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      ฮารบ์นิ เทศกาลแกะสลกัน า้แขง็ 7D5N 26 ธ.ค. – 1 ม.ค. 63 CA (ถั่วตดั) SS 
 

 

1 ปมีีครั งเดยีว เทศกาลแกะสลกัน ้าแขง็หมูบ่า้นหมิะ 

ชมเทศกาล “ปงิเสวีย่ตา้ซือ่เจี ย” ทีจ่ัดสดุอลงัการ 

เยอืนหมูบ่า้นหมิะ บรรยากาศดั่งเทพนยิาย ลานสกยีาบลูี่ มชีือ่เสยีงทีส่ดุของจนี 

ไฮไลท!์!! ถา่ยรปูชงิช้าสวรรคเ์ทยีนจนิ หรอื เทยีนจนิ อาย 

แจกฟร ีหมวก ผ้าพนัคอ ถงุมอื ทา่นละ 1 ชุด 

พกัสบายโรงแรมระดบั 4 ดาว // บนิตรงโดยสายการบนิ ไชน่าแอร์ไลน ์(CA) 

 

ก้าหนดการเดนิทาง รอบเดยีวเท่านั น!!! 

26 ธ.ค. – 1 ม.ค. 63 

            ราคา 39,999 บาท 

 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967


มั่นใจทุกการเดินทาง  ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
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รายละเอียดแบบยอ่ 

วนัที ่ ก้าหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ X X X  

2 

กรงุเทพฯ-เทยีนสนิ (CA750: 01.40-07.10) 

สวนจิ งหยวน-ถนนอูต่า้เตา้-สนามบนิเทยีนสนิ 

ฮารบ์นิ (CA1677: 19.10-21.10) 

  X 
WEIJING JIARI HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

3 
ลานสก ีYABULI (รวมคา่เข้า)-นัง่มา้ลากเลือ่น คน

ละ 1 รอบ 
   

GUANGDIAN INTER หรอื

เทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

4 
YABULI -หมูบ่้านหมิะ-DREAM HOME 

(รวมคา่เขา้)-ชมแสงสกีลางคนืถนนแสยุ่น่เจยี 
   

WANJIA MINSU(HOME 

STAY ในหมูบ่า้นหมิะ) 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 

ชมเขาแกะหญ้า-ฮารบ์นิ-เทศกาล“ปงิเสวีย่ตา้ซือ่

เจี ย”(Harbin 2020 International Ice and Snow 

Festival) 

   
WEIJING JIARI HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

6 
โบสถเ์ซน็โซเฟยี(ถา่ยรปูดา้นนอก)-ถนนจงเอยีง

อนสุาวรยีฝ์ัง่หง-โชวว์่ายน า้แขง็-เกาะพระอาทติย ์
   

WEIJING JIARI HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

7 

สนามบนิฮารบ์นิ-เทยีนสนิ (CA1678: 08.25-10.40) 

ถนนวฒันธรรมโบราณ-ถนนสไตลอ์ติาล-ีวิวแมน่ า้ไห่

เหอ-ถ่ายรปูชงิชา้สวรรค ์เทยีนจนิ อาย-กรงุเทพฯ  

(CA749: 20.25-00.40+1) 

  ✈  

กรณุาเตรยีมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ จา้นวน 250 หยวน/คน ตลอดการเดนิทาง 

 

กา้หนดการเดนิทาง  

วนัแรก  ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 

22.30 น.  คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก  

(ระหว่างประเทศ) ชั น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) 

 โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออก

เดินทาง 

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-เทยีนสนิ-สวนจิ งหยวน-ถนนอูต่า้เตา้-สนามบนิเทยีนสนิ-ฮารบ์นิ                 

01.40 น. เหินฟ้าสู่ เทียนสิน โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA750  

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
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07.10 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสิน เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจนีรวมทั งปกัก่ิง เซ่ียงไฮ้ ฉงชิ่ง 

ตั งอยู่ทิศตะวันตก ห่างออกไปจากปักก่ิงประมาณ 160 ก.ม. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมือง จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร   

