


 

 

 

 

 

 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่  20  ปี 

                (ดอกพิกุล)_ปักก่ิง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจ้ิน 5 วัน 3 คืน ม.ีค. - มิ.ย. 63 (CA)  
 

วันที ่ กำหนดการ เชา้ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ X X X  

2 

กรุงเทพฯ-ปักกิง่ (CA980 : 01.15-06.45) 

เมืองโบราณกู๋เปย่สุย่เจิน้-กำแพงเมืองจีน

ดา่นซือหมา่ไถ (รวมคา่กระเชา้ขึน้-ลง)-ชมววิ

กำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามคำ่คืน 

   

MINGSU HOTEL 

หรือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

(พักท่ีบรเิวณเมืองโบราณ) 

3 

พพิธิภัณฑ์ไวน์แดง พเิศษ!!! แถมฟรีบรัน่ดี 

ทา่นละ 1ขวด (ปรมิาณ 100 ML)-วัดหลงิกวง-

ถนนหวังฟูจิง่ 

   

HOLIDAY INN  EXPRESS 

HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 

4 ดาว 

4 

จัตุรัสเทียนอันเหมนิ-พระราชวังโบราณกูก้ง-

ถนนโบราณเฉียนเหมนิ-ยา่น Art Beijing 

Fun กายกรรมปักกิง่ 

   

HOLIDAY INN  EXPRESS 

HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 

4 ดาว 

5 
วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิง่กรุงเทพฯ  

(CA979 : 19.55-23.55) 
  ✈  

กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหนา้ทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คนตลอดการเดนิทาง 

 

กำหนดการเดนิทาง เดือนมีนาคม-มถิุนายน 2563  

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967
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ปักกิง่...ดอกพกุิล 

เมืองโบราณกู๋เปย่สุย่เจิน้ กำแพงเมืองจีนซือหมา่ไถ  

พพิธิภณัฑ์ไวน์แดง  5 วัน 3 คืน (CA980/979) 

 

อัตราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

กำหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เดก็อายุ 2-18 ปี 

พกักับผู้ใหญ ่

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต๋ัว 

วันที ่4-8 มีนาคม 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท 

วันที ่11-15 มีนาคม 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท 

วันที ่18-22 มีนาคม 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท 

วันที ่25-29 มีนาคม 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท 

วันที ่8-12 เมษายน 2563 26,999 บาท 26,999 บาท 4,500 บาท 16,999 บาท 

วันที ่9-13 เมษายน 2563 

(สงกรานต์) **เพิม่พีเรียด** 
31,999 บาท 31,999 บาท 4,500 บาท 16,999 บาท 

วันที ่12-16 เมษายน 2563 

(สงกรานต์) **เพิม่พีเรียด** 
31,999 บาท 31,999 บาท 4,500 บาท 16,999 บาท 

วันที ่15-19 เมษายน 2563 26,999 บาท 26,999 บาท 4,500 บาท 16,999 บาท 

วันที ่22-26 เมษายน 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท 

วันที ่30 เมษายน-4 พฤษภาคม 

2563 
25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท 

วันที ่6-10 พฤษภาคม 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท 

วันที ่30 พฤษภาคม-3 มถิุนายน 

2563 
25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท 

วันที ่10-14 มถิุนายน 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท 

วันที ่23-27 มถิุนายน 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 15,999 บาท 

โปรดทราบ !!โรงแรมที่เมืองโบราณกูเ๋ปย่สุย่เจิน้มีหอ้งพักคู่ หรือหอ้งพักเดีย่ว เทา่นัน้!!!                                

(ไมม่ีหอ้งเสรมิเตียง)ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทาง 3 ทา่น อีก 1 ทา่น ตอ้งจ่ายคา่หอ้งพักเดีย่วเพิม่                         

ทา่นละ 1,500 บาท จำนวน 1 คืนทีเ่มืองโบราณ 
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รายละเอียดการเดนิทาง                                      

วันแรกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

22.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่าง

ประเทศ) ช ั ้น 4 ประต ู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมี

เจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ  (รวมค่า

กระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน 

01.15 น. เหินฟ้าสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980   

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)    

06.45 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมือง

สำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้า

เมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร        

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีน

และชาวต่างชาติ นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ภายในบริเวณเมืองโบราณกู๋เป่ยสุ ่ยเจิ้น 

นอกจากนี้ภายในเมอืงโบราณแห่งนี้ยังมีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม 

รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปจัจุบันให้เลือกช้อปอีกมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 
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บ่าย         นำท่านสู่ กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)  ตั้งอยู่ที่อำเภอมี่หยุน 

ซึ่งเป็นอำเภอทางเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื ่อเสียงมาก 

เป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน ถือเป็นด่านที่ได้รับการขนานนามว่า “The best of 

great wall in China”  เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์    

หมิงเพียงแห่งเดียวของจีน อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทำให้มีทิวทัศน์

