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มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่  20  ปี 

                (Century Sun Sky)_ฉงชิง่ ล่องเรือสำราญหรูแม่น้ำแยงซีเกียง 5 วัน 4 คนื 21 – 25 ก.พ. 63 (WE)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการเดนิทาง วนัที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพียง 26,999 บาท

วันที ่ กำหนดการ เชา้ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 

กรุงเทพฯ-ฉงชิง่ (WE684 : 11.05-15.15) 

อสิระชอ้ปปิง้หงหยาตง้-ลงเรือสำราญ CENTURY SUN 

& SKY CRUISE  

X ✈  
เรือสำราญ CENTURY 

SUN & SKY CRUISE 

2 
ลอ่งเรือแมน่ำ้แยงซีเกียง-ขึน้ฝัง่ชมเจดย์ีสือเปา่ไจ ้

งานเลีย้งตอ้นรับจากทางเรือ 
   

เรือสำราญ CENTURY 

SUN & SKY CRUISE 

3 

ลอ่งเรือแมน่ำ้แยงซีเกียง-ชอ่งแคบชวีถังเสีย-ชอ่งแคบ

อูเสีย-นัง่เรือเลก็ชมเสิน่หนีซี่-งานเลีย้งอำลาจากทาง

เรือ 

   
เรือสำราญ CENTURY 

SUN & SKY CRUISE 

4 

ชมทวิทัศน์แมน่ำ้แยงซีเกียง-ชมเขือ่นซานเสียตา้ปา้ 

(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอีช๋าง-นัง่รถไฟความเรว็สูงกลับ 

สูฉ่งชิง่ 

   

LE MERIDIEN CHONGQING 

NAN’AN HOTEL  

หรือเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 

5 

สวนสาธารณะเออ๋หลงิ-ชมดา้นนอกมหาศาลา

ประชาคม-พพิธิภัณฑ์สามผาเมืองฉงชิง่-อสิระชอ้ปปิง้ 

ถนนคนเดนิเจีย่ฟางเปย่-ฉงชิง่-กรุงเทพฯ (WE685 : 

16.15-18.35 ) 

  ✈  

กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหนา้ทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คนตลอดการเดนิทาง 

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

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 
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ลอ่งเรือสำราญหรู แม่นำ้แยงซีเกียง  

CENTURY SUN & SKY CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

กำหนดการเดนิทาง กรุ๊ปไซส์ 

ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เดก็อายุ 2-

18 ปี 

พกักับผู้ใหญ ่

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต๋ัว 

วันที ่21-25 กุมภาพันธ์ 2563 

CENTURY SKY CRUISE 
15 ทา่น 26,999 บาท 26,999 บาท 

8,500 

บาท 

ไมร่ับจอย

แลนด์ 
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รายละเอียดการเดนิทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง 

              ลงเรือสำราญ CENTURY SUN & SKY CRUISE 

08.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่าง

ประเทศ ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทาง

บริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

11.05 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 684  

(บริการอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่

ภาคตะวันตกของประเทศจีน ทั้งเป็นมหานครที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของ

การคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

จากนั้น  นำท่าน อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง  เป็นแหล่ง                 

ช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น ในส่วน

ของชั้น  4 จะเป็นตลาดของกิน  เต็มไปด้วย

ร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ที่

โดดเด่นเห็นจะเป็นสินค้าแปรรูป และเครื่องเทศโดยเฉพาะหมาล่า  วัตถุดิบที่ชาวจีน            

เสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร    

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่าน ลงเรือสำราญ CENTURY SUN & SKY CRUISE เพื่อเริ่มต้นแห่งการล่องแม่น้ำ

แยงซีเกียง ที่มีความยาว 192 กม. โดยเรือจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้อยใหญ่

มากมาย  เรือสำราญลำนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 306 ท่าน บนเรือมีสิ่งอำนวย

ความสะดวกมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
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 พักบนเรือสำราญหรู CENTURY SUN & SKY CRUISE  ระดับ 5 ดาว***** 
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วันที่สอง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  

เรือจะแล่นผ่าน เมืองเฟิงตู (เมืองผี) เป็นเมืองขนาดกลางริมฝั่งแม่น้ำอำเภอวั่นเซ่ียน 

ซึ่งเป็นเมืองยมโลกจำลองที่สร้างตามความเชื่อของชาวจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง จาก