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ สวนจิ งหยวน เป็น

สิ่งก่อสร้างแบบไม้และอิฐท่ีสร้างขึ นใน

สไตล์ญี่ปุ่นผสมกับสเปน เป็นต้นแบบ

บ้านสวนในสมัยท่ีเทียนสินเป็นเขตเช่า 

ยังเคยเป็นบ้านของรัฐมนตรีว่าการ

กระทร วงรั ฐ บาล  Beiyang ประจ้ า

ประเทศญี่ปุ่น  และยังเป็น ท่ีพักของ

ฮ่องเต้องค์สุดท้าย จกัรพรรดิผู่อี๋ และ ฮองเฮา ต่อมายังเป็นท่ีอยู่อาศัยของคนมีชื่อเสียง

คนอื่นๆ และสามัญชนอีกด้วย ถึงแม้จะตั งอยู่ในเมือง แต่มีความเงียบสงบ ผ่อนคลาย 

เป็นท่ีรกัของนักท่องเท่ียวท่ีชอบสิ่งก่อสร้างและประวัติศาสตร์  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย            น้าท่านเดินทางสู ่ถนนอู่ต้าเต้า เป็นเขต

เช่าของอังกฤษมาตั งแต่ปี1903 หลังจาก

เป็นเขตเช่าได้มีการสร้างตึกต่างๆ และท่ี

พักอาศัย ท้าให้เป็นเขตพักอาศัยท่ีมี

ระดับสูง ตอนนี ยังมีบ้านท่ีสร้างแบบ

ประเทศต่างๆ ผสมแบบจีนกว่า 2,000 

หลัง ถือว่าเป็นงานสถาปตัยกรรมโลกเลยก็ว่าได้ จากนั นสมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทาง

สู่สนามบินเทียนสิน 

19.10 น.     เหินฟ้าสู่  เมอืงฮารบ์นิ โดยสายการบนิ AIR CHINA เทีย่วบนิที ่CA1677    

21.10 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจยีง ตั งอยู่ทางทิศ

เหนือสุดของประเทศจีน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมือง

น ้าแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน ้าแข็ง น้าท่าน

เดินทางสู่ท่ีพัก 

    พักที่ WEIJING JIARI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว**** 

 

วนัทีส่าม ลานสก ีYABULI (รวมค่าเขา้)-นัง่มา้ลากเลือ่น คนละ 1 รอบเชา้   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น้าท่านรับอุปกรณ์ชุดกันหนาว แจกฟรี...หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ  ท่านละ 1 ชุด  

จากนั น น้าท่านเดินทางสูล่านสกี YABULI (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)ตั งอยู่ท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของมณฑลเฮยหลงเจยีง ท่ีนี่จะมีฤดกูาลท่ีปกคลุมด้วยหิมะค่อนข้าง

ยาวนาน ท้าให้ทรัพยากรหิมะในเขตนี ค่อนข้างสมบูรณ์ชัยภูมิเหมาะส้าหรับการเล่นสกี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย  

จากนั น น้าท่านสู่ ลานสกี YABULI เป็นลานสกีท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของจีน ลานสกีขนาดใหญ่ท่ีมี

อุปกรณ์สกีท่ีทันสมัย และมีบริการดีเยี่ยมติดอันดับพรีเมี่ยมของทวีปเอเชีย ท่ีนี่มีกิจกรรม

กีฬาและสันทนาการของฤดูหนาวอีกมากมายส้าหรับทั งผู้ใหญ่และเด็ก การเล่นสกีมี
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หลายระดบัความสูงและมีความยาวรวม 30 

กม. นอกจากนี ยังมีลานสกีท่ียาวท่ีสุดใน

โลก 2,660 เมตร จากนั นน้าท่าน นั่งม้า

ลากเลือ่น คนละ 1 รอบ ซึ่งเป็นการเล่นสกี

อีกแบบท่ีสนุกสนานมาก (นั่งได้ 4-5 ท่าน

ต่อ 1 คัน) (ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าเช่า

อุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ) 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

    พักที ่ GUANGDIAN INTER HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว**** 

 

วันที่สี่  YABULI-หมู่บ้านหิมะ(THE CHINA SNOW TOWN)-DREAM HOME(รวมค่าเข้า) 

            -ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย(XUE YUN JIE) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหมิะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ซึ่งห่างจากลาน

สกี YA BULI 93 กิโลเมตร ตั งอยู่

ตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น ้าหมู่ตาน

เจียง เป็นหมู่บ้านท่ีมีหิมะหนากว่า 1

เมตร  วิ ว หมู่ บ้ านสวยมาก กา ร

ก่อสร้างแต่ละบ้านเหมือนกนัหมด เข้า

ไปหมู่บ้านนี เหมือนเข้าไปโลกของเทพ

นิยาย หมู่บ้านนี หิมะตกถึง 7 เดือน 

ใน 1 ปี มีสองฤด ูฤดรู้อนและฤดหูนาว หน้าร้อนจะมีฝนเยอะ หน้าหนาวหิมะเริ่มตกจาก

ตุลาคมถึงพฤษภาคมปีหน้า ความหนาของหิมะเฉลี่ยต่อปีท่ี 2 เมตรปริมาณหิมะท่ีหนา

ท่ีสุดของประเทศจนีและคุณภาพหิมะดีและสะอาด คนจนีตั งชื่อให้เป็น  

“THE CHINA SNOW TOWN”  

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื ออ้านวย อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้หิมะละลาย 

ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ทุกกรณี 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น้าท่านชม DREAM HOME สถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งเป็นท่ีถ่ายท้า

หนัง ละคร และรายการต่างๆ ซึ่งมี

ความงดงามมาก ตั งอยู่ใกล้กับถนนคน

เดินXUEYUN ท่ีนี่ท่านสามารถเห็นความ

หลากหลายของ “เห็ดหิมะ” ท่ีสวยงาม 

เห็ดหิมะท่ีจริงแล้วเป็นบ้านแต่ละบ้านท่ี

ติดกัน เป็นบ้านเล็กๆ ความสูงเท่ากันหมด ตอนหิมะลงบนหลังคาดูเหมือนเห็ด จึงตั งชื่อ

เห็ดหิมะ เป็นรูปทรงธรรมชาติของประติมากรรมหิมะในท่ีนี่ท่านสามารถชมความ

สวยงามของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหิมะท่ีขาวและสะอาดท่ีสุด ถือว่าเป็นจุดเด่นท่ีสุดของหมู่บ้าน

แห่งนี เลยทีเดียว  
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หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื ออ้านวย อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้หิมะละลาย 

ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ทุกกรณี   

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ลิ มรสอาหารพิเศษ... อาหารตงเป่ย 

จากนั น น้าท่าน ชมแสงสีกลางคืน ถนนแส่ยุ่นเจีย

(XUE YUN JIE) ซึ่งเป็นถนนหลักเพียงแห่ง

เดียวของหมู่บ้านหิมะ มีความยาว 500 เมตร 

เต็มไปด้วยความหลากหลายของสินค้า

ท้องถิ่น ขนม ผลไม้แช่แข็ง และร้านอาหาร

ต่างๆ อิสระให้ท่านได้ชมบรรยากาศอัน

สวยงาม และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึก  

 พักที่  WANJIA MINSU (HOME STAY ในหมู่บ้านหิมะ) หรือเทียบเท่า  

***โปรดทราบ !! หมายเหต ุ: เนื่องจากหมูบ่า้นหิมะ รถบัสไมส่ามารถเข้าไปในหมูบ่า้นได้ 

และที่พักไม่มีบริการพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าต้องหิ วกระเป๋าเอง ฉะนั นลูกค้าต้อง

เตรียมสัมภาระของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน ้า 

รองเท้าแตะฯลฯ  ใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อค้างคืน ส้าหรับ 1 คืน 

 

วันที่ห้า เขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN)-ฮาร์บิน-เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี ย 

