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ปักกิ่ง เซ่ียงไฮ้ ขนมเบือ้ง (SHMUPEKPVG1) 6วัน 4คืน (MU) เม.ย.-มิ.ย. 62 
  

 
 

วนัที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ X X X  

2 

กรงุเทพฯ-ปกักิง่ (MU2072 : 01.05-07.15) 

จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงัโบรำณกูก้ง 

ร้ำนไขม่กุ-กำยกรรมปกักิง่ 

   
CITYINN HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว 

3 

พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน-ร้ำนผชีวิ 

ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน-ร้ำนหยก 

ขึน้ชมววิบนหอคอย Olympic Tower 

   
CITYINN  HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว 

4 
ร้ำนหมอนยำงพำรำ-ชอ้ปปิง้ตลำดรสัเซยี 

นัง่รถไฟควำมเรว็สงู-หงัโจว 
   

JASMINE INTERNATIONAL  

HOTEL  

หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว 

5 
ลอ่งเรอืทะเลสำบซหี ู(เรอืเหมำ)-หมูบ่ำ้นใบชำ 

เซีย่งไฮ-้ร้ำนนวดเทำ้(บวัหมิะ)-ย่ำนซนิเทยีนตี ้
   

VIENNA HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขท่ี 11/01967


มั่นใจทุกการเดินทาง  ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
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6 

รำ้นผำ้ไหม-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หำดไว่ทำน 

ถนนนำนกงิ-ตกึ STARBUCKS ที่ใหญแ่ละ

สวยทีส่ดุในโลก-เซีย่งไฮ-้กรงุเทพฯ  

(FM841 : 22.30-01.55+1 หรอื  

MU547:21.25-01.05+1) 

    

กรณุำเตรยีมคำ่ทิปหวัหนำ้ทวัร,์ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 180 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนเมษำยน-มิถนุำยน 2562 

 

วนัแรก  ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ

22.00 น.  คณะพร้อมกันท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก  

( ระหว่ำงประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสำยกำรบิน CHINA 

EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีจำกทำงบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวย

ควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและเอกสำรให้กับท่ำน  

 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ-ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงัโบรำณกูก้ง-รำ้นไขม่กุ-กำยกรรม

ปกักิง่ 

01.05 น. เหิรฟ้ำสู่ ปักกิ่ง โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2072   

  (บริกำรอำหำรว่ำงบนเครื่อง)      

07.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศำสตร์เก่ำแก่ เดิมทีปักก่ิงเคยเป็นเมือง

ส ำคัญทำงกำรค้ำของอำณำจกัรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกำล ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ

เมือง น ำท่ำนเดินทำงสู่ภัตตำคำร 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีภ่ตัตำคำร    

น ำท่ำนสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ชมศำลำประชำคมท่ีสำมำรถ

บรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุเสำวรีย์วีรชน ให้ท่ำนถ่ำยภำพไว้เป็นท่ีระลึก จำกนั้นน ำ

ท่ำนผ่ำนประตูเข้ำสู่ พระรำชวงัโบรำณกูก้ง ซึ่งในอดีตเคยเป็นท่ีประทับของจกัรพรรดิใ์น

สมัยรำชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกำล ภำยในประกอบด้วยห้องต่ำงๆ ถึง 9,999 ห้อง 

บนเนื้อท่ีกว่ำ 720,000 ตำรำงเมตร  

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ตัตำคำร 

บ่ำย         น ำท่ำนแวะ ร้ำนไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบ ำรุงผิว ท่ีท ำจำกไข่มุกน้ ำจืดท่ีเพำะเลี้ยงใน

ทะเลสำบ  

ค่ ำ  รบัประทำนอำหำรค่ ำทีภ่ตัตำคำร ลิม้รสอำหำรพเิศษ...เป็ดปกักิ่ง 

น ำท่ำนชม กำยกรรมปกักิง่ โชว์ควำมสำมำรถหลำยๆ ด้ำน เช่น โชว์หมุนจำน, โชว์ควง

ของ เป็นต้น  

 พักที่ CITY INN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว **** 
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วนัทีส่ำม พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน-รำ้นผชีวิ-ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน-รำ้นหยก-ขึน้

ชมววิบน หอคอย Olympic Tower 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