ลัทธิเต๋า และพุทธผสมผสานกันเก่ียวกับบาปบุญคุณโทษมีประวัติความเป็นมายาวนาน

ถึง 400 กว่าปี 

**รายการเมืองเฟงิตู(เมืองผี) เป็นรายการทัวร์เสรมิของทางเรือสำหรับไวบ้รกิารลูกคา้ที่

สนใจ หากจำนวนคนบนเรือครบ 50 ท่านขึ้นไปทางเรือจะจอดและเที่ยวพร้อมกัน หาก

ไม่ถึง50 ท่าน จะแล่นผ่านไม่จอดชม หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ LOBBYชั้นสอง 

ราคา 290 หยวนต่อท่าน** 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  

บ่าย นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อเดินชมความงามของ 

เจดีย์สือเป่าไจ้ ตั้งอยู่ติดขนาบเขาหวี้อิ้น 

ทางทิศเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียง สร้าง

ขึ้น ในยุคราชวงศ์หมิ ง สมั ยปี ว่าน ล่ี  

โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้าย

เจดีย์ ทำจากไม้ และเชื่อมต่อกันโดย

ไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 

56  เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูก

จัดอันดับไว้ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์

ของโลกก็ว่าได้ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำบนเรือ  

พบกับการเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น 

 พักบนเรือสำราญหรู CENTURY SUN & SKY CRUISE  ระดับ 5 ดาว***** 

วันที่สาม ล่องเรือแมน่ำ้แยงซีเกียง-ชอ่แคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนี่ซี-งาน

เลี้ยงอำลา จากทางเรือ            

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  

เรอืจะแล่นผ่าน เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง หรือเรยีกว่าเมืองจกัรพรรดิขาว อยู่ในเขตอำเภอ

เฟิงเจีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของปากช่องแคบชวีถังเสีย บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตร

ที่ตั้งของเมืองล้อมรอบด้วยน้ำ3ด้านและภูเขาอยู่ด้านซ้ายภายในเมืองโบราณแห่งนี้

ประกอบด้วยวัดอู่ หัว ,ตำหนักหมิงเหลียงและศาลาชมดาวรูปแบบสถาปัตยกรรม

ผสมผสานระหว่างราชวงศ์หมิงและชิงนอกจากนี้ยังมีรูปเคารพของหลิวเป่ย ,จูเกอะ        

เหลียง,กวนอู,จางเฟ่ย ในยุคสามก๊ก 

**รายการเมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง เป็นรายการทัวร์เสริมของทางเรือสำหรับไว้บริการ

ลูกค้าที่สนใจ หากจำนวนคนบนเรือครบ 50 ท่านขึ้นไปทางเรือจะจอดและเที่ยวพร้อม

กันหากไม่ถึง 50 ท่าน จะแล่นผ่านไม่จอดชม ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ LOBBY ชั้น

สอง ราคา 290 หยวนต่อท่าน** 

เรอืจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย ชึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 
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8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวันตก

ของช่องแคบที่ชื่อว่าประตูขุยเหมิน บริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมากโดยในอดีต

เรอืสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัย ระหว่างนั้นเรอืสำราญ

จะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่ง

ในบรรดาช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวหินผา ที่มีลักษณะ

เหมือนหินวางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบก่อให้เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่น

สวยงามเป็นพิเศษ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  

บ่าย นำท่านเปลี่ยนลงเรือเล็กเพื่อชมความงามของ เสิ่นหนี่ซี ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ำ

แยงซีเกียง มีแหล่งต้นกำเนิดที่นครฉงชิ่ง อำเภออู่ซัน เขตกวนตู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 

ตอนด้วยกันคือ ตอนต้นสายชื่อกวนตู้  ตอนกลางชื่อจื่อหยาง  ตอนปลายชื่อเสินหนี่วซี 

ซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น้ำแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ15 กิโลเมตร 

ทัศนียภาพรอบๆสองฟากฝั่ง ความใสบริสุท ธ์ิของอากาศ   ความเงียบสงบกับ

บรรยากาศ ความเขียวขจขีองหมู่พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนท่านได้เยื้องย่างเข้าสู่

แดนสุขาวดี โดยมีเรื่องเล่าสืบขานกันว่าธารน้ำแห่งนี้ได้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน้ำกัน 

อีกทั้งยังตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเทือกเขานางฟ้า จึงได้ถูกขนานนามว่า “ ธารน้ำนางฟ้า 

(เสินหนี่วซี) ” 
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ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำบนเรือ  

พบกับการเลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น 

 พักบนเรือสำราญหรู CENTURY SUN & SKY CRUISE ระดับ 5 ดาว***** 

วันที่สี่  ชมทิวทัศน์แมน่ำ้แยงซีเกียง-ชมเขือ่นซานเสียตา้ปา้(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอี๋ชาง-นั่งรถไฟ

ความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ่ง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  

เรอืจะแล่นผ่านทิวทัศน์ให้ท่านได้ชมความงามตามธรรมชาติของแม่น้ำแยงซีเกียง 

จากนั้น นำท่านขึ้นจากเรือสำราญ **รายการนั่งลิฟท์ข้ามเขื่อนซานเสียต้าป้าไปอีกด้านของ

แม่น้ำแยงซีเกียง ลิฟท์ดังกลา่วจะยกเรอืผา่นเขือ่นโดยออกแบบใหย้กไดสู้ง 113 เมตร ใช้

เวลาเพียง 40 นาที และสามารถรองรับเรือโดยสารทีห่นักไดม้ากสุด 3,000 ตัน ซึ่งเป็น

รายการทัวร์เสรมิของทางเรือสำหรับไวบ้รกิารลูกคา้ทีส่นใจ จำนวนลกูคา้ตอ้งเที่ยวครบ

ทั้งคณะทางเรอืจะพาเทีย่วพรอ้มกัน สนใจสามารถติดต่อชำระเงิน ราคา 290 หยวนต่อ

ท่าน พร้อมคา่ทัวร์ ทั้งนีท้างเราจะไดด้ำเนนิการจองรอบของตั๋วรถไฟจากอี๋ชางถึงฉงชิ่ง

ให้เหมาะสมกับเวลาท่องเที่ยว** 

จากนั้น นำท่านชม เขื่อนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่

ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจนี มีความยาวทั้งหมด 

3,035  เมตร ช่องระบายน้ำยาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 39.3 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วนกล่าวคือ 2 ส่วนสำหรับ

ผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศ

จนี อีก 1 ส่วนสำหรับระบายน้ำ และ 2 ส่วนเป็นประตูสำหรับเรือแล่นผ่านโดยแบ่งเป็น

เรอืที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 3,000-10,000ตัน และเรอืที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน 

โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน 5 ลำดับชั้นด้วยกัน และนอกจากใช้ประโยชน์ทางด้าน

เศรษฐกิจแล้วยังช่วยป้องกันอุทกภัยสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงอีกด้วย (รวมรถกอล์ฟ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เม ืองอ ี๋ชาง หรือเรียกย่อๆ ว่า เมืองอี๋ ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียง ประชากร

ส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 20 กว่าเผ่า อาทิเช่น เผ่า

หุย ถู่เจีย  แมนจู  และชาวฮั่น ฯลฯ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สถานนีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่ฉงชิ่ง ด้วย รถไฟความเร็วสูงขบวนต้

งเฉอ ขบวนที ่D…. (บัตรโดยสารชัน้ปกต)ิ ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที ถึง เมือง

ฉงชิ่ง ซึ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม

ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

  หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องดูแล

และยกกระเปา๋ขึน้-ลงสถานีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักที่มีล้อลาก

ขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการเข้า – ออกจาก

ขบวนรถ  และ ห้ามนำ มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟแช็คเข้าไปในขบวนรถ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

     พักที่ LE MERIDIEN CHONGQING NAN’AN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว***** 

วันที่ห้า สวนสาธารณะเออ๋หลงิ-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-พิพิธภัณฑ์สามผาเมืองฉงชิ่ง-

อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเอ๋อหลิง สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ช่องแคบเขาซันหล่ิง ซึ่งมี

ลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูกขนานนามว่า “สวนเอ๋อหล่ิง”(สวนคอห่าน) และถือได้ว่า

เป็นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณสวนประกอบด้วยสะพาน

เชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ ซึ่งเป็นสวนที่มีบรรยากาศร่มรื่น ธรรมชาติอันงดงาม ให้ท่านเก็บ

ภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก  

จากนั้น นำท่านชม มหาศาลาประชาคม (ชม

และเก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) ซึ่ง

นายเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์

ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ 

ในปี พ.ศ. 2494 จคุนได้กว่า 4,000 คน 

ใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทน  และโรง

ละครของประชาชน สร้างโดยจำลอง

แบบมาจากหอเทียนถานที่เมืองปักก่ิง  

จากนั้น นำท่านชม พิพิธภ ัณฑ ์สามผาเม ือ งฉงชิ่ ง  (Three Gorges Museum of China in 

Chongqing) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเก่ียวกับช่องแคบซานเสีย โดยชั้นที่ 1 แสดงเก่ียวกับ 

3 ช่องแคบแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง ในส่วนชั้นที่ 2 ชมความเป็นมาของนครฉงชิ่ง และชั้นที่ 

3 แสดงเรื่องราวแห่งการปฎิวัติของชาติจนี  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน 

บ่าย นำท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย เพื่อเลือกซ้ือสินค้าราคาถูกมากมาย 

หรือซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่รกัทางบ้าน 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน ใชเ้งนิสกุล หยวน (CNY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

จากนั้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ่ง 

16.15 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่  WE 685 

(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.... 

