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ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
(กุย้หลินขาหมูร ่ารวย 6 วนั 3 คืน  (ZH) 

ตารางการเดนิทาง 
 

วนั

ที ่
โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เทีย่ง ค่า่ พักที ่

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ X X X  

2 

กรุงเทพฯ-กวางเจา (ZH9008 : 03.05-06.55) 

นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง- 

ร้านหมอนยางพารา 
   

VIENNA HOTEL 5 ดาว 

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3 

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หลงเซ่ิน-นาขั้นบันไดหลงจี๋ 

(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)-กุ้ยหลิน-โชว์มิราจ 

  

   

VIENNA HOTEL 5 ดาว 

หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

4 
ร้านหยก-ถ้่าเขาทะลุ-หยางซ่ัว-ล่องแพแม่น้่าหลีเจียง

(ครึ่งสาย)-ถนนฝรั่ง    

YANGSHOU BOUTIQUE 

HOTEL 5 ดาว หรอื

ระดบัทยีบเทา่ 

5 
หยางซ่ัว-เขาเซยีงกง-กุ้ยหลิน-ร้านผ้าไหม- 

ตลาดใต้ดิน-นั่งรถไฟความเรว็สูง-กุ้ยหลิน-กวางเจา    
 

6 กวางเจา-กรุงเทพฯ (ZH9007 : 00.05-02.05) X X X  

หมายเหต ุ:  

 ไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,000 บาท หรอื คา่วซีา่จนีแบบเดีย่ว (4 วนัทา่การ) ทา่นละ 1,500 บาท 

 ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์จา่นวน 200 หยวน/ทรปิ/ทา่น (เด็กชา่ระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

  ก่าหนดการเดินทาง 

วนัที ่19-24 / 20-25 / 21-26 กนัยายน 2561    ราคา 13,899.- 

วนัที ่12-17 / 13-18 / 18-23 / 19-24 ตลุาคม 2561   ราคา 15,899.- 

วนัที ่17-22 / 31 ตลุาคม-05 พฤศจกิายน 2561    ราคา 13,899.- 

วนัที ่07-12 / 14-19 / 21-26 / 28 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม  2561 ราคา 13,899.- 

วนัที ่05-10 / 07-12 / 26-31 ธนัวาคม  2561    ราคา 15,899.- 

วนัที ่19-24 ธนัวาคม  2561       ราคา 13,899.- 

วนัที ่27 ธนัวาคม 2561-01 มกราคม 2562     ราคา 16,899.- 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
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วนัที ่28 ธนัวาคม 2561-02 มกราคม 2562      ราคา 16,899.- 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

23.50 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 

บริเวณ ISLAND-U สายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ่านวยความ

สะดวกให้กับท่าน 

วนัทีส่อง  กรงุเทพฯ-กวางเจา-นัง่รถไฟความเรว็สงู-กุ้ยหลนิ-เขางวงชา้ง-รา้นหมอนยางพารา 

03.05 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจา ประเทศจีน เที่ยวบินที่ ZH9008(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

06.55 น.      เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) 

น่าท่านเดินทางสู่  สถานีรถไฟกวางเจา เพื่อนั่งรถไฟ

ความเร็วสูงสู่กุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชั่วโมง) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 

บ่าย  น่าท่านชม เขางวงช้าง ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าเขางวงช้างและชมวิวสองฝั่งแม่น้่าหลีเจียง 

จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ชนิดต่างๆ 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง 

พักที ่ VIENNA HOTEL 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม  กุย้หลนิ-รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-หลงเซิ่น-นาขัน้บนัไดหลงจี(๋รวมกระเชา้ขึน้+ลง)- 

          กุย้หลนิ-โชวม์ริาจ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

น่าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลาย

ความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่

รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยา

สามัญประจ่าบ้าน น่าท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่

อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้่าพุร้อนที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึง น่าท่าน 

นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ นาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขัน้บันไดที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา เนื่องจาก

บริเวณนั้นไม่มีพื้นที่ราบ ชาวบ้านจึงท่านาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึง

ยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดก้นหอย ส่วนภูเขาสูงก็ดูเหมือนเจดีย์ ช่างอัศจรรย์ยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
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บ่าย น่าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกุย้หลิน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ได้รับขนานนามว่า 

เมืองแห่ง เขาเขียว น้่าใส ถ้่าแปลก หินงาม ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอัน

สวยงาม 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด 

น่าท่านชม โชว์มิราจ ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์  มนต์รักชาวเรือ ที่น่ามาท่า

ดนตรีใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย พริ้วไหวกับบัลเลย์กายกรรม ล้่าสมัยด้วยเทคนิค 

 

พักที ่ VIENNA HOTEL 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ี ่ กุย้หลนิ-รา้นหยก-ถ้า่เขาทะล-ุหยางซัว่-ลอ่งแพแมน่้่าหลเีจยีง(ครึง่สาย)-ถนนฝรัง่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

