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         (CSSYXHU01 ซานยา่ ไกไ่หหล า 4D3N HU) 
 

  

วนั

ที ่
โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เทีย่ง ค่ า พักที ่

1 

กรุงเทพฯ ศูนย์การค้า SHOW DC(RCA)- 

สนามบินอู่ตะเภา-ซานย่า  

(HU402 : 22.35-01.45+1) 

 

X X 
 

GUOXI HOTEL  

4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

2 

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน 

–องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์(108 เมตร)– 

วัดหนานซาน-เทียนหยาไหเจี่ยว 

 

   

GUOXI HOTEL  

4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3 
อนสุาวรีย์กวางเหลียวหลงั-ร้านเยื่อไผ-่ร้านผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม-เมืองหลิงสุ่ย 

 

   

LINGSHUI XIN HUA LIAN 

HOTEL 

4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

4 

หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี- 

ร้านหมอนยางพารา-อิสระชอ้ปป้ิง Yalongbay No.1 

Outlets-ซานย่า-สนามบินอู่ตะเภา-กรุงเทพฯ 

ศูนย์การค้า SHOW DC(RCA) 

(HU401 : 20.30-21.35) 

 

   
 

หมายเหต ุ:  

 รวม คา่วซีา่กรุป๊ทีด่า่นไหหล า 

 ไมร่วม ค่าทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย 

 
 
 
 
 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/1967 
 
มั่นใจทุกการเดนิทาง  ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่16-19/23-26/30 มถินุายน-03 กรกฎาคม  2561 ราคา 11,990.- 

วนัที ่07-10/14-17 กรกฎาคม  2561          ราคา 11,990.- 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ SHOW DC(RCA)-สนามบนิอูต่ะเภา-ซานยา่ 

16.00 น. คณะพร้อมกันที่ ศูนย์การค้า SHOW DC(RCA) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก น าท่าน

โดยสารโดยรถบัสสู่ สนามบินอู่ตะเภา (ส าหรับท่านที่จองรถรับส่งจากกรุงเทพ-อู่ตะเภา) 

19.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบนิอูต่ะเภา บริเวณอาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน HAINAN 

AIRLINES (HU) 

22.35 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ HU 402  

(บริการหารแบบ SNACK BOX บนเครื่อง) 

01.45+1 น. เดินทางถึง สนามบินานาชาติ ซานย่า ฟินิกซ์ ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

พักที่ GUOXI HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง อทุยานอารยธรรมศาสนาพทุธหนานซาน–องคเ์จา้แม่กวนอมิ 3 พกัตร์(108 เมตร)–  

                  วดัหนานซาน-เทยีนหยาไหเจีย่ว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน(รวมรถราง) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่

สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลกัปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจและ

สอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน มีเนื้อที่ 40000 

ตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่น

ที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ หันพระ

พักตร์ 3 ด้าน องค์แรกของโลกมีความสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลกที่เจ้าแม่

กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และ

สันติภาพ ชาวไหหล าเชื่อกันว่าหลงัจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหล าก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทาง

ทะเลอย่างหนกัอีกเลย ความศักดิ์สิทธิข์องเจ้าแม่กวนอิมที่วัดน้ี ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาส

มาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) ลิม้รสอาหารพเิศษ...อาหารเจในวดัหนานซาน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดหนานซาน โครงการสวนพทุธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของ

เขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูง

ถึง 500 กว่าเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่า

พื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา ถือเป็นวัดที่มี

ชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวัด

แห่งนี้ จนมีคนเปรียบเปรยวัดหนานซานว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน” หากใครได้มาสักการะ ณ 

วัดแห่งนี้ก็จะมีอายุยืนยาวดังความศักดิ์สิทธิ์ของวัด นั่นเอง พร้อมท าบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี  

และท่านสามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อที่จะได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร (ไม่ได้รวมใน
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รายการ) ที่ท าด้วยทองค าแท้ประดับด้วยหยกเพชร พลอย ที่งดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่

เคารพศรัทธาของชาวจีนทั่วไป สร้างความอัศจรรย์ใจและความเลื่อมใสศรัทธาแก่คนท้องถิ่นเป็น

อย่างมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เทียนหยาไหเจี่ยว(รวมรถราง) แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้า

จรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหล าจนมีค ากล่าวว่าถ้า

ท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหล าและให้ท่านได้นั่งรถรางสัมผัสกับความงาม

ของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ าทะเล

ใสและหาดทรายที่ขาวสะอาด 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (3)  

พักที ่ GUOXI HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

  ทา่นสามารถซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจไดด้งันี.้. 

