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ตารางการเดินทาง 

 
วันที ่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง คํา่ พักที ่

1 กรุงเทพฯ-ปักก่ิง (TG674 : 23.50-05.30) X X X  

2 
ปักก่ิง-จตุัรัสเทียนอนัเหมิน-พระราชวงักูก้ง 
ร้านนวดเท้า-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านหมอนยาง 
พารา-กายกรรมปักก่ิง 

   

HOLIDAY INN 
EXPRES
S  

  3 
พระราชวงัฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วดัหลิงกวง  
(พระเขี้ยวแกว้)-ร้านผ้าไหม-ตลาดรัสเซีย    

HOLIDAY INN 
EXPRES

  

  4 
ร้านหยก-กาํแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน 
ร้านบัวหิมะ-ผา่นชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก 
ถนนหวงัฟูจ่ิง 

   

HOLIDAY INN 
EXPRES
S  

  5 ปักก่ิง-กรุงเทพฯ (TG675 : 06.50-11.05)   X  

หมายเหตุ :  
• ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว ท่านละ 1,000 บาท  
• กรุณาเตรียมค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 
 
 
 
 

บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
ใบอนุญาตธุรกจินําเทีย่วเลขที ่11/01967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง  ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
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กาํหนดการเดนิทาง 
วนัที ่08-12 / 09-13 / 15-19 / 22-26 มนีาคม 2561   ราคา  16,899.-    
วนัที ่29 มนีาคม-02 เมษายน / 30 มนีาคม-03 เมษายน 2561  ราคา  16,899.-    
วนัที ่20-24 / 26-30 / 27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561   ราคา  16,899.-NEW!! 
วนัที ่03-07 / 04-08 พฤษภาคม 2561     ราคา  15,899-.-    
วนัที ่10-14 พฤษภาคม 2561 ** วนัพชืมงคล **   ราคา  17,899.- 
วนัที ่17-21 / 18-22 / 24-28 / 25-29 / 31 พฤษภาคม-04 มถิุนายน    ราคา  16,899.-NEW!! 
วนัที ่01-05 / 08-12 / 15-19 / 22-26 มถิุนายน 2561    ราคา  16,899.-NEW!!   
วนัที ่27 มถิุนายน – 01 กรกฎาคม 2561     ราคา  15,899.-NEW!!   
วนัที ่29 มถิุนายน – 03 กรกฎาคม 2561     ราคา  16,899.-NEW!! 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ปักกิง่ 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 3 บริเวณ 
ISLAND-E สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวก 

23.59 น. เหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เที่ยวบินที่ TG 674 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
 

วนัทีส่อง  ปักกิง่-จตุัรัสเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัต้องห้ามกู้กง-ร้านนวดเท้า-หอฟ้าเทยีนถาน 
    ร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปักกิง่ 
05.40 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระ

เรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบต่ิมซํา (1) 
จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุัรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สญัลกัษณ์ของประเทศจีนยคุใหม่ ชมศาลา

ประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหม่ืนคนสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสพิเศษต่างๆ 
จากนั้นนาํท่านผา่นประตูเขา้สู่ พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทบัของจกัรพรรด์ิ 24 
พระองค ์ในสมยัราชวงศห์มิงและชิง  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึง

เป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้
การไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ  

จากนั้น นาํท่านสู่ หอฟ้าเทยีนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี 
ค.ศ. 1998 หน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดงัที่สุดแห่งหน่ึง
ในจีน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิง ค.ศ.1420 จากนั้น
นาํท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชม
สินคา้และผลิตภณัฑเ์พือ่สุขภาพชนิดต่างๆ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !!  เป็ดปักกิ่ง 2 ตัว 
จากนั้น นําท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม ให้ท่านต่ืนตาต่ืนใจกับโชว์ที่