สวยงามมาก หนังสือพิมพ์ไทมส์จึงจดัอยู่อันดันต้นๆ ของ 25 แหล่งท่องเที่ยวของโลกที่ไม่

ควรพลาดชม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำ่  รับประทานอาหารคำ่ทีภ่ัตตาคาร  

จากนั้น หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน

อย่างงดงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก  MINGSU HOTEL หรือเทียบเท่า (พักที่บริเวณเมืองโบราณ สไตล์

ห้องพักแต่ละห้องไม่ เหมือนกัน จะได้ห้องพักสไตล์แบบไหนขึ้นอยู่กับทางโรงแรมจะจัด

ให้) ระดับ 4 ดาว****  

****โปรดทราบ ***โรงแรมบรเิวณเมืองโบราณมีหอ้งพักคู ่หรือหอ้งพักเดีย่ว เทา่นัน้!!! 

(ไมม่ีหอ้งเสรมิเตียง)**ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทาง 3 ทา่น อีก 1 ทา่น ตอ้งจา่ยคา่หอ้งพกั

เดีย่วเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท จำนวน 1 คืนทีเ่มืองโบราณกูเ๋ปย่สุย่เจิน้*** 

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรัน่ดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)-วัดหลิงกวง-

ถนนหวังฟูจิ่ง 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง ให้ท่านได้ดูขบวนการผลิตไวน์ชนิดต่างๆ และท่าน

จะได้ลิ้มรสไวน์อีกด้วย ถือเป็นจุดชมวิว และสถานที่พักผ่อนระดับ 4A ที่มีพื้นที่โดยรวม

กว่า 1,500 ไร่ ที่ประกอบไปด้วยไร่องุ่น โรงงานบ่มไวน์ และโรงกล่ันสุรา  

พเิศษ!!! แถมฟรีบรัน่ดี ทา่นละ 1ขวด (ปรมิาณ 100 ML) 
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เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ วัดหลิงกวง ตั้งอยู่ในเขตสือจิ่งซาน กรุงปกัก่ิง เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่มี

ประวัติ ศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี  วัดหลิงกวงเป็นสถานที่สักการะบชูาพระศรีศากย

มุนีพุทธเจ้าที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เป็นหนึ่งในสถานที่ชื่อดงัที่ชาวพุทธทั้งจนีและต่างชาตินิยม

ไปสักการะบูชา หนึ่งในสองของพระเขี้ยวแก้วที่เหลืออยู่ในโลกถูกประดิษฐานไว้ที่วัด

นี้  ได้ชื่อว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่ง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของ

เมืองหลวงปกัก่ิง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

คำ่  รับประทานอาหารคำ่ทีภ่ัตตาคาร  

จากนัน้ นำทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

**** 
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วันที่สี่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกูก้ง-ถนนโบราณเฉียนเหมนิ-ยา่น Art Beijing 

Fun กายกรรมปักกิ่ง 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนั้น นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถ

บรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสาวรีย์วีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำ

ท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังโบราณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ์

ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 

ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  

ลิม้รสอาหารพเิศษ...สุกีม้องโกล เสริ์ฟพรอ้มนำ้จิม้ไทยรสเดด็ 

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมนิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงใน

หมู่นักท่องเที่ยว เรียกได้ว่ามาปักกิ่งก็ต้องแวะมา ทางการปักกิ่งได้ทำการบูรณะ

ซ่อมแซมอาคารที ่ เป็นสถาปัตยกรรมจีนโบราณผสมตะวันตกให้เป็นร ้านค้าที่

นักท่องเที่ยว สามารถเดินชมบรรยากาศถนนวัฒนธรรมที่อายุกว่า 600 ปีและซื้อของ

ฝากของที่ระลึกต่าง ๆ ได้  

จากนั้น นำท่านสู ่ ย ่าน Art Beijing Fun มีพื ้นที่โดยรวม 146 ,000 ตร.ม. ย่านนี ้สร้างตาม

โครงการเมืองสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมใหม่ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแบบ

จนี สำหรับการปฏิบตัิการฟื้นฟวูัฒนธรรมประเทศจนี นอกจากนี้ยังมีแนะนำแบรนด์ของ

นานาชาติ แบรนด์ของแฟชั่น และแบรนด์จีนทันสมัยอย่างร้านหนังสือ Page One 

ร้านอาหาร Pinvita โรงแรม MUJI HOTEL ร้านกาแฟ STARBUCK Reserve Tevana     

ให้เราได้ชมกันอีกด้วย 

 

 

 

   

 

 

 

 

 





 

                -7- 

www.avenue.co.th 

คำ่    รับประทานอาหารคำ่ทีภ่ัตตาคาร  

จากนั้น นำท่านชม กายกรรมปกักิ่ง โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์           

ควงของ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ นำทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา่ ระดับ 4 ดาว 

**** 

วันที่ห้า วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะ “ยงเหอกง” สร้างขึ้นในป ีค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่

ประทับของ จักรพรรดิหย่งเจิ้น ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์