  น ำท่ำนชม พระรำชวงัฤดรูอ้น “อวีเ้หอหยวน” ซึ่งเป็นพระรำชวังท่ีพระนำงซูสีไทเฮำทรง

โปรดปรำนมำก  ท้ังยังเป็นสถำนท่ีว่ำรำชกำรของพระนำงด้วย   ท่ำนจะได้ชมควำม

งำมของทะเลสำบคุนหมิง ทะเลสำบยักษ์ท่ีขุดด้วยแรงงำนคน จำกนั้นน ำท่ำนแวะ  

  ร้ำนผีชิว สิ่งศักดิส์ิทธ์ิเก่ียวกับโชคลำภเงินทองของจนี 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร  

   ลิ้มรสอำหำรพิเศษ...สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้ ำจิ้มไทยรสเด็ด 

บ่ำย         น ำท่ำนเดินทำงสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่ง

สร้ำงในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี มีควำมยำว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงำน 

300,000 คน ใช้เวลำสร้ำงนำนนับ 10 ปี จำกนั้นน ำท่ำนชม  ร้ำนหยก ซึ่งเป็น

เครื่องประดบัน ำโชค ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือเป็นของฝำกล้ ำค่ำ จำกนั้นน ำท่ำนกลับเข้ำสู่ตัว

เมืองปักก่ิง    

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำที่ภัตตำคำร  

  จำกนั้นน ำท่ำนข้ึน หอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปักก่ิงยำมค่ ำคืน โดยหอคอย

โอลิมปิกทำวเวอร์เป็นอีกหนึ่งแลนด์มำร์คของปักก่ิง สร้ำงข้ึนเพื่อต้อนรับมหกรรม

โอลิมปิก ปี 2008 แต่ได้ท ำกำรเปิดให้เข้ำชมในปี 2014 เป็นหนึ่งในผลงำนกำรออกแบบ

ท่ีได้รับรำงวลักำรออกแบบประจ ำชำติ ด้วยควำมสูง 258 เมตร 

 พักที่ CITY INN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 4 ดำว **** 

 

วนัทีส่ี ่  รำ้นหมอนยำงพำรำ-ชอ้ปปิ้งตลำดรสัเซยี-นัง่รถไฟควำมเรว็สงู-หังโจว 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

   น ำท่ำนแวะ ร้ำนหมอนยำงพำรำ ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือมำฝำกคนทำงบ้ำน จำกนั้นน ำท่ำน

เดินทำงสู่  ตลำดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้ำขำยส่งรำคำถูก อำทิเช่น ผ้ำไหม ถุงเท้ำ 

รองเท้ำ นำฬิกำ เป็นต้น 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร 

บ่ำย       น ำท่ำนสู่ สถำนีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสำร รถไฟควำมเร็วสูง มุ่งหน้ำสู่ หังโจว  (ใช้เวลำ

เดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง) เป็นเส้นทำงรถไฟควำมเร็วสูงท่ีมีควำมยำวท้ังหมด 1,318 

กิโลเมตร และวิ่งผ่ำนปกัก่ิง เทียนจิน เหอเป่ย ซำนตง อันฮุย เจยีงซูและเซ่ียงไฮ้ท้ังหมด 

7 เมืองใหญ่ เส้นทำงรถไฟควำมเร็วสูงปักก่ิง-เซี่ยงไฮ้ (ทั้งนี้อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง

ขบวนรถไฟ) หมำยเหตุ : เพื่อควำมรวดเร็วในกำรขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋ำเดินทำง และ

สัมภำระของแต่ละท่ำนจ ำเป็นต้องลำกด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋ำเดินทำงแบบ

คันชักล้อลำกที่มีขนำดไม่ใหญ่จนเกินไป 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ บริกำรอำหำรกล่องท่ำนละ 1 ชุด  

  พักที่ JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  
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วนัทีห่ำ้  ลอ่งเรอืทะเลสำบซหี ู(เรอืเหมำ)-หมูบ่ำ้นใบชำ-เซีย่งไฮ-้รำ้นนวดเทำ้(บวัหมิะ)-ยำ่นซนิ

เทยีนตี ้

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำท่ำน ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ)  ชมทัศนียภำพอันงดงำมของทะเลสำบท่ีมี

ชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก มีเนื้อท่ี 5.66 ตำรำงกิโลเมตร ควำมยำวโดยประมำณ 15 

กิโลเมตร น้ ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ ำลึก (หมำยเหตุ :หำก

กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ล่องทะเลสำบซีหู ทำงบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เรือ

เหมำ)  น ำท่ำนชม หมู่บ้ำนใบชำ ซึ่งเป็นชำเขียวท่ีมีชื่อท่ีสุดของประเทศจนี  

ให้ท่ำนได้ชิมชำ   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร  

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่  เมืองเซีย่งไฮ ้(ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองท่ีเต็ม

ไปด้วยอำคำรสถำปตัยกรรมท่ีมีลวดลำยสวยงำมตำมแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนำนนำมว่ำเป็น 

“ นครปำรีสแห่งตะวันออก ”  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภำพ ผ่อน

คลำยควำมเมื่อยล้ำ กับยำนวดขนำดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ ำใคร พร้อมชมครีมเป่ำซู่ถัง 

หรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้ำนรักษำแผลไฟไหม  ผุพอง และ

แมลงกัดต่อย เป็นยำสำมัญประจ ำบ้ำน 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำที่ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ…ไก่แดง 

 จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ย่ำนซินเทียนตี้ ถือเป็นแหล่งฮิปล่ำสุดของคนอินเทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่

ฝั่งเมืองเก่ำ ท่ีนี่มีร้ำนอำหำร เครื่องดื่มท่ีแต่งร้ำนอย่ำงมีระดับ ซึ่งใช้ตึกอำคำรหลังเก่ำมำ

แต่งเติมใหม่ให้เป็นร้ำนอำหำรท่ีดูหรูหรำ คลำสิค นับเป็นสวรรค์พักผ่อนของหนุ่มสำว และ

นักท่องเท่ียวในเซี่ยงไฮ้ยำมค่ ำคืน  

พักที่ VIENA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

 

วนัทีห่ก รำ้นผำ้ไหม-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หำดไว่ทำน-ถนนนำนกงิ-ตกึ STARBUCKS ที่ใหญแ่ละ

สวยทีส่ดุในโลก-เซีย่งไฮ-้กรงุเทพฯ  

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

  น ำท่ำนแวะ ร้ำนผำ้ไหม ท่ีข้ึนชื่อของประเทศของจนี ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินค้ำท่ีท ำจำกผ้ำ

ไหม เช่นผ้ำห่ม เสื้อผ้ำ รองเท้ำ เป็นต้น  จำกนั้นน ำท่ำน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ ำ

หวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่ำงๆ ตื่นตำตื่นใจ 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่บริเวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำหวงผู่มีควำมยำว

จำกเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถำปตัยกรรมท่ีได้ชื่อว่ำ “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้ำง

หมื่นปีแห่งชำติจนี” ถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนช้อปปิ้งย่ำน ถนนนำนกิง ศูนย์กลำงส ำหรับกำรช้อปปิ้งท่ีคึกคักมำกท่ีสุดของ

นครเชี่ยงไอ้ รวมท้ังห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ชื่อดังกว่ำ 10 ห้ำง  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ตึก 

STARBUCKS สำขำใหม่ท่ีนครเซ่ียงไฮ้ มำพร้อมกับควำมยิ่งใหญ่อลังกำร ครองต ำแหน่ง 

สตำร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ท ำกำรเปิดตัวไปเมื่อวันท่ี 6 ธันวำคม 

2560  มีเนื้อท่ีใหญ่โตถึง 2,787 ตำรำงเมตร ด้ำนบนของร้ำนตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหก
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เหลี่ยมซึ่งเป็นงำนแฮนด์เมดจ ำนวน 10,000 แผ่น และท่ีตั้งตระหง่ำนอยู่กลำงร้ำนคือถัง

ค่ัวกำแฟทองเหลืองขนำด 40 ตัน สูงเท่ำตึก 2 ชั้น ประดับประดำด้วยแผ่นตรำประทับ

แบบจีนโบรำณมำกกว่ำ 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่ำเรื่องรำวควำมเป็นมำของสตำร์บัคส์ 

กำแฟท่ีค่ัวในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่ำนไปตำมท่อทองเหลืองด้ำนบน ซึ่งจะท ำให้เกิด