หลากหลาย อาทิ เช่น โชวห์มุนจาน โชวค์วงของ เป็นตน้ 
พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
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วนัทีส่าม พระราชวงัฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-วดัหลงิกวง (พระเขีย้วแก้ว)-ร้านผ้าไหม-ตลาดรัสเซีย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเม่ือประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบ
คุนหมิงที่ขุดขึ้นดว้ยแรงงานคนลว้น ชมที่ประทบัของพระนางซูสี
ไทเฮาและจักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญ�ูและเรือหินอ่อน 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ร้านไข่มุก ที่มีช่ือเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น 
ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! อาหารกวางตุ้ง 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ วัดหลิงกวง (พระเขีย้วแก้ว) พทุธศาสนิกชนทัว่ไปมีความเช่ือและรับรู้กนัสืบมาว่า มีพระ

ทาฐธาตุ คือ พระเขี้ ยวแก้ว ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบนัตั้งอยู่ในเมืองแคนดี 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา  นําท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านไดเ้ลือกชม 
เลือกซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ ์ที่ผลิตดว้ยผา้ไหม ตามอธัยาศยั 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย แหล่งรวมสินคา้แบรนดจี์น และสินคา้เลียนแบบแบรนดเ์นมต่างๆ มากมาย 
อาทิกุชช่ี พราดา้ ดีแอนดจี์ หรืออยา่งรองเทา้กีฬาช่ือดงั  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! บุฟเฟต์ป้ิงย่าง 
พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี่  ร้านหยก-กาํแพงเมอืงจนีด่านจหียงกวน-ร้านบัวหิมะ-ผ่านชมสนามกฬีาโอลมิปิกรังนก 
   ถนนหวงัฟูจิ่ง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดับนํา

โชค ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากลํ้าค่า 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน เป็น

กาํแพงที่มีป้อมคัน่เป็นช่วง ๆ ของจีนสมยัโบราณ สร้าง
ในสมัยพระเจา้จ๋ินซีฮ่องเตเ้ป็นคร้ังแรก กาํแพงส่วน
ใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบนัสร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิง 
ทั้งน้ีเพือ่ป้องกนัการรุกรานจากพวกมองโกล และพวก
เติร์ก มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร นับเป็น 1 
ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! สุกีม้องโกเลีย 
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บ่าย   นาํท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ ชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในดา้น

รักษาแผลไฟไหม ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น  
จากนั้น  นําท่าน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de 

Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก โคลอสเซ่ียม ในสนามจุได ้91,000 ที่นั่ง ใชจ้ดัพิธีเปิด-ปิด
การแข่งขนัโอลิมปิก 2008 มีลกัษณะภายนอกคลา้ยกบัรังนก 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (9)  
นาํท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจ่ิง ศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงที่คึกคกัมากที่สุดของปักก่ิงรวมทั้งห้างสรรพสินคา้
ช่ือดงั ร้านคา้ ร้านอาหาร ศูนยก์ลางความบนัเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสนัใหก้บัผูท้ี่มาจบัจ่าย ณ ที่แห่งน้ี 

พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
 

วนัทีห้่า ปักกิง่-กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (10) 
 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  
06.50 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG675  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
11.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   
 

ข้อสําคญัควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอยีดทุกข้อ) 
• ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น 
• โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 
• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้

ให้ท่านทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการ
เดินทางสาํหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะชาํระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทาง
บริษทัฯ ยนิดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

• หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสม และคํานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั 

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา้
เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีที่
ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ
ใดประเทศหน่ึง      

• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นกัท่องเที่ยวทัว่ไปไดรู้้จกัคือ ร้านนวดเท้า, ร้านหยก, ร้านบัวหิมะ, ร้านไข่มุก, ร้านผ้าไหม, ร้านหมอนยางพารา ซ่ึง
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จาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่าร้านทุก
ร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยูก่บัความพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้ร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

• ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหน้าช่ือ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

• บริษทัฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนั กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียวเพิ่ม
ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัร์เท่านั้น 

• ท่านที่มีวซ่ีาจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางที่ระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าที่ให้รับทราบก่อนการ
ทาํจองทวัร์  