น่าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับน่าโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้่าค่า น่า

ท่านชม ถ้่าเขาทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมี

แสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลท่าให้ถ้่านี้ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นล่าดับ 3 ของ

ถ้่าในตัวเมืองกุ้ยหลิน จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชั่วโมง) เมืองเล็กริมแม่น่้าหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ป ี

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 

บ่าย  น่าท่าน ล่องแพแม่น้่าหลีเจียง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้่าหลีเจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อย

เลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนบัพัน มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ (1 แพ นั่งได ้4 ท่าน ใช้

เวลา ล่องไป-กลับ โดยประมาณ 30-45 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนูพิเศษ !! ปลาตุ๋นเบียร์ 

น่าท่านเดินทางสู่ ถนนฝรั่ง ลกัษณะคล้ายกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และ

ยังมีสินค้าพื้นเมืองวางขายมากชนิด อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือ ช้อบปิ้งตามอัธยาศัย 

พักที ่ BOUTIQUE HOTEL 5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ หยางซัว่-เขาเซยีงกง-กุย้หลนิ-รา้นผา้ไหม-ตลาดใตด้นิ-นัง่รถไฟความเรว็สงู-กุย้หลิน-กวางเจา 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

น่าท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง ให้ท่านชมวิวแม่น้่าหลีเจียงจากบนเขานี้ ถ้าอากาศเป็นใจ ท่าน

สามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่นิยมของนกัถ่ายภาพยิ่งนกั จากนั้นน่าท่านเดินทางกลับ

สู่ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิว

ธรรมชาติอันสวยงาม 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูพิเศษ !! เผือกอบน้่าผึ้ง 

 

 

บ่าย  น่าท่านแวะ ร้านผา้ไหม ให้ท่านได้เลือกชมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยผ้าไหม จากนั้นน่าท่าน

เดินทางสู่ ตลาดใต้ดิน ใจกลางเมืองกุ้ยหลินพบกับสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิด สินค้าพื้นเมืองกุ้ย

หลิน ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาทิ ลูกพลบัอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง น่า

ท่านเดินทางสู ่สถานีรถไฟกุ้ยหลิน เพือ่นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กวางเจา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางที่รถไฟความเร็วสูงแล่นออกจากเมืองกุ้ยหลินนั้นท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์

ของภูเขาที่สวยงาม 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (12) 

 สมควรแก่เวลา น่าท่านเดินทางสู่สนามบินไปห่วนิ เมอืงกวางเจา 

วนัทีห่ก  กวางเจา-กรงุเทพฯ 

00.05 น. กลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH) เทีย่วบนิที ่ZH9007 

 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

02.05 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

ขอ้สา่คญัควรทราบ (กรณุาอา่นให้ละเอยีดทกุขอ้) 

 ทัวร์นี้ส่าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือ

หน้ากระดาษอย่างต่่า 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส่าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 

10 วันก่อนการเดินทางส่าหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช่าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้

คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และค่านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ 

ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
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ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้า

เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน่้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน

ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก่าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) , ร้านหยก, ร้านหมอนยางพารา, ร้านผ้าไหม ซึ่ง

จ่าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า

ร้านทุกร้านจ่าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่

กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน

รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ่านวนเงิน 

300 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค่าน่าหน้าชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง

ให้กับทางบริษัทพร้อมการช่าระเงินมัดจ่า 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพัก

เด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่าน้ัน 

 ท่านที่มีวีซ่าจนีและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ

ก่อนการท่าจองทัวร์  

 ท่านที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท่าวีซ่าท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ

ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท่าบัตรหายใน

ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่น่ังล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากที่ท่านได้ช่าระค่ามัดจ่าและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น 

3 วนั กอ่นเดนิทาง  ท่านจะได้รับใบนดัหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั กอ่นเดนิทาง   หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผู้เดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านท่าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 
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อัตราคา่บรกิาร 

ก่าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

(พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น) 

เด็ก 2-18 ป ี 
พักเดีย่ว

(จ่ายเพิม่) 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

วนัที ่19-24 กนัยายน 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัที ่20-25 กนัยายน 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัที ่21-26 กนัยายน 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัที ่12-17 ตลุาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัที ่13-18 ตลุาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัที ่17-22 ตลุาคม 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัที ่18-23 ตลุาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัที ่19-24 ตลุาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัที ่31 ตลุาคม-05 พฤศจกิายน 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัที ่07-12 พฤศจกิายน 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัที ่14-19 พฤศจกิายน 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัที ่21-26 พฤศจกิายน 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัที ่28 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัที ่05-10 ธนัวาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัที ่07-12 ธนัวาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัที ่19-24 ธนัวาคม 2561 13,899 13,899 3,500 9,899 