เสียงรำวกับเสียงดนตรี มีเคำน์เตอร์ท่ียำวท่ีสุด ซึ่งมีควำมยำวถึง 26.9 เมตร ครอง

ต ำแหน่งเคำน์เตอร์ของสตำร์บัคส์ท่ีมีควำมยำวท่ีสุดในโลก มีเครื่องดื่มหลำกหลำย

มำกกว่ำ 100 ชนิด รวมท้ังเครื่องด่ืมท่ีมีเฉพำะสำขำนี้เพียงแห่งเดยีว  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำที่ภัตตำคำร  ลิ้มรสอำหำรพิเศษ...เสี่ยวหลงเปำ 

22.30 น.  เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM841: 

  22.30-01.55+1 หรือ MU547 : 21.25-01.05+1  (บริกำรอำหำรว่ำงบนเครื่อง) 

01.55 น.+1 ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ 

 

(*** กรุป๊ออกเดนิทำงไดต้ัง้แต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 

 
 

********ขอบคณุทกุทำ่นทีใ่ชบ้รกิำร********   

 ซือ่สตัย ์จริงใจ ห่วงใย เนน้บรกิำร คอืงำนของเรำ    

ปกักิง่ เซีย่งไฮ.้..ขนมเบือ้ง  

Olympic Tower หงัโจว ทะเลสำบซหี ู6 วนั 4 คนื (MU/FM) 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำรเท่ำนั้น  

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันข้ึน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน้ ำมัน ณ วันที่ 08 

มี.ค. 62 เป็นเงิน 6,000 บำท 

3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณียื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   

4. ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตำมท่ีระบุไว้ใน

รำยกำร 

อตัรำคำ่บรกิำร (รำคำตอ่ทำ่น) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เดก็อำย ุ2-18 ป ี

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 

ไมร่วมตัว๋ 

วนัที ่29 พฤษภำคม-3 มถินุำยน 2562 20,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 11,999 บำท 

วนัที ่5-10 มถินุำยน 2562 20,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 11,999 บำท 

วนัที ่19-24 มถินุำยน 2562 20,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 11,999 บำท 
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5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในรำยกำร 

6. น้ ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ   สัมภำระติดตัวข้ึนเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่ำน 

น้ ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำรเรียก

เก็บ 

7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 
บำท) คุ้มครองผู้เอำประกันท่ีมีอำยุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผู้เอำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 

ปี และผู้ท่ีมีอำยุสูงกว่ำ 70 ปี ข้ึนไป ค่ำชดเชยท้ังหลำยตำมกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของ

ค่ำชดเชยท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ำกัดท่ีมีกำรตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี 

ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์ หรือจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

หมำยเหต ุ** ในกรณลีกูคำ้ทำ่นใดสนใจ ซื้อประกนักำรเดินทำงเพือ่ใหค้ลอบคลุมในเรื่องของสุขภำพ 

ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ ***ทั้งนีอ้ตัรำเบี้ยประกันเริ่มต้น

ที่ 330 บำท ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยด้วยโรคประจ ำตัว , กำรติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, 

อำกำรท่ีเก่ียวข้องกับกำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดย

เจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสียสติ, ตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจของสุรำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะ

วิวำท กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจ็บเนื่องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย 

กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตำมเงื่อนไขใน

กรมธรรม์อั 

คำ่บรกิำรดงักลำ่ว (ขอ้ 1-7) เปน็คำ่บรกิำรเฉพำะผูเ้ดนิทำงที่เปน็ชำวไทยเทำ่นัน้!!! ต 

8.    

