
 
เลขที่ 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสลีม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 

  

 
 

ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/1967 

มัน่ใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 

 

วนัที ่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ฉงช่ิง (WE684 : 10.30-15.05)  

อู่หลง  
X ✈  

HONG FU HOTEL  

หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

2 

อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถ 

อุทยาน+รถแบตเตอร่ี)-ระเบียงกระจก 

อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอร่ี) 

อู่หลง-ฉงช่ิง 

   
WELL HOTEL 

หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

3 
ตลาดขายส่งฉาวเทยีนเหมนิ 

มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) 
   

WELL HOTEL 

หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

4 

อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดนิเจีย่ฟ่างเป่ย-อสิระช้อปป้ิง

หงหยาต้ง-ฉงช่ิง-กรุงเทพ ฯ 

(WE685 : 15.30-17.40) 

 X ✈  

ราคาทวัร์ข้างต้น ยงัไม่รวม 

• ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถ  ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน  ทั้งนีใ้นส่วนค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ขึน้อยู่กบัความพงึ

พอใจของท่าน (เดก็เกบ็เท่าผู้ใหญ่) 

• ค่าวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว ราคา 1,000 บาท 

 

บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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กาํหนดการเดนิทาง  เดอืนมถุินายน-ธันวาคม 2560 

วนัแรก  กรุงเทพฯ -ฉงช่ิง-อู่หลง 

07.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการ

บิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

10.30 น.  เหิรฟ้าสู่  เมืองฉงช่ิง โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE684 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

14.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฉงช่ิง ตั้งอยู่ภาคตะวนัตกของประเทศจีน ทั้งเป็นมหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศจีน และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง   

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองฉง

ช่ิง เป็นเมืองท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง มีแม่นํ้าอู่เจียงตดัผา่นเป็นแม่นํ้าสายหลกัในเมืองอู่หลง   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 พกัที ่HONG FU HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่อง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอร่ี)-ระเบียงกระจก-อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถ

แบตเตอร่ี)-อู่หลง-ฉงช่ิง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์  (รวมรถอุทยานและรถแบตเตอร่ีสลับกัน) ภูผาท่ีน่าอศัจรรย ์

ชม 3 สะพานสวรรค ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดท่ีไดรั้บการรับรองจากยเูนสโกใ้ห้เป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 นอกจากน้ีบริเวณหุบเหวดา้นล่างยงัเป็นท่ีตั้งของ บ้านโบราณกลาง

หุบเขา เป็นฉากใหญ่ท่ีใชถ่้ายทาํภาพยนตร์เร่ือง ศึกโค่นบลัลงักว์งัทอง ล่าสุดเป็นฉากหลงัของภาพยนตร์ฮอลี

วูด้เร่ือง TRANSFORMERS 4  

จากนั้น นาํท่านชม ระเบียงกระจก ขนาดใหญ่ กวา้ง 26 ตารางเมตร ยื่นออกมาจากหนา้ผาของภูเขาลูกหน่ึงในอุทยาน

หลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค ์ เป็นจุดชมววิแห่งใหม่ในอุทยาน ดว้ยความสูงถึง 1,200 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเล 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอร่ี) อุทยานท่องเท่ียวทางธรรมชาติระดบั 4A ของ

ประเทศจีน ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นดินแดน 4 ส่ิงมหศัจรรย ์คือมีป่าไมห้นาแน่น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่ง

หญา้เล้ียงสัตวแ์ละลานหิมะ 

จากนั้น นาํท่านเดินทางกลบั เมืองฉงช่ิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)  เป็นมหานคร 1 ใน 4 ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 พกัที ่WELL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่าม ตลาดขายส่งฉาวเทยีนเหมิน-มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดขายส่งฉาวเทยีนเหมิน ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือหาสินคา้นานาชนิด ฝากญาติสนิทมิตรสหาย   

 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํท่านชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) ซ่ึงจอมพลเฮ่อหลง เป็นผูริ้เร่ิมโครงการ 

เพื่อใชเ้ป็นท่ีประชุมสภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน จุคนไดกว้า่ 4,000 คน จาํลองแบบมาจากหอเทียน

ถานท่ีเมืองปักก่ิง 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 พกัที ่WELL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีส่ี่ อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินเจ่ียฟ่างเป่ย-อสิระช้อปป้ิงหงหยาต้ง-ฉงช่ิง-กรุงเทพ ฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่าน อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดินเจ่ียฟ่างเป่ย ศูนยก์ลางทางการคา้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปดว้ยร้านคา้ 

กวา่ 3,000 ร้านอาหาร  

จากนั้น นาํท่าน อิสระช้อปป้ิงหงหยาต้ง เป็นแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น ในส่วนของชั้น 4 จะเป็น

ตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านคา้มากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็นสินคา้แปรรูปและ

เคร่ืองเทศโดยเฉพาะหมาล่า วตุัดิบท่ีชาวจีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง 

จากนั้น สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินฉงช่ิง 

15.30 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE685 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

17.40 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

******************* 

ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ    

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ***) 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 
*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะ

องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั* 

บนิตรง ฉงช่ิง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วนั 3 คนื 

 
หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี้  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซ่ึงราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากสภาวะนํ้ามัน

โลกทีม่ีการปรับราคาสูงขึน้ ทาํให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีนํา้มันเพิม่ตามความเป็นจริง 

 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัห้องละ  

2 ท่าน ราคาท่านละ 
(ไม่มรีาคาเด็ก) 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 
ท่านละ 

