จ านวนผู้

เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 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 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
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 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  

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  

4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 
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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 5,210 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 กรณุาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลกั **        

*** ลกูคา้ทา่นใดมคีวามประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

ส าหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!  เพือ่ประกอบการยื่นขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มอืถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
กรณปัีจจุบันท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ท างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เมือ่วนัที่....................... เดอืน..................ปี...........................  ถึง วนัที่.......................เดอืน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมือ่วนัที่....................... เดอืน..................ปี...........................  ถึง วนัที่.......................เดอืน.......................ปี................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์  
ส าหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรับท่านที่สมรสแล้วให้ระบุช่ือสาม ีหรือ ภรรยา เท่านั้น!! 
(ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สาม ีหรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมายเหตุ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด        
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากัด 

รายการทวัร์ จิว่จ้ายโกว หวงหลง  6 วนั 5 คนื     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 ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการของเรา  