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 

1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 

2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับ

ผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป  

4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินท่ี

ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่ำย จำกยอดขำยจริงท้ังหมดเท่ำนั้น และโปรด

แจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำนั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติ เก็บเพิ่ม 1,000 หยวน/ท่ำน/ทริป 

 

เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองครั้งแรก ช ำระมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท หรือท้ังหมด (ภำยใน 3 วัน หลังจำกท ำกำร

จอง) พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย 
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ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกัด 

ธนำคำรกรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิ เฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

ธนำคำรธนชำต  สำขำ อโศกทำวเวอร ์    เลขที ่ 240-3-02006-7 บญัชกีระแสรำยวนั 

ธนำคำรกสกิรไทย     สำขำ สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย ์

ธนำคำรไทยพำณชิย ์ สำขำ อโศกทำวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี ำระดว้ยบตัรเครดติ มีคำ่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จำกยอดที่ท ำกำรรดู 

ทำงบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบำยให้ทำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อ

ด้ำนลำ่ง) และเอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน 

**กรณยีืน่ดว่น 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำสว่นตำ่งเพิม่ 1,050 บำท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือ

หนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทำง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)   

 

กำรยกเลิกกำรเดินทำง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนคำ่ใช้จำ่ยทัง้หมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 10,000 บำท 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ 

จะพิจำรณำเลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถ

เรยีกคืนได้ เช่น ค่ำตั๋วเครื่องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำย

อื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนตำมจริง ในกรณีท่ีไม่สำมำรถเดินทำงได้ 

 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำง

พร้อมคณะถือว่ำ   ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

 กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวันหยุดเทศกำลท่ีต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำท่ีพัก รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ท้ังหมด 

เนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 

 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ

พื้นเมอืงให้นกัท่องเทีย่วทั่วไปได้รูจ้กัคือ ร้ำนไข่มุก , ร้ำนผีชิว , ร้ำนหยก ,ร้ำนหมอนยำงพำรำ , ร้ำน 

ผ้ำไหม, หมู่บำ้นใบชำ,  ร้ำนนวดฝำ่เท้ำ(บวัหมิะ) ซึ่งจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผล

กับรำคำทัวร ์จึงเรียนใหน้กัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่รำ้นทกุรำ้นจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซึ่ง

จะใช้เวลำรำ้นละประมำณ 60-90 นำที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำร
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บังคับใดๆ ทั้งสิ้น หำกทำ่นปฏิเสธที่จะไมเ่ขำ้รำ้นดังกลำ่ว ทำงบรษิัทฯ จะขอเรยีกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน/ คน/ ร้ำน 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไข

ได ้

 รำยกำรท่องเท่ียวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทำงเป็นส ำคัญ 

 รำยกำรท่องเท่ียว และอำหำร สำมำรถสลับรำยกำรในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมกำรท่องเท่ียว

เป็นไปอย่ำงรำบรื่น และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ                                                                                        

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่

นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำร

เจ็บป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำร

นัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำ

เมือง หรือเจ้ำหน้ำท่ีกรมแรงงำนท้ังจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 

 หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และ

ควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต่ท้ังนี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำร

เท่ียวสถำนท่ีอื่นๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิกำรจดัหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 รำคำนี้คิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปจัจุบัน หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปรบัรำคำตั๋วเครื่องบินตำมสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำง

รำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทน

ต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออกเดินทำงแล้ว 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำ

ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังสิ้น

อัตรำ 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุท่ีเกิดจำกควำมประมำทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

 ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  

มิฉะนั้นทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท้ังสิ้น 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำท้ังหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับ

ในเง่ือนไขข้อตกลงต่ำงๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนังสือเดินทำงท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน 

หมำยเหต ุ: หนังสอืเดนิทำงตอ้งไมม่กีำร ช ำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ -

ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนังสือเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง ส ำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม   

3. รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น!!  
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ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเปื้อน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่เสื้อสีอ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่

เสื้อคอกว้ำง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์มชุดท ำงำน ชุดนักเรียน 

นักศึกษำ), ห้ำมใส่แวนตำสีด ำ หรือกรอบแว่นสีด ำ, ห้ำมสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่ำงหู 

สร้อย ก๊ิปติดผม คำดผม เข็มกลัด เป็นต้น  

รูปต้องเห็นค้ิว และใบหูท้ัง 2 ข้ำงชดัเจน ห้ำมผมปิดหน้ำ 

รูปต้องอัดด้วยกระดำษสีโกดัก หรือฟูจิเท่ำนั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จำก

คอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  

**ท่ำนท่ีประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจดัมำพร้อม

กับกำรส่งหนังสือเดินทำง  

4. เอกสำรท่ีให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุณำกรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)  

5. กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส ำเนำสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่  

  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส ำเนำสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่  

4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปท ำท่ีเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ชือ่เปน็ชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 

ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น  

2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภำษำอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น 

3. ส ำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจบุัน ข้ันต่ ำ 100,000 บำท 

3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้ำผู้รับยื่นวีซ่ำท่ีศูนย์ยื่นวีซ่ำจนีในวันยื่นวีซ่ำ 
7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

1. ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศไทย ตัวจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำรท ำงำนแล้วไม่ต่ ำกว่ำ 3 – 6 

เดอืน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วย

ตนเอง 

2. หนังสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำอังกฤษ ตัวจริง มีตรำประทับและลำยเซ็นต์ 

3. ส ำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจบุัน ข้ันต่ ำ 100,000 บำท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีที่ทำงบรษิทัฯ สำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด้ 
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 หนังสือเดินทำงของคนอเมริกัน ท่ำนละ 5,060 บำท 

 หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอื่นๆ (กรณุำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จำ้หนำ้ทีฝ่ำ่ยขำย) 

ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   

ต่ำงชำติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปท่ีเข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงักำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย 

ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส  สโลวำเกีย สโลเวเนีย 

สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

9. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เนื่องจำกผู้เดินทำงจะต้องไปแสดงตนท่ีสถำนทูตจนี และต้องท ำเรื่องแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ Re-

Entry ก่อนท ำกำรยื่นวีซ่ำ 

10.เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดังนั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้

บริษัททัวร์ อย่ำง น้อย 10 วันท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

11.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบกำรยื่น
เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงครั้งบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ   

12. ผู้ที่ประสงค์จะใชห้นงัสอืเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเว้นกำรท ำวีซ่ำ

จนี ท่ำนจะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่ทรำบ

กฎกติกำในรำยละเอียดกำรยกเว้นวีซ่ำ / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำ

บัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยู่ประเทศจนีอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์ 

  

       ** กอ่นท ำกำรจองทวัร์ทกุครัง้ กรณุำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และทกุบรรทัด 

เนือ่งจำกทำงบรษิทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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ผูเ้ดนิทำงกรณุำกรอกเอกสำรดำ้นลำ่งนี!้!!! 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทัง้หมดให้ครบถว้น และตำมควำมเปน็จริง เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

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

SURNAME............................................................................................................................... .................................................................. 

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่รำ้ง    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส............................................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่..............................................................................................................    

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

รหสัไปรษณยี์.......................... โทรศพัทบ์ำ้น..................................มือถอื..................................................................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณไีมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

...............................................รหสัไปรษณยี์.......................โทรศพัทบ์ำ้น............................................................................................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่......................................................................................... 

ต ำแหนง่งำน.............................................................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถำนที่ท ำงำน  / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)….................................................................................. 

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

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

**กรณเีกษยีณอำยงุำน กรณุำกรอกชือ่สถำนทีท่ ำงำน/ ทีอ่ยู ่ทีเ่คยท ำงำน 

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

.............................................................................................................โทร...................................................................................................... 

(ส ำคัญมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก ทำงสถำนทตูจะมีกำรโทรเช็ค

ข้อมลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที่................ เดอืน........................ปี........................  ถึง วนัที่.......................เดอืน........................ป.ี.................................... 

ภำยใน 1 ป ีทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบปุระเทศ

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

เมือ่วนัที่................ เดอืน........................ปี........................  ถึง วนัที่.......................เดอืน........................ป.ี.................................... 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ์ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

ควำมสมัพนัธ์.......................................................................................................เบอรโ์ทร................................................................... 

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

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

ควำมสมัพนัธ์.......................................................................................................เบอรโ์ทร................................................................... 

หมำยเหต ุ





                      191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 หอ้ง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399 
191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำน

เกิดควำมไมส่ะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้  (โปรดท ำตำม

ระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                      191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 หอ้ง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399 
191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง      
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์    
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนงัสือ
เดินทาง) 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหม ู             ไม่ทานสตัวปี์ก          ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยนืยนัราคา                    ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด   
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผู้
จอง 
                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      
    

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่หเ้กียรติใช้บรกิาร
ของเรา 