วนัที ่26-31 ธนัวาคม 2561 15,899 15,899 3,500 9,899 

วนัที ่27 ธนัวาคม 2561-01 มกราคม 2562 16,899 16,899 3,500 9,899 

วนัที ่28 ธนัวาคม 2561-02 มกราคม 2562 16,899 16,899 3,500 9,899 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่าน้ัน  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้่ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี

น้่ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้่ามัน ณ วันที่ 29 มิ.ย.61 เป็นเงิน 6,100 

บาท 

3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันท่าการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื่นด่วน 2 วันท่าการ ช่าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท (ช่าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)   

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

5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

6. น้่าหนักสมัภาระ ท่านละไมเ่กนิ 23 กิโลกรัม จ่านวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้่าหนกัต้องไม่เกิน 

7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูง

กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ทั้งน้ีย่อมอยู่ในข้อจ่ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ

แพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่าน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ** *ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท 

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ่าตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่

เก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, 

เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ่านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บ

เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั 

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

ต 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่าท่าหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช่าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป  

4. ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลกูค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 

ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่าน้ัน 

5. ค่าวีซ่าจีนส่าหรับชาวต่างชาติ 

6. ค่าทัวร์ชาวต่างชาติ เก็บเพิ่ม 1,000 หยวน/ท่าน/ทริป 
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เงื่อนไขการท่าการจอง และช่าระเงิน 

1. ในการจองครั้งแรก ช่าระมัดจ่าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลงัจากท่าการจอง) พร้อมส่ง

ส่าเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จ่านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และ

เอกสารทีใ่ห้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์ให้กับเจา้หน้าทีฝ่า่ยขาย ก่อนเดนิทาง 15 วัน **กรณยีืน่ดว่น 2 วันท่าการ 

ช่าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส่าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

3. ช่าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบัรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   

 

ชื่อบญัชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จา่กดั 

ธนาคารกรงุเทพฯ  สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารกรงุไทย   สาขา อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที ่ 968-0-091880 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์  เลขที ่ 020-3-839278 บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารไทยพาณชิย ์  สาขาอโศกทาวเวอร ์   เลขที ่ 234-2-012317  บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชีา่ระดว้ยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดทีท่า่การรดู 

ทางบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชา่ระเงนิผา่นการโอนเงินเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการชา่ระเงนิของทา่นเป็นสา่คญั 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลงั 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 15,000 บาท 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่

สามารถเดินทางได้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่า   ท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ่าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ่ากับสายการบินหรือค่ามัดจ่าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่าย

ในเที่ยวบินน้ันๆ 

 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก่าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นักท่องเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้กัคอื ร้านบวัหมิะ, ร้านหยก, ร้านผซีวิ ซึ่งจ่าเปน็ตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผล

กับราคาทวัร ์จึงเรยีนใหน้ักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่รา้นทกุรา้นจา่เปน็ตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซึ่งจะใชเ้วลารา้น

ละประมาณ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หากท่าน
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ปฏิเสธทีจ่ะไมเ่ขา้รา้นดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจ่านวนเงิน 400 หยวน / 

คน / วันที่ไม่เข้าร้าน 

 บริษัทฯ มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ 

 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่ อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่าง

ราบรื่น และเหมาะสม โดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ                                                                                        

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกท่าร้าย, 

การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ

สงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,  ไม่

ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช่าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแล้ว 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนกัท่องเที่ยวเอง 

 ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงช่าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

เอกสารในการท่าวีซ่าจีนส่าหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่่ากว่า 6 เดือน 

หมายเหต ุ: หนังสือเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช่ารุดใดๆ ทั้งสิน้ ถ้าเกิดการชา่รุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส่าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

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

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

แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท่างาน ชุดนักเรียน นักศึกษา) , ห้ามใส่แวนตาสีด่า 

หรือกรอบแว่นสีด่า, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นต้น  

รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า 

รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่าน้ัน และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์  
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รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  

**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง

หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส่าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. ส่าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  3. ส่าเนาบัตรประชาชน และส่าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

  เดินทางพร้อมญาติ   

1. ส่าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

2. ส่าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. ส่าเนาบัตรประชาชน และส่าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท่าที่เขตหรืออ่าเภอเท่านั้น 

 

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

1. หนงัสือรับรองการท่างาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  

2. หนงัสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น 

3. ส่าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจุบัน ขั้นต่่า 100,000 บาท 

3. ส่าเนาบัตรประชาชน และส่าเนาทะเบียนบ้าน 

4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจนีในวันยื่นวีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

1. ใบอนญุาตการท่างานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท่างานแล้วไม่ต่่ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ท่างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด่าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