ชิง ต่อมาที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปแบบธิเบต 

ท่านจะได้นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงาม โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลัก

จากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดยีว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข “ว่านฟู่เก๋อ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร ลิม้รสอาหารพเิศษ...เปด็ปักกิง่ 

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม ถุง

เท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น   

 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.55 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR CHINA เทีย่วบนิที ่CA979  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

23.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........  
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สาธารณรัฐประชาชนจีน ใชเ้งนิสกุล หยวน (CNY) 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

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

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

(*** กรุป๊ออกเดนิทางไดต้ั้งแต ่9 ทา่นขึน้ไป ***) 

สนใจจองทัวร์ตดิต่อสอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ / คุณนอ้ยหนา่ / คุณเฟริ์น 

 

 

 

อัตราคา่บรกิารดังกลา่วรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้

เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 06 

ม.ค. 63 เป็นเงิน 5,400 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 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่องได้ 1 ชิ ้น ต่อท่าน 

น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียก

เก็บ 

7. ค่าประกันอุบตัเิหตุระหว่างการเดินทาง 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 

ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคา้ทา่นใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพือ่ใหค้ลอบคลุมในเรือ่งของสขุภาพ 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ทีเ่จ้าหนา้ทีข่องบรษิัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ประกันเริ่มตน้

ที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, 

อาการที่เกี ่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดย

เจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะ
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วิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย 

การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื ่อนไขใน

กรมธรรม์อั 

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

อัตราคา่บรกิารดังกลา่วไมร่วม 

1.  ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมคา่ทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหนา้ทัวร์ รวม 150 หยวนตอ่คน (เด็กชำระทปิเทา่กับผูใ้หญ)่ 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที ่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่

ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรด

แจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ 

เงือ่นไขการทำการจอง และชำระเงนิ 

1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการ

จอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดนิทางตัวจรงิ, พร้อมรูปถา่ย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซา่จนีในหวัขอ้ดา้นลา่ง) 

และเอกสารที่ให้กรอกทา้ยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝา่ยขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียืน่

ด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือ

เดินทางไทยเท่านั้น)  

3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   


วธีิการชำระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า 

พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000.- บาท 

- ส่วนท ี ่ เหล ือชำระก่อนการเดินทาง

อย่างน้อย 20 วัน 

- ชำระโดยเงินสด 

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่ง

จ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทร

เวิล กรุ๊ป จำกัด 

- ชำระด ้ วยการโอนเง ินผ ่านบ ัญช ี

ธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมายัง

เบอร์ 02-231-3399) 
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กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มี

นโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบคุคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการ

ชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบคุคล 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 

จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ

เรยีกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุ๊ปที ่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

ขอ้ควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ทา่นออกเดนิทาง มีหัวหนา้ทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกับคณะ ขนาดของกรุ๊ป

ไซค์ จำนวนผูเ้ดนิทางอาจมีการปรบัเพิม่ขึน้ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข

ได ้

 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสำคัญ 

 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยว

เป็นไปอย่างราบร่ืน และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจดัหารายการ

เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจัจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะ

ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า

ประเทศที่ระบใุนรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 

กรณียืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทูต (วีซา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ำระคา่ทัวร์หรือ

มัดจำมาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้จรงิ อาทเิชน่ คา่บริการในการยืน่ขอวีซา่

(ศูนย์ฯเรยีกเกบ็) / คา่มัดจำตัว๋เครือ่งบนิ หรือ คา่ตัว๋เครือ่งบนิและภาษีสนามบนิ (กรณีออกตัว๋

เครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งค่าทัวร์ในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจำนวน 

 

เอกสารในการทำวีซา่จีนสำหรับหนังสือเดนิทางไทย 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก 

หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง)  

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-

ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น!!  

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

คอกว้าง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทำงาน ชุดนกัเรียน นักศึกษา), 

ห้ามใส่แวนตาสีดำ หรือกรอบแว่นสีดำ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม 

คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น  

➢ รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชดัเจน ห้ามผมปิดหน้า 

➢ รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก

คอมพิวเตอร์  

➢ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  

**ทา่นทีป่ระสงค์ใชรู้ปถา่ยขา้ราชการในการยืน่วีซา่ กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกัดจัดมาพรอ้ม

กับการสง่หนังสือเดนิทาง 
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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.  ผู ้เดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 

ดังนี้ 
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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 

คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่หนังสือเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 

• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,210 บาท 

• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี 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 ศูนย์ยื ่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น

เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใชห้นังสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่า

จีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบ

กฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำ

บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

  

       ** กอ่นทำการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทัด 

เนือ่งจากทางบรษิัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลัก ** 
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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 ** 

               หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบูรณไ์มช่ำรุด 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 

สามารถแจง้เซลล์ทีท่า่นตดิตอ่จองทัวร์ไดเ้ลยค่ะ 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์      ปักกิง่ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิน้ 5 วัน 3 คืน (CA)     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     