วนัที่ 07-10 / 21-24 กรกฎาคม 2560 13,999 บาท 4,000 บาท 

วนัที่ 11-14 / 25-28 สิงหาคม 2560 13,999 บาท 4,000 บาท 

วนัที่ 08-11 / 22-25 กนัยายน 2560 13,999 บาท 4,000 บาท 

วนัที่ 20-23 ตุลาคม 2560 (วนัปิยมหาราช) 16,999 บาท 4,000 บาท 

วนัที่ 30 ธันวาคม 2560-02 มกราคม 2561 28,999 บาท 4,000 บาท 

ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเดก็ 

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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                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการ

บิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสําคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะ

ค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ้ามนัเพิ่มเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 นํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา

ประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกว่า 70 ปี ข้ึนไป 

ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม์ ทั้ งน้ีย่อมอยู่ใน

ขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร่ิมต้นที ่330 บาท ขึน้อยู่กับระยะเวลา

การเดินทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 

กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจ

ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุด

งาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขใน

กรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถ  200 หยวน/ท่าน/ทริป (เดก็ชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึน้อยู่กบัดุลย
พนิิจของท่าน 

 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท (ซ่ึงต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่าน้ัน)  หรือ หาก
ต้องการยืน่วซ่ีาแบบเดีย่ว ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเดีย่ว ราคา 1,500 บาท   

หมายเหตุ : อตัราค่าวซ่ีาดงักล่าว สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน 
 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

หัก ณ ทีจ่่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่

ถูกให้กบับริษัททวัร์เท่าน้ัน 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
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3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่คุนหมิง) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์
ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
จากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

การชําระค่าบริการ 

- สามารถชาํระโดยเงินสดได ้

- ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

- ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ 02-261-231-3399) 

ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จํากดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขา มศว.ประสานมิตร  เลขที ่ 064-7-03555-9 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย  สาขา มศว.ประสานมิตร  เลขที ่ 981-2-77868-3 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย  สาขาย่อยอโศก            เลขที ่ 741-2-27551-3    บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาอโศกทาวเวอร์  เลขที ่ 234-2-01231-7 บัญชีออมทรัพย์ 

หมายเหตุ ท่านทีต้่องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกบัพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า  

มิฉะน้ันทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลงั 

1. การยกเลกิ 

a. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใช้จ่ายตามทีเ่กดิขึน้จริง 

b. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

c. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามทีเ่กดิขึน้จริง 

d. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

e. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันต ี

ค่ามัดจําที่พักโดยตรง   หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้   

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ 

ค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 

และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
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จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผล

ใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ

ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ 

ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 น้ิว 2 ใบ มีพื้นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่

สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเส้ือแขนกุดโชวไ์หล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน     

 ท่านทีป่ระสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่วซ่ีา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกดัจัดมาพร้อมกบัการส่งหนังสือเดินทาง 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

5. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี  

- เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณทีีจ่ดทะเบียน)  

- เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีทีจ่ดทะเบียน) ,สําเนา

บัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้

เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่าํเภอหรือเขตเท่าน้ัน และ  

 - เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สําเนาบัตร

ประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้

เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่าํเภอหรือเขตเท่าน้ัน  

- สําเนาทะเบียนบ้าน 

- ใบเปลีย่นช่ือ หรือ เปลีย่นนามสกุล (ถ้ามี) 

- ในกรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกดิ)ตัวจริง 

6เอกสารทีใ่ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

7.  ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทาํงาน ตาํแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยู่ท่ีทาํงาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศพัท์บา้น ท่ีทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการ

ระงับการออกวซ่ีา    เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

8.  เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อย่างนอ้ย 7 

วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

9.  โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   
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10. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรั บผิด

ชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ช้

บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง

นอ้ย 2 สัปดาห์ 

 

11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาต ิ(กรุณาสอบถามข้อมูลเพิม่เติมกบัทางบริษัทฯ)  

• ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานใน 

ประเทศไทยเท่านั้น 

• หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

• กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก

ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืน่ๆ จ่ายเพิม่  100  บาท 

เอกสารทีต้่องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6  เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เตม็   

2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 

3.ใบอนุญาตการทาํงาน  

4.หนงัสือวา่จา้งในการทาํงาน  

5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ี

แปล) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

2. นาํรูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

3. นาํรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ทาํวซ่ีา 

4. นาํรูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

 ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ  1,050 บาท 

 (ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 

ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  

เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การยื่นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 

มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณ ี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส

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

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    

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

.....รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน 

ช่ือสถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)...................................................................... 

ตําแหน่งงาน...................................................................................................................................... ............... 

ทีอ่ยู่สถานที่ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………................….....………………… 

.........................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร.............................. 

(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เมื่อวนัที.่......... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที่.......................เดือน...............................ปี............... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมื่อวนัที.่.......... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน...............................ปี............... 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

RELATION................................................................................................................................................................... 

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

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

RELATION...................................................................................................................................................................   

หมายเหตุ 

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่าํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพือ่ใช้ในการขอยืน่วซ่ีา 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02 – 231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร             

               

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

     อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสตัวปี์ก         ทานมงัสาวรัิต 

 

รายระเอียดอ่ืนๆ               

               

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด      

        ข้าพเจ้ารับทราบเงือ่นไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว ลงช่ือ                    ผู้จอง 

 
              (     ) 

                           วนัท่ี       

                                                  
 

เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 
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