2. หนงัสือรับรองการท่างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 

3. ส่าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจุบัน ขั้นต่่า 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส่าเนาทะเบียนสมรส 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีีท่างบรษิทัฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด้ 

 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท 

 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาตอิื่นๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่า่ยขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี  ลิทัวเนีย ลัตเวีย

ลกัเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิส

เซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด่าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เน่ืองจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องท่าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท่าการ

ยื่นวีซ่า 
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9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง 

น้อย 10 วันท่าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท่าความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจนีอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอก

สิทธิข์องสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท่าวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน

รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท่าบัตรหายในระหว่าง

เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

 

** กอ่นทา่การจองทวัรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอียดทกุหนา้ และทกุบรรทดั 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลกั ** 

 

ขอ้แนะนา่กอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน่าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน่า

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก่าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เครื่องบินเท่าน้ัน  

 สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟนั ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลท้องถิ่น

ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

 ห้ามน่าแบตเตอรี่ส่ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

 ส่ า เ น าหนั ง สื อ เดินทาง  ที่มี อายุ เหลื อ

มากกว่า 6 เดือน  

(ต้ อ ง ชั ด เ จ น เท่านั้น ลูกค้าไม่ต้องส่ง

เล่มพาสปอร์ตตัว จริงมา และต้องถ่ายให้ติด

ทั้ ง  2  หน้ า  ดั ง ตัวอย่าง) 

 ยกเว้นเส้นทางที่ บินลงเทียนสิน ใช้ส่าเนา

หนังสือ เดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ว จ่านวน 

2 รูป  

 

 
 

ตวัอยา่งการถา่ยรปูหนา้ พาสปอรต์  กรณยีืน่วซีา่

แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่ว 
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ตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง้ 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

เอกสารในการทา่วซีา่จนีสา่หรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณทีีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว) 

6. หนงัสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่่ากว่า 6 เดือน สัญชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช่ารุด

ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการช่ารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  

7. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส่าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

8. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสอง

ข้างชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เช่น เสื้อยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรือชดุขา้ราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย 

ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก

คอมพิวเตอร์  

9. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

10. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

10.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

5.1.1 ส่าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 ส่าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 ส่าเนาบัตรประชาชนและส่าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

10.2 เดินทางพร้อมญาติ   

5.2.1 ส่าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

5.2.2 ส่าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 ส่าเนาบัตรประชาชนและส่าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท่าที่เขตหรืออ่าเภอเท่านั้น 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

6.1  ใบอนญุาติการท่างาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการท่างานแล้วไม่ต่่ากว่า 3 – 6 เดือน 

6.2  หนงัสือรับรองการท่างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 

6.3 ส่าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส่าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจุบัน ขั้นต่่า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส่าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท่างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ท่างานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ได้ท่างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด่าเนินการขอวีซ่าเข้า

ประเทศจีนด้วยตนเอง  

 กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด่าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

เน่ืองจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 ส่าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท่าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น

ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท

ทัวร์ อย่างน้อย 7 วันท่าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท่าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบ

ล่วงหน้า   

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดินทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณทีีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด้) 
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 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกัน  ท่านละ 5,060 บาท  

 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทา่วซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณดีงัตอ่ไปนี้ 

 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

 น่ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 

 น่ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นท่าวีซ่า 

 น่ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 

(ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเชก็ เดนมาร์ก ฟนิแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลี ลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลักเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**  
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ผูเ้ดินทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี้!!!! 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี้** 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส............................................................................................ 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    

............................................................................................................................................................................... รหสัไปรษณยี์

.............................................. โทรศพัทบ์า้น.......................................มอืถอื................................. 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

รหสัไปรษณยี ์..........................โทรศพัทบ์า้น....................................................... 

ชือ่สถานทีท่า่งาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................ 

ตา่แหนง่งาน......................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่า่งาน  / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...................................................................... 

............................................................รหสัไปรษณยี ์.......................................โทร............................................. 

(สา่คญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.......... เดอืน...................ปี.................... ถงึ วนัที่.......................เดอืน.......................ปี........................ 

ภายใน 1 ป ีทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ

เมือ่วนัที.่.......... เดอืน..................ปี..................... ถงึ วนัที่.......................เดอืน.......................ปี........................ 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท่างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท่าให้ท่านเกิดความไม่

สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท่าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

** แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  
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Attn : คุณ____________________   Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

 
รายการทวัร์      วนัเดินทาง      
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์   
ที่อยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร           
             
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่  ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัที่ใชท้ั้งหมด  หอ้ง (หอ้งพกัคู ่ หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง       ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ล าดับ 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    เด็ก    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด  ___________ขา้พเจา้รับทราบ
เงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                             (     ) 
                           วนัที่      
 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา