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

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

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

(*** กรุป๊ออกเดนิทางไดต้ั้งแต ่9 ทา่นขึน้ไป ***) 

สนใจจองทัวร์ตดิต่อสอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ / คุณนอ้ยหนา่ / คุณเฟริ์น 
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อัตราค่าบรกิารดงักล่าวรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบไุว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้

เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง*ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 9 

พ.ย. 62 เป็นเงิน 1,200 บาท * 

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

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

4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ใน

รายการ 

5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 

6. น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่

เกิน 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

ค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี 

ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคา้ทา่นใดสนใจ ซื้อประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้ลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หน้าทีข่องบรษิัท ฯ **ทัง้นีอ้ัตราเบีย้ประกันเริม่ตน้ที ่

330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไม่คุ้มครอง 

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

อาการที่เก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดย

เจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะ

วิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย 

การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขใน

กรมธรรม์อั 

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

อัตราค่าบรกิารดงักล่าวไมร่วม 

1.  ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับ

ผู้ใหญ่) 

4. ค่าภาษ ีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 %  ในกรณีที่ ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออก

ให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ 
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เงือ่นไขการทำการจอง และชำระเงนิ 

1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 

15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 

วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่ง

สำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่

ฝ่ายขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย  จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อ

ด้านล่าง) และเอกสารทีใ่หก้รอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน 

**กรณียืน่ดว่น 2 วันทำการ ชำระคา่สว่นตา่งเพิม่ 1,125 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือ

หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ 

จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ

เรยีกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหนา้ทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ป

ไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข

ได ้

 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสำคัญ 

 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยว

เป็นไปอย่างราบร่ืน และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่

อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ

เที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจัจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะ

ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า

ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตร

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 

กรณียืน่วีซา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิีซา่จากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือ

มัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า

(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน (กรณีออกตั๋ว

เครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 

เอกสารในการทำวีซ่าจนีสำหรับหนังสือเดนิทางไทย 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก 

หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง)  

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไมม่ีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิน้ หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆในเล่ม  

ถ้าเกิดการ ชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  
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2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถา่ย หน้าตรง ถ่ายจากรา้นถา่ยรูป จำนวน 2 ใบ ขนาด 33 มม. X 48 มม. พื้นหลังสีขาวเท่านั้น!!  

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

เสื้อคอกว้าง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทำงาน ชุดนักเรียน 

นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดำ หรือกรอบแว่นสีดำ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู 

สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น  

➢ รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชดัเจน ห้ามผมปิดหน้า 

➢ รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์จาก

คอมพิวเตอร์  

➢ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  

**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อม

กับการส่งหนังสือเดินทาง  
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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  



 

 

  

                -15- 

www.avenue.co.th 

3. สำเนาบตัรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตัร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดนิทางทีช่ื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม 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 เดอืน 

หากไม่ไดท้ำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

2. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 

3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจบุนั ขั้นต่ำ 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบยีนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 

• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,210 บาท 

• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย 

ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส  สโลวาเกีย สโลเวเนีย 

สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจนี และต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-

Entry ก่อนทำการยื่นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้

บริษัททัวร์ อย่าง น้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทำความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่น

เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ทีป่ระสงค์จะใชห้นังสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่า

จนี ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบ

กฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำ

บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

** ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก **  
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างน้ี!!  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  ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของตัว

ท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด   
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สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกทา่นกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี ้ 

** เนือ่งจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

               หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ไมช่ำรุด เชน่ 

1. ปกหนา้-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเท่ียวประเทศ

ญี่ปุ่น 

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

พาสปอร์ต 

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   ฉงช่ิง ล่องเรือส าราญแม่น ้าแยงซีเกียง 5วัน4คืน (WE)   วนัเดินทาง     
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___________ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการ
ทวัร์เรียบร้อยแลว้                                                                                               
                                                                                              ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                        (     ) 
                                  วนัที่      

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอขอบคุณทกุท่านที่ให้เกยีรติใชบ้ริการ     


