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(ปักกิง่ เซ่ียงไฮ ้หงัโจว ทะเลสาบซีหู 6วนั 4คืน MU ก.ย.-ต.ค. 62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

6 

ร้ำนผำ้ไหม-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หำดไวท่ำน 

ถนนนำนกงิ-ตกึ STARBUCKS ทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุใน

โลก-เซีย่งไฮ-้กรงุเทพฯ  

(FM841 : 22.30-01.55+1 หรอื  

MU547:21.25-01.05+1) 

    

กรณุำเตรยีมคำ่ทิปหวัหนำ้ทวัร,์ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 180 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967

มั่นใจทุกการเดินทาง  ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืน กนัยำยน-ตลุำคม 2562 

วนัแรก  ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ

22.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก  

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

AIRLINES โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระ

และเอกสำรให้กับท่ำน  

 

วนัทีส่อง กรงุเทพฯ-ปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงัโบรำณกูก้ง-ร้ำนไขม่กุ-กำยกรรมปกักิง่ 

01.05 น. เหิรฟ้ำสู่ ปักกิ่ง โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2072   

  (บริกำรอำหำรว่ำงบนเครื่อง)       

07.15 น. เดินทำงถึง สนำมบินกรุงปักกิ่ง เมืองประวัติศำสตร์เก่ำแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองส ำคัญทำง

กำรค้ำของอำณำจักรเย่ียนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกำล ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง น ำท่ำนเดินทำงสู่

ภัตตำคำร 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีภ่ตัตำคำร    

จำกนั้น น ำท่ำนสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม

ศำลำประชำคมที่สำมำรถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชม

อนุเสำวรีย์วีรชน ให้ท่ำนถ่ำยภำพไว้เป็นที่ระลึก  

จำกนั้น น ำท่ำนผ่ำนประตูเข้ำสู่ พระรำชวงัโบรำณกู้กง ซ่ึงในอดตีเคย

เป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์นสมัยรำชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกำล ภำยในประกอบด้วยห้อง

ต่ำงๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่ำ 720,000 ตำรำงเมตร  

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ตัตำคำร 

บ่ำย         น ำท่ำนแวะ ร้ำนไข่มุก เลือกซ้ือครีมไข่มุกบ ำรุงผิว ที่ท ำจำกไข่มุกน้ ำจืดที่เพำะเล้ียงในทะเลสำบ  

ค่ ำ  รบัประทำนอำหำรค่ ำทีภ่ตัตำคำร ลิม้รสอำหำรพเิศษ...เปด็ปกักิง่ 

น ำท่ำนชม กำยกรรมปกักิง่ โชว์ควำมสำมำรถหลำยๆ ด้ำน เช่น โชว์หมนุจำน, โชว์ควงของ เปน็

ต้น  

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

 

วนัทีส่ำม พระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน-ร้ำนผชีวิ-ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวีหยงกวน-รำ้นหยก-ขึน้ชมววิบน 

หอคอย Olympic Tower 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนชม พระรำชวงัฤดรูอ้น “อวี้เหอหยวน” ซ่ึงเป็นพระรำชวังที่พระนำงซู

สีไทเฮำทรง  โปรดปรำนมำก  ทั้งยังเป็นสถำนที่ว่ำรำชกำรของ

พระนำงด้วย   ท่ำนจะได้ชมควำมงำมของทะเลสำบคุนหมิง 

ทะเลสำบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงำนคน จำกนั้นน ำท่ำนแวะ ร้ำนผชีวิ สิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิเกี่ยวกับโชคลำภเงินทองของจีน 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร  

   ลิ้มรสอำหำรพิเศษ...สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้ ำจิ้มไทยรสเด็ด 
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บ่ำย         น ำท่ำนเดินทำงสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน หนึ่งใน

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซ่ึงสร้ำงในสมัยจักรพรรดิ์จ๋ินซี มี

ควำมยำว 10,000 ล้ี หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้แรงงำน 

300,000 คน ใช้เวลำสร้ำงนำนนับ 10 ปี จำกนั้นน ำท่ำนชม  

ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดับน ำโชค ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือ

เป็นของฝำกล้ ำค่ำ จำกนั้นน ำท่ำนกลับเข้ำสู่ตัวเมืองปักกิ่ง   

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำที่ภัตตำคำร  

  จำกนั้นน ำท่ำนขึ้น หอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปักกิ่งยำมค่ ำคืน โดยหอคอยโอลิมปิกทำว