            ”(Harbin 2020 International Ice and Snow Festival) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั น น้าท่านชม เขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN) ซึ่งเป็นเขาท่ีสูงท่ีสุดในหมู่บ้านนี  แล้วห่าง

จากเมืองหิมะประมาณ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดอีกจุดของหมู่บ้าน 

สูงกว่าระดับน ้าทะเล 1,235 เมตร ซึ่งเป็นจุดท่ีชมพระอาทิตย์ขึ นและพระอาทิตย์ตกท่ีดี

ท่ีสุด จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  เดินทางถึง เมืองฮาร์บิน เมืองหลวงของมณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดู

ร้อนและเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน ้าแข็งของประเทศ  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

จากนั น  น้าท่านชม เทศกาล “ปิงเสวี่ยต้าซื่อ

เจี ย” (Harbin 2020 International 

Ice and Snow Festival) หรือ

นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลัก

น ้าแข็งประจ้าปีของฮาร์บิน ปิงเสวี่ยต้า

ซื่อเจี ย ท่ีเมืองฮาร์บินซึ่งฤดูเยือกแข็งท่ี

ยาวนาน ท้าให้ฮาร์บิ นซึ่งอยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็น

เมืองน ้าแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดท้าให้แม่น ้าซงฮัว กลายเป็นลานน ้าแข็งท่ีทั งหนาและ

กว้างใหญ่ ท่ีผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี , 

สเก็ตและสกกัีนอย่างสนุกสนาน มีการน้าน ้าแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชม

ความงดงามของโคมไฟน ้าแข็งยามค้่าคืนตามอัธยาศัย   
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หมายเหตุ : เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่กลางแจ้ง หากสภาพอากาศไม่เอื ออ้านวย 

อากาศไมห่นาวจดั ส่งผลให้น า้แข็งละลาย  ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธใ์นการเปลีย่นแปลง

จัดเป็นรายการอื่นทดแทนให้ท่าน โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินใน

ทุกกรณี 

 พักที่ WEIJING JIARI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

 

วนัทีห่ก โบสถเ์ซน็โซเฟยี(ถา่ยรปูดา้นนอก)-ถนนจงเอยีง-อนสุาวรยีฝ์ัง่หง-โชวว์า่ย

น า้แขง็-เกาะพระอาทติย ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั น น้า ท่านเ ท่ียวชม โบสถ์ เซ็นโซ เฟี ย 

(ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ่งเป็น 1 ใน

โบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึง

วัฒนธรรมรัสเซียท่ีได้เข้ามามีอิทธิพลใน

ฮาร์บิน โบสถ์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกาย

ออร์โธด็อกซ์ท่ีสร้างขึ นในปี ค.ศ. 1907 

เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ท่ีใหญ่ ท่ีสุดใน

ภาคพื นเอเซียตะวันออก  

จากนั น น้าท่านสู่ ถนนจงเอียง เป็นถนนย่านธุรกิจสายหนึ่งในฮาร์บิน มีความยาว 4 กิโลเมตร 

ทอดตัวอยู่ในเขตต้าหลี่ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั ง

ลวดลายการตกแต่งอาหารแบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตต้าหลี่นี ยังเป็นท่ีตั งของ

วิหารเซนต์โซเฟียซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายรัสเซียออโธดอกซ์อีกด้วย  

จากนั น น้าท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น ้าซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลึกถึง

ความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินท่ีพยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั งใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 1957 

อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่ม

กรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการและนักศึกษาท่ีร่วมใจร่วมแรงกัน  

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ ลานน ้าแข็ง อันกว้างใหญ่ของ “แม่น ้าซงฮัวเจียง” ท่ีดึงดูดสายตาทุก

คนด้วยการ โชว์ว่ายน ้าแข็ง ของเหล่าผู้สูงอายุท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ มรสอาหารพิเศษ... สุกี ตงเป่ย 

บ่าย น้าท่านสู่ เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั งอยู่ทางตอนเหนือ