• SANYA QIAN GU QING SHOW ราคาทา่นละ 300 หยวน 

• LAS VEGAS SHOW ราคาทา่นละ 280 หยวน 

• ลอ่งเรอืยามค่ าคนื ณ อา่วซานยา่ ราคาทา่นละ 200 หยวน 

**ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูและรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ทีแ่ละช าระเงนิกับไกดท์อ้งถิน่** 

วางเหลยีวหลง)-รา้นเยือ่ไผ-่รา้นผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ- 

วนัทีส่าม เมอืงหลงิสุย่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรยีก์วางเหลยีวหลัง อนสุรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่า

กันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem 

สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักค าว่า รัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดงและถือได้ว่าเขากวางเหลียง

หลงัเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

บ่าย  น าท่านเลือกชม สินค้าทีผ่ลติด้วยเยื่อไผ่ ซึ่งน ามาท าเป็นเครื่องนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย จากนั้น

น าท่านเลือกชม ผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิ อาทิเช่น น้ ามันตับปลาและสินค้าแปรรูปจากปลาที่ขึ้นชื่อของ

ไหหล าอีกมากมายให้ท่านเลือกซื้อฝากคนทางบ้าน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหลิงสุ่ย 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (6) 

พักที ่         LINGSHUI XIN HUA LIAN HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ี ่ หมู่บา้นวฒันธรรมชนกลุม่นอ้ยเผา่แมว้เผา่หล-ีรา้นหมอนยางพารา-อสิระชอ้ปปิง้ Yalongbay No.1 

Outlets-ซานยา่-สนามบนิอูต่ะเภา-กรงุเทพฯ ศนูยก์ารคา้ SHOW DC(RCA) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)  

น าท่านเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี ชมการจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของ

ชนเผ่าที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในเกาะไหหล า ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมือง

ของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจ าทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคง

อนุรักษ์ถึงปัจจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ 

การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝาก

หรือสินค้าพื้นเมืองที่ท าด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้นเมือง 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บ่าย น าท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 

Yalongbay No.1Outlets ที่มีพื้นที่กว่า 1 แสนตารางเมตร เอ้าท์เล็ทแห่งนี้ได้รวมสินค้าหลากหลาย
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ชนิดไว้ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ออย่างจุใจ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (9)  

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.30 น.     กลบัสู่ อูต่ะเภา โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES เทีย่วบนิที ่HU 401  

(บรกิารหารแบบ SNACK BOX บนเครือ่ง) 

21.35 น . เดินทางถึง สนามบนิอูต่ะเภา โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ  

หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว คณะพร้อมกันที่หน้าสนามบินอู่ตะเภา เพื่อน าท่านโดยสารโดยรถ

บัสเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ศูนย์การค้า SHOW DC(RCA) (ส าหรับท่านที่จองรถรับส่งจากอู่ตะเภา-

กรุงเทพ) 

 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 

*** หมายเหต ุรปูภาพประกอบสถานทีท่อ่งเทีย่วนี ้ใช้เพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ *** 

 

 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรณุาอา่นให้ละเอยีดทกุขอ้) 

 ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไ ปและเหลือ

หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 

วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะ

เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ  

ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง

ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนญุาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมือง 

รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน

ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นกัท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านเยื่อไผ่, ร้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, ร้านหมอนยางพารา ซึ่งจ าเป็นต้อง

บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้าน

จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีน

ทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / 
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ท่าน / ร้าน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขที่หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับ

ทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพัก

เด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่าน้ัน 

 ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ

ก่อนการท าจองทัวร์  

 ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ

ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน

ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่น่ังล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากที่ท่านได้ช าระค่ามัดจ าและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น 

3 วนั กอ่นเดนิทาง  ท่านจะได้รับใบนดัหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั กอ่นเดนิทาง   หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผู้เดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

(พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

เด็ก  

2-18 ป ี 

พักเดีย่ว(จ่าย

เพิม่) 

วนัที ่16-19 มถินุายน 2561 11,990 11,990 3,500 

วนัที ่23-26 มถินุายน 2561 11,990 11,990 3,500 

วนัที ่30 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2561 11,990 11,990 3,500 

วนัที ่07-10 กรกฎาคม 2561 11,990 11,990 3,500 

วนัที ่14-17 กรกฎาคม 2561 11,990 11,990 3,500 
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อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลบั พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน  

2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาห้องพักแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบรษิัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้) 

4. ค่าวีซ่ากรุ๊ปที่ด่านไหหล า (หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปฟรี ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ท าให้ไม่

สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปฟรีได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ ยื่นปกติ 4 

วัน ท าการ) 

5. ค่ารถรับส่งจากกรุงเทพฯ ศูนย์การค้า SHOW DC (RCA)–สนามบินอู่ตะเภา-กรุงเทพฯ ศูนย์การค้า SHOW DC 

(RCA) (หากท่านใดต้องการรถรับส่งต้องแจ้งล่วงหน้าหลงัจากที่ท่านท าจอง ภายใน 20 วันก่อนเดินทาง) 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม 

7. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

8. ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ 

วันที่ 18 มกราคม 2561 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องช าระเพิ่ม)  

9. ค่าระวางน้ าหนกักระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จ ากัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบตัิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)  ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี 

เท่านั้น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุ้มครอง และ ส าหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น ** 

ลูกค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่

เก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, 

เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บ

เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

 

อตัราคา่บรกิาร *ไมร่วม* 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 

3. ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 หยวน/ทริป/ท่าน , ส าหรับหัวหน้าทัวร์แนะน าให้ใช้หลัก

มาตราฐานสากล โดยการให้เป็นค่าสินน้ าใจตอบแทนในการบริการ 40 หยวน/ทริป/ท่าน หรือมากกว่าน้ันขึ้นอยู่

กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ (เด็กช าระทิปเท่าผู้ใหญ่) 

4. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 800 หยวน และผู้
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เดินทางเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท ใช้เพยีงส าเนาหนังสือเดินทางแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็น

ข้อมูลชัดเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง (ส าหรับผู้ถือพาสสปอต์ไทยและเดินทางไป-กลับ

พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน) หรือ ค่าวีซ่าจนีท่องเที่ยว แบบเด่ียว ท่านละ 1,500 บาท (ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย) 

 

หมายเหตุ  

 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี   

 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 

เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่าน้ัน 

 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้  หรือ 

ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท า วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ท าการ 

ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ท าการ ท่านละ 2 ,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือ

หนงัสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

 ส าหรับผู้ที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิส

ถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 

13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.

โอมาน   23.จอร์แดน   24.โซมาเรีย 

(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องท าวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน) 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการช าระคา่บรกิาร 

 งวดที ่1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย 15,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

 งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

 หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

- ช าระโดยเงินสด 

- ช าระด้วยเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

 

ชื่อบัญชี  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์เลขที่  860-0-241510 บัญชีออมทรัพย ์

ธนาคารกรุงไทย  สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์เลขที่  968-0-091880 บัญชีออมทรัพย ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย ์

ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย ์

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดทีท่ าการรดู 

 และเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลงัจากการหลงัจาการช าระมัดจ า 
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การยกเลกิการเดินทาง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้นเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 

เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตาม

จริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี

มัดจ าที่น่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน

มัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ะบุ

ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทาง  พร้อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 

และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เครื่องบินเท่าน้ัน  

 สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่าน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟนั ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลท้องถิ่น

ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

 ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่นัน้) 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

(ต้องชัดเจนเท่าน้ัน ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสสปอต์ตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง) 

 ยกเว้นเส้นทางที่บินลงเทียนสิน ใช้ส าเนาหนงัสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
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ตวัอยา่งการถา่ยรปูหนา้พาสปอรต์  กรณยีืน่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง้ 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนังสอืเดนิทางไทย (กรณทีีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว) 

 

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน สัญชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนังสอืเดินทางต้องไม่มีการ ช ารุด

ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการช ารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  

2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสอง

ข้างชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เช่น เสื้อยดืสขีาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย 

ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก

คอมพิวเตอร์  

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
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5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

6.1  ใบอนญุาติการท างาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการท างานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน 

6.2  หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 

6.3 ส าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจุบัน ขั้นต่ า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ท างานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้า

ประเทศจีนด้วยตนเอง  

 กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

เน่ืองจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น

ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท

ทัวร์ อย่างน้อย 7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาติ (ในกรณทีีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด้) 

 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท  

 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณดีงัตอ่ไปนี้ 

 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 

 น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 

 น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ 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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ผูเ้ดินทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี!้!!! 

**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....................................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................ 

ต าแหนง่งาน......................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...................................................................... 

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลู

โดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ป ีทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     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 ุ

** กรุณาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ีท่ างาน  มือถอื  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเปน็จริง เพื่อ

ใช้ในการขอยื่นวีซ่า 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่

สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)  

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

ใบจองทัวร์กบั  บริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากัด 

รายการทัวร ์       วันเดินทาง      

ชื่อผู้ติดตอ่      โทร     แฟกซ์    

ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร            

             

              

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด     คน  (ผู้ใหญ่   ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  ท่าน) 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด   ห้อง (ห้องพักคู่ ห้องพักเด่ียว       ห้องพัก 3 เตยีง  ) 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุาจัดเรยีงตามหอ้งพกั และใหช้ือ่ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ป ีค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงคอ์ื่นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

       อาหาร    ไมท่านเน้ือวัว                ไม่ทานเน้ือหมู          ไมท่านสัตวป์ีก    ทานมังสา

วิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ             

              

ยนืยนัราคา ผู้ใหญ่     เด็ก    ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด     

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรยีบร้อยแล้ว  ลงชื่อ       ผู้จอง 

               (     )

                         วันที่      

 

 

 

 

 

 

เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