เวอร์เป็นอีกหนึ่งแลนด์มำร์คของปักกิ่ง สร้ำงขึ้นเพ่ือต้อนรับมหกรรมโอลิมปิก ปี 2008 แต่ได้ท ำ

กำรเปิดให้เข้ำชมในปี 2014 เป็นหนึ่งในผลงำนกำรออกแบบที่ได้รับรำงวัลกำรออกแบบประจ ำชำติ 

ด้วยควำมสูง 258 เมตร 

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

 

วนัทีส่ี ่  ร้ำนหมอนยำงพำรำ-ชอ้ปปิง้ตลำดรสัเซยี-นัง่รถไฟควำมเรว็สงู-หงัโจว 

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

   น ำท่ำนแวะ ร้ำนหมอนยำงพำรำ ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือมำฝำกคนทำงบ้ำน จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  

ตลำดรัสเซีย เพ่ือเลือกซ้ือสินค้ำขำยส่งรำคำถูก อำทิเช่น ผ้ำไหม ถุงเท้ำ รองเท้ำ นำฬิกำ เป็นต้น 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร 

บ่ำย       น ำท่ำนสู่ สถำนรีถไฟปกักิง่ เพ่ือโดยสำร รถไฟควำมเรว็สงู มุ่งหน้ำสู่ หังโจว  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 

ชั่วโมง) เป็นเส้นทำงรถไฟควำมเร็วสูงทีม่ีควำมยำวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และว่ิงผ่ำนปักกิ่ง เทียน

จิน เหอเป่ย ซำนตง อันฮุย เจียงซูและเซ่ียงไฮ้ทั้งหมด 7 เมืองใหญ่ เส้นทำงรถไฟควำมเร็วสูง

ปักกิ่ง-เซ่ียงไฮ้ (ทั้งนีอ้ำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงขบวนรถไฟ) หมำยเหต ุ: เพื่อควำมรวดเรว็ในกำรขึน้ 

- ลงรถไฟ กระเปำ๋เดนิทำง และสมัภำระของแต่ละท่ำนจ ำเป็นต้องลำกด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้

กระเป๋ำเดินทำงแบบคันชักล้อลำกที่มีขนำดไม่ใหญ่จนเกินไป 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ บริกำรอำหำรกล่องท่ำนละ 1 ชุด   

  พักที่ JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

วนัทีห่ำ้  ลอ่งเรอืทะเลสำบซหี ู(เรอืเหมำ)-หมูบ่ำ้นใบชำ-เซี่ยงไฮ-้ร้ำนนวดเทำ้(บวัหมิะ)-ย่ำนซนิเทยีนตี ้

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น ำท่ำน ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ)  ชมทัศนียภำพอันงดงำมของ

ทะเลสำบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตำรำงกิโลเมตร 

ควำมยำวโดยประมำณ 15 กิโลเมตร น้ ำลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 

3 โคมทับแสงในบึงน้ ำลึก (หมำยเหตุ :หำกกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ถึง 15 

ท่ำน ล่องทะเลสำบซีหู ทำงบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เรือเหมำ)  น ำ

ท่ำนชม หมู่บ้ำนใบชำ ซ่ึงเป็นชำเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน  

ให้ท่ำนได้ชิมชำ   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร  

บ่ำย  น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่  เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วย

อำคำรสถำปัตยกรรมที่มีลวดลำยสวยงำมตำมแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนำนนำมว่ำเป็น “ นครปำรีสแห่ง
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ตะวันออก ”  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพ่ือสุขภำพ ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ กับยำ

นวดขนำดพิเศษสูตรเดยีวไม่ซ้ ำใคร พร้อมชมครีมเป่ำซู่ถัง หรือที่รู้จักกนัดใีนชื่อ “บัวหมิะ” สรรพคุณ

เป็นเลิศในด้ำนรักษำแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยำสำมัญประจ ำบ้ำน 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำที่ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ…ไก่แดง 

จำกนั้น น ำท่ำนสู่ ย่ำนซินเทียนตี้ ถือเป็นแหล่งฮิปล่ำสุดของคนอินเทรนด์เซ่ียงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่ำ ที่นี่มี

ร้ำนอำหำร เคร่ืองดื่มที่แต่งร้ำนอย่ำงมีระดบั ซ่ึงใช้ตึกอำคำรหลังเก่ำมำแต่งเติมใหม่ให้เป็นร้ำนอำหำรที่

ดหูรูหรำ คลำสิค นับเป็นสวรรค์พักผ่อนของหนุ่มสำว และนักท่องเที่ยวในเซ่ียงไฮ้ยำมค่ ำคืน  