ของแม่น ้า   ซงฮัวเจียง มีเนื อท่ีประมาณ 

3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานท่ีพักฟื้นของ

กรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ น สถานท่ี

สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบท

ท่ีเงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานท่ี

อาบแดดท่ีวิเศษสุด นอกจากนั นยังมีเรือ 

จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้

บริการให้เช่าอีกด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี ถูกปกคลุมด้วยหิมะก็จะ

กลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติท่ีเหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลาน

น ้าแข็ง เช่น สเก็ตน ้าแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะ

ประจ้าปีของฮาร์บิน เกาะสุริยันถือเป็นสถานท่ีจัดแสดงการแกะสลักหิมะน ้าแข็งท่ีใหญ่
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ท่ีสุดของประเทศจีนท่ีโด่งดังไปท่ัวโลก ซึ่งปัจจุบันนี ท่านสามารถชมการแสดงการ

แกะสลักหิมะน ้าแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี ได้ ชมการแกะสลักน ้าแข็งก้าแพงเมือง

จีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเท่ียวท่ีส้าคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูป

สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน ้าแข็งอย่าง

แท้จริง อย่างท่ีเห็นในปจัจุบัน  

(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ)  

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานที่จัดงานอยู่กลางแจ้ง หากสภาพอากาศไม่เอื ออ้านวย 

อากาศไม่หนาวจัด ส่งผลให้หิมะละลาย  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลง

จัดเป็นรายการอื่นทดแทนให้ท่าน โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนเงินใน

ทุกกรณี 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  

 พักที่ WEIJING JIARI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว**** 

 

วนัทีเ่จด็ สนามบนิฮารบ์นิ-เทยีนสนิ-ถนนวฒันธรรมโบราณ-ถนนสไตลอ์ติาล ี

               -ววิแมน่ า้ไหเ่หอ-ถ่ายรปูชงิชา้สวรรค์ เทยีนจนิ อาย-กรงุเทพฯ                  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ บรกิารทา่นดว้ยอาหารชดุ 

08.25 น.     เหินฟ้าสู่  เทยีนสนิ โดยสายการบนิ AIR CHINA เทีย่วบนิที ่CA 1678   

10.40 น.     เดินทางถึง สนามบินเทียนสิน เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจนีรวมทั งปกัก่ิง เซ่ียงไฮ้ ฉงชิ่ง 

ตั งอยู่ทิศตะวันตก ห่างออกไปจากปักก่ิงประมาณ 160 ก.ม. จากนั นน้าท่านเท่ียวชม 

ถนนวฒันธรรมโบราณ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวชื่อดงัของเมืองเทียนสิน ตั งอยู่ในเขตหนาน

ไค ตึกรอบๆ ทั งหมดเป็นแบบโบราณทั งนั น 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย          น้าท่านชม ถนนสไตล์อิตาลี อยู่ทางทิศเหนือของเมืองเทียนสิน เป็นถนนท่ีตกแต่งเป็น

สไตล์อิตาลีอยู่ กว่า  200 หลัง ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป จากนั นน้าท่านชม 

วิ ว แม่ น ้ า ไ ห่ เ หอ   วิ ว ส อง ข้า งทา ง  ท่ี มี

สิ่งก่อสร้างทั งสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งเป็นสิ่งก่อสร้าง

เก่าๆ สไตล์ตะวันตก ส่วนอีกฝั่งเป็นตึกยุคใหม่

ท่ัวไป อิสระให้ท่าน ถ่ายรปูชงิชา้สวรรค์ เทียน

จิน อาย ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ท่ีสร้างอยู่บน

สะพานกลางแม่น ้าจื่อหย๋า โดยมีความสูง

ประมาณ 120 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  110 เมตร ถูกสร้างขึ นในปี 2008 ท่ีผ่านมา

นี เอง (ไม่รวมค่าขึ นชิงช้าสวรรค์)   

จากนั น สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.25 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR CHINA เทีย่วบนิที่ CA749  

   (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

00.40+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 (*** กรุป๊ออกเดนิทางไดต้ั งแต ่9 ท่านขึ นไป ***) 