• ท่านที่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ
ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

• ตัว๋เคร่ืองบินที่ใชเ้ป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดรั้บที่นัง่แบบสุ่มเท่านั้น) 
• หลงัจากที่ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแลว้นั้น 

3 วัน ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดรั้บใบนดัหมายเพือ่เตรียมตวัการเดินทาง  
1 วัน ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัร์จะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกคร้ัง 

• เม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-

3 ท่าน) 

เดก็ 2-18 ปี  
พกัเดีย่ว

(จ่ายเพิม่) 

ราคา 

ไม่รวมตั๋ว 

วนัที ่08-12 มนีาคม 2561 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่09-13 มนีาคม 2561 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่15-19 มนีาคม 2561 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่22-26 มนีาคม 2561 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่29 มนีาคม-02 เมษายน 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่30 มนีาคม-03 เมษายน  16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่20-24 เมษายน     (NEW) 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่26-30 เมษายน     (NEW) 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่27 เมษายน-01 พฤษภาคม 16,899 19,899 4,000 6,899 
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วนัที ่03-07 พฤษภาคม 2561 15,899 18,899 4,000 6,899 

วนัที ่04-08 พฤษภาคม 2561 15,899 18,899 4,000 6,899 

วนัที ่10-14 พฤษภาคม 2561 

** วนัพชืมงคล** 
17,899 20,899 4,000 6,899 

วนัที ่17-21 พฤษภาคม  (NEW) 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่18-22 พฤษภาคม  (NEW) 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่24-28 พฤษภาคม  (NEW) 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่25-29 พฤษภาคม  (NEW) 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่31 พฤษภาคม-04 มถิุนายน 

(NEW)  
16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่01-05 มถิุนายน    (NEW) 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่08-12 มถิุนายน    (NEW) 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่15-19 มถิุนายน    (NEW) 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่22-26 มถิุนายน    (NEW) 16,899 19,899 4,000 6,899 

วนัที ่27 มถิุนายน-01 กรกฎาคม 

(NEW) 
15,899 18,899 4,000 6,899 

วนัที ่29 มถิุนายน-03 กรกฎาคม 

(NEW) 
16,899 19,899 4,000 6,899 

  
อตัราค่าบริการ *รวม* 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  
2. ที่พกัโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ 
TRIPLE ได ้ทางบริษทัอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 10 ม้ือ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใด จะไม่สามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม 
5. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัที่  15 

มกราคม 2561 เป็นเงิน 2,900 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพิม่จากสายการบิน ท่านตอ้งชาํระเพิม่)  
7. ค่าระวางนํ้ าหนกักระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จาํกดัไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
8. ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์  ** คุ้มครองต้ังแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่าน้ัน ** 
หมายเหตุ:  กรณีผู ้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู ้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุ ้มครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ สาํหรับผูเ้ดินทาง อายไุม่ถึง 1 เดือน กรมธรรมไ์ม่รับคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **ทั้งนี้อัตราเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่ 330 บาท ขึน้อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**  
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การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัด
หยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไข
ในกรมธรรม ์
 

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) 
3. ค่าทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน (เด็กชาํระทิปเท่าผูใ้หญ่ , ในส่วนค่าทิปหัวหน้า

ทวัร์ ขึ้นอยูก่บัความพงึพอใจของท่าน)  
4. ค่าทาํวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดรั้บการยกเวน้ยืน่วีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทวัร์ 800 หยวน และผูเ้ดินทาง

เป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาเอง) 
5. ค่าวซ่ีากรุ๊ปท่องเที่ยวเขา้ประเทศจีน  ท่านละ 1,000 บาท ใชเ้พยีงสาํเนาหนงัสือเดินทาง (สาํหรับผูถื้อพาสสปอตไ์ทยและ

เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) 
หมายเหตุ  
• หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถนาํไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆได ้รวมทั้งไม่สามารถ

คืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
• กรณีเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้กครอง ในเสน้ทางที่บินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 2 เมือง) ตอ้งยืน่