พักที่ VIENA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

 

วนัทีห่ก ร้ำนผำ้ไหม-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หำดไวท่ำน-ถนนนำนกงิ-ตกึ STARBUCKS ทีใ่หญแ่ละสวยทีส่ดุใน

โลก-เซีย่งไฮ-้กรงุเทพฯ  

เช้ำ   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

จำกนั้น น ำท่ำนแวะ ร้ำนผ้ำไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่ำนได้

เลือกซ้ือสินค้ำที่ท ำจำกผ้ำไหม เช่นผ้ำห่ม เสื้อผ้ำ รองเท้ำ เป็น

ต้น  จำกนั้นน ำท่ำน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ ำหวงผู่ ลงไป 

50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่ำงๆ ตื่น

ตำตื่นใจ  

จำกนั้น น ำท่ำนสู่บริเวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำ

หวงผู่มีควำมยำวจำกเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถำปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่ำ “พิพิธภัณฑ์

สิ่งก่อสร้ำงหมื่นปีแห่งชำติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร  

บ่ำย น ำท่ำนช้อปปิ้งย่ำน ถนนนำนกิง ศูนย์กลำงส ำหรับกำรช้อปปิ้งที่คึกคักมำกที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ 

รวมทั้งห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ชื่อดงักว่ำ 10 ห้ำง  จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ตึก STARBUCKS สำขำใหม่ที่นคร

เซ่ียงไฮ้ มำพร้อมกับควำมย่ิงใหญ่อลังกำร ครองต ำแหน่ง สตำรบ์คัสท์ีใ่หญแ่ละสวยที่สุดในโลก ซ่ึง

ได้ท ำกำรเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2560  มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตำรำงเมตร ด้ำนบนของ

ร้ำนตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหล่ียมซ่ึงเป็น

งำนแฮนด์เมดจ ำนวน 10,000 แผ่น และที่ตั้ง

ตร ะหง่ ำนอ ยู่กลำง ร้ำนคื อ ถั ง คั่ ว กำแฟ

ทองเหลืองขนำด 40 ตัน สูงเท่ำตึก 2 ชั้น 

ประดับประดำด้วยแผ่นตรำประทับแบบจีน

โบรำณมำกกว่ำ 1,000 แผ่น ซ่ึงบอกเล่ำ

เร่ืองรำวควำมเป็นมำของสตำร์บัคส์ กำแฟที่

คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่ำนไปตำมท่อ

ทองเหลืองด้ำนบน ซ่ึงจะท ำให้เกิดเสียงรำวกับเสียงดนตรี มีเคำน์เตอร์ที่ยำวที่สุด ซ่ึงมีควำมยำวถึง 

26.9 เมตร ครองต ำแหน่งเคำน์เตอร์ของสตำร์บัคส์ที่มีควำมยำวที่สุดในโลก มีเคร่ืองดื่มหลำกหลำย

มำกกว่ำ 100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองดื่มที่มีเฉพำะสำขำนี้เพียงแห่งเดยีว  

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 
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(*** กรุป๊ออกเดนิทำงไดต้ัง้แต ่10 ทำ่นขึน้ไป ***) 

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

 ซื่อสตัย ์จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิำร คอืงำนของเรำ    

ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้Olympic Tower หงัโจว ทะเลสำบซหีู 6 วนั 4 คนื (MU/FM) 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรเท่ำนั้น  

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึ้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษี

น้ ำมันเพ่ิมตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทวัรน์ีเ้ชค็ภำษีน้ ำมัน ณ วันที่ 08 มี.ค. 62 เป็นเงิน 6,000 

บำท 

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

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)   

4. ค่ำโรงแรมระดบัมำตรฐำน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร 

5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร 

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

เกิน 7 กิโลกรัม, ค่ำประกันวินำศภัยเคร่ืองบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ 

7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) 

คุ้มครองผู้เอำประกันทีม่ีอำยุตั้งแต่ 1 เดอืนขึ้นไป และผู้เอำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดอืน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอำยุสูง

กว่ำ 70 ปี ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ำกัดที่มกีำรตกลงไว้กับบริษทัประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำร

แพทย์ หรือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภำพ ท่ำน

สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บำท 

ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 

 

 

กำรประกันไม่คุ้มครอง 

อตัรำคำ่บรกิำร (รำคำตอ่ทำ่น) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 

เดก็อำย ุ2-18 ป ี

พกักบัผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 

ไมร่วมตัว๋ 

วนัที ่3-8 กนัยำยน 2562 21,999 บำท 24,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่17-22 กนัยำยน 2562 21,999 บำท 24,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่15-20 ตลุำคม 2562 22,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่21-26 ตลุำคม 2562 

(วนัปยิมหำรำช)  
23,999 บำท 26,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 
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กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยด้วยโรคประจ ำตัว, กำรติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่

เกี่ยวข้องกับกำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, 

เสียสติ, ตกอยู่ภำยใต้อ ำนำจของสุรำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจ็บ

เนื่องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์อั 

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

8.    