 

*** หมายเหต ุรปูภาพประกอบสถานทีท่อ่งเทีย่วนี  ใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นั น *** 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านั น  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึ น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง 

**ราคาทัวร์นี เช็คภาษีน ้ามัน ณ วันที่ 20 ส.ค. 62 เป็นเงิน 6,050 บาท 

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

 **กรณียื่นด่วน 2 วันท้าการ ช้าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (ช้าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   

4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื อ ตามท่ีระบุไว้ใน

รายการ 

5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

6. น ้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ้านวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ นเครื่องได้ 1 ชิ น ต่อท่าน 
น ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียก

เก็บ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 
บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันท่ีมีอายุตั งแต่ 1 เดือนขึ นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 

ปี และผู้ท่ีมีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ นไป ค่าชดเชยทั งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของ

ค่าชดเชยท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ทั งนี ย่อมอยู่ในข้อจ้ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี 

ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเหต ุ** ในกรณลีกูคา้ทา่นใดสนใจ ซื อประกันการเดนิทางเพือ่ให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ทีเ่จา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ***ทั งนี อตัราเบี ยประกันเริ่มต้น

ที่ 330 บาท ขึ นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ้าตัว, การติดเชื อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, 

อาการท่ีเก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดย

เจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะ

วิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย 

การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆ ตามเงื่อนไขใน

กรมธรรม์อั 

ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั น !!! ต 

8.  

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่าท้าหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 

อตัราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

กา้หนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เดก็อาย ุ2-18 ป ี

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิ่ม 

วนัที ่26 ธนัวาคม–01 มกราคม 2563  

(วนัขึ นปีใหม)่ 
39,999 บาท 39,999 บาท 7,000 บาท 
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3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 250 หยวนต่อคน (เด็กช้าระทิปเท่ากับ

ผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 70 หยวน / ท่าน / ทริป 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ี

ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั งหมดเท่านั น และโปรด

แจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั น 

5. ค่าวีซ่าจีนส้าหรับชาวต่างชาติ 
 

สา้คญั ผูเ้ดนิทางทกุทา่นกรณุาตรวจสอบขอ้มลูเหลา่นี   

** เนือ่งจากมกีรณทีีถ่กูปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

 

หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่้ารดุ 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) และสถานที่ท่องเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต  

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกน ้า 

5. หน้าที่มีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เลี ยงแทะ ฯลฯ 


 

 

เงื่อนไขการท้าการจอง และช้าระเงิน 

1. ในการจองครั งแรก ช้าระมัดจ้าท่านละ 15,000 บาท หรือทั งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากท้าการ

จอง) พร้อมส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 

ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จา้กัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารธนชาต  สาขา อโศกทาวเวอร ์    เลขที ่ 240-3-02006-7 บญัชกีระแสรายวนั 

ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย์

ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชีา้ระดว้ยบตัรเครดติ มีคา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดที่ทา้การรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิตบุิคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จ้านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อ

ด้านลา่ง) และเอกสารทีใ่ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน 

**กรณยีืน่ดว่น 2 วันท้าการ ช้าระค่าสว่นตา่งเพิม่ 1,125 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส้าหรับผู้ถือ

หนังสือเดินทางไทยเท่านั น)  

3. ช้าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   
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การยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนคา่ใชจ้า่ยทั งหมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 15,000 บาท 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์กบ็คา้ใชจ้า่ยทั งหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ 

จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถ

เรยีกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ท่ีเกิดขึ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือค่ามัดจ้าท่ีพัก รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทั งหมด 

เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั นๆ 

 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข

ได ้

 รายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส้าคัญ 

 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียว

เป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ                                                                                        

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า

เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ น แต่ทั งนี ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ

เท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคานี คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจัจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า

ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ง

สิ นอัตราาบ 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั ง  

มิฉะนั นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น 

 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 

 

เอกสารในการท้าวีซ่าจีนส้าหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 

หมายเหต ุ: หนังสือเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช้ารุดใดๆ ทั งสิ น ถ้าเกิดการช้ารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-

ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส้าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ้านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ ว พื นหลังสีขาวเท่านั น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ ม, ห้ามใส่เสื อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่

เสื อคอกว้าง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท้างาน ชุดนักเรียน 

นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด้า หรือกรอบแว่นสีด้า, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู 

สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น  

รูปต้องเห็นคิ ว และใบหูทั ง 2 ข้างชดัเจน ห้ามผมปิดหน้า 

รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั น  และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์  หรือรูปพริ นซ์จาก

คอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  

**ท่านท่ีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจดัมาพร้อม

กับการส่งหนังสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี  

  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส้าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั งนี กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. ส้าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  3. ส้าเนาบัตรประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

  เดินทางพร้อมญาติ   

1. ส้าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั งนี กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

2. ส้าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. ส้าเนาบัตรประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท้าท่ีเขตหรืออ้าเภอเท่านั น 

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

ดังนี  

1. หนังสือรับรองการท้างาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั น  

2. หนังสือชี แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั น 
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3. ส้าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจบุัน ขั นต่้า 100,000 บาท 

3. ส้าเนาบัตรประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้าน 

4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าท่ีศูนย์ยื่นวีซ่าจนีในวันยื่นวีซ่า 
7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี  

1. ใบอนุญาตการท้างานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั น!! ต่ออายุการท้างานแล้วไม่ต่้ากว่า 3 – 6 

เดอืน หากไม่ได้ท้างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง 

2. หนังสือรับรองการท้างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 

3. ส้าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจบุัน ขั นต่้า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส้าเนาทะเบียนสมรส 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีี่ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,210 บาท 

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ี่เจา้หนา้ทีฝ่า่ยขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย 

ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 

สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

9. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจนี และต้องท้าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-

Entry ก่อนท้าการยื่นวีซ่า 

10.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้

บริษัททัวร์ อย่าง น้อย 10 วันท้าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

11.  โปรดท้าความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

12. ผู้ที่ประสงค์จะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท้าวีซ่า

จนี ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบ

กฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท้า

บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

  

       ** กอ่นทา้การจองทวัร์ทกุครั ง กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทุกบรรทดั 

เนือ่งจากทางบรษิัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเปน็หลกั ** 

ผูเ้ดนิทางกรุณากรอกเอกสารดา้นลา่งนี !!  เพือ่ประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
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**กรุณากรอกรายละเอยีดทั งหมดใหค้รบถว้น และตามความเปน็จรงิ เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    

............................................................................................................................. ............................................................................... ....รหสัไปรษณีย์

.............................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถอื.................................. 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

......... รหสัไปรษณยี์ ..........................โทรศพัทบ์า้น........................................ 

ชือ่สถานทีท่า้งาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................. ........ 

ตา้แหนง่งาน.................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่า้งาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................... 

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

(ส้าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

กรณปีจัจบุนัทา่น เกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยูส่ถานทีท่า้งานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

...................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 

(ส้าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่...................... เดอืน..................ป.ี..........................  ถงึ วนัที.่......................เดอืน.......................ป.ี................ 

ภายใน 1 ป ีทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ

เมือ่วนัที.่...................... เดอืน..................ป.ี..........................  ถงึ วนัที.่......................เดอืน.......................ป.ี................ 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ์  

สา้หรบัคนโสดขอใหร้ะบชุือ่บดิา-มารดา / สา้หรบัทา่นทีส่มรสแล้วใหร้ะบชุือ่สาม ีหรอื ภรรยา เทา่นั น!! 

(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 

2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 

หมายเหต*ุ* ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจทา้ใหท้า่นเกดิ

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ทั งนี เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี   (โปรดทา้ตามระเบยีบอย่าง

เครง่ครดั       
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Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล 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 และ ภาษาอังกฤษ 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 ขอบคุณทุกท่านทีใ่หเ้กียรติใช้บรกิาร
ของเรา 