วซ่ีาเด่ียวเท่านั้น 
• ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ทาํใหไ้ม่สามารถยืน่วีซ่ากรุ๊ปได ้ หรือ ท่านมี

ความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํ วีซ่าเด่ียวยืน่ปกติ 4 วนั ทาํการ ท่านละ 1,500 
บาท หรือ วซ่ีาด่วน 2 วนั ทาํการ ท่านละ 2,550 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

• สาํหรับผูท้ี่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.
ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียปิต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 
14.อินเดีย   15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอร์แดน   
24.โซมาเรีย 
(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยืน่ขอวซ่ีากรุ๊ปได ้ตอ้งทาํวซ่ีาเด่ียวเท่านั้น) 
 

เงือ่นไขการสํารองที่น่ังและการชําระค่าบริการ 
• กรุณาชําระเงินมัดจํา  ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณเีป็นราคาโปรโมช่ัน  

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นบัจากวนัที่ทาํการจอง) 
• กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  15 วัน ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 
หมายเหตุ หากชาํระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ที่ทุกคร้ัง 

• รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเตม็และเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการชาํระมดัจาํ 
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ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

ธนาคารกรุงเทพฯ  สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที ่ 234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณชํีาระด้วยบัตรเครดิต มค่ีาธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่าํการรูด 

ทางบริษัทเอฟวนิีว ฯ ไม่มนีโยบายให้ท่านชําระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนีเ้พื่อความปลอดภยัในการชําระเงินของท่านเป็นสําคญั 

หมายเหตุ ท่านทีต้่องการใบเสร็จในนามนิตบุิคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายให้ทราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

 
การยกเลกิการเดนิทาง 

• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึน้ไป  คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
• แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดนิทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้

• ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํที่
นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ 

• กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคนื ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 
ข้อแนะนําก่อนการเดนิทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะนาํติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้
เจา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุ
ภณัฑม์ากกวา่ที่กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

• กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลทอ้งถ่ิน
ตอ้งการรักษาส่ิงแวดลอ้มและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

• หา้มนาํแบตเตอร่ีสาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 
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เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจนีแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่าน้ัน) 
• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านั้น ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 
• ยกเว้นเส้นทางที่บินลงเทียนสิน ใชส้าํเนาหนงัสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป  

 

ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณยีื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 

 

 
 

ต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง 

เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีี่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวซ่ีาเดีย่ว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ 

ทั้งส้ิน ถ้าเกิดการชํารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้าง

ชัดเจน และห้ามสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย ต่างหู เเว่น
ตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  

4. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
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5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

5.2.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที่เขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1  ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2  หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  
• ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทาํงานใน

ประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง  

• กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางต้องไปดาํเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

• สาํหรับผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการ
ส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ 
อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

• โปรดทาํความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่นระหว่างจดัระเบียบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณทีี่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้) 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,060 บาท  
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี ้
• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• นาํรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• นาํรูปถ่ายที่มีววิดา้นหลงั ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ทาํวซ่ีา 
• นาํรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์ 

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้) 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส............................................................................................ 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    

............................................................................................................................................................................... รหัส

ไปรษณย์ี.............................................. โทรศัพท์บ้าน.......................................มือถือ................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

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

ช่ือสถานทีท่ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)............................................................................ 

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

ที่อยู่สถานทีท่ํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ...................................................................... 

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

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล

โดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เมื่อวันที่........... เดือน...................ปี.................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมื่อวันที่........... เดือน..................ปี..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

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

RELATION...............................................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ทํางาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ใน
การขอยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน 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    ที่

อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร            

               

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

จาํนวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ลําดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู              ไม่ทานสตัวปี์ก          ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยืนยันราคา ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด      

  ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ      ผูจ้อง 

                                                                                                                      (     ) 

    วนัที่      

    

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคณุทกุทา่นท่ีให้เกียรติใช้บริการ
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