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 

1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 

2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป  

4. ค่ำภำษมีลูค่ำเพ่ิม VAT 7 % และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอ้ง จะต้องบวก

ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 

ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำนั้น 

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

 

เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองครัง้แรก ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 3 วัน หลังจำกท ำกำรจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย 

ชื่อบัญชี  บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ำกดั 

ธนำคำรกรงุเทพฯ สำขำ  อำคำรซลิลคิ เฮำ้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

ธนำคำรธนชำต   สำขำ อโศกทำวเวอร ์     เลขที ่ 240-3-020067  บญัชกีระแสรำยวนั 

ธนำคำรกสกิรไทย     สำขำ สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย ์

ธนำคำรไทยพำณชิย ์  สำขำ อโศกทำวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชี ำระดว้ยบตัรเครดติ มคีำ่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จำกยอดทีท่ ำกำรรดู 

ทำงบรษิทัเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบำยใหท้ำ่นช ำระเงนิผำ่นกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรสว่นบคุคล 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และ

เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร ์ให้กับเจำ้หนำ้ทีฝ่ำ่ยขำย ก่อนเดนิทำง 15 วัน **กรณียืน่ดว่น 2 วันท ำกำร 

ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น )  

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

 

กำรยกเลิกกำรเดินทำง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 10,000 บำท 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็คำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำ

เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น  ค่ำตั๋ว
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เคร่ืองบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที่ไม่

สำมำรถเดินทำงได้ 

 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ

ว่ำ   ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมด เนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำย

ในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 

 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้

นักทอ่งเทีย่วทัว่ไปไดรู้จ้กัคอื ร้ำนไขม่กุ , ร้ำนผชีิว , ร้ำนหยก ,ร้ำนหมอนยำงพำรำ , ร้ำน ผ้ำไหม, หมู่บ้ำนใบชำ,  

ร้ำนนวดฝำ่เทำ้(บวัหมิะ) ซึ่งจ ำเปน็ตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยว

ทุกทำ่นทรำบวำ่รำ้นทกุรำ้นจ ำเปน็ตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซึ่งจะใชเ้วลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซื้อหรือไม่

ซื้อขึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เปน็หลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำง

บริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน/ คน/ ร้ำน 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้ 

 รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 

 รำยกำรท่องเที่ยว และอำหำร สำมำรถสลับรำยกำรในแต่ละวัน เพ่ือให้โปรแกรมกำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำง

รำบรื่น และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ                                                                                        

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ

กำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย , กำรถูกท ำร้ำย, 

กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, 

กำรก่อจลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ ำที่กรม

แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด

จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอ

สงวนสิทธ์ิกำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 รำคำนี้คิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเคร่ืองบินปรับสงูขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับรำคำตั๋ว

เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร,  ไม่

ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน

ออกเดินทำงแล้ว 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศที่ระบุใน

รำยกำรเดินทำง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำ 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำก

ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 
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 เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนังสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดอืน 

หมำยเหต ุ: หนังสอืเดนิทำงตอ้งไมม่กีำร ช ำรุดใดๆ ทั้งสิน้ ถ้ำเกิดกำรช ำรดุ เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนังสือเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง ส ำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม   

3. รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเปื้อน, ห้ำมย้ิม, ห้ำมใส่เสื้อสีอ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่เสื้อคอกว้ำง 

แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์มชุดท ำงำน ชุดนักเรียน นักศึกษำ) , ห้ำมใส่แวนตำสีด ำ 

หรือกรอบแว่นสีด ำ, ห้ำมสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย กิ๊ปติดผม คำดผม เข็มกลัด เป็นต้น  

รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้ำงชัดเจน ห้ำมผมปิดหน้ำ 

รูปต้องอัดด้วยกระดำษสีโกดกั หรือฟูจิเท่ำนั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จำกคอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดอืน  

**ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรย่ืนวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่ง

หนังสือเดินทำง  

4. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุณำกรอกข้อมูลจริงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)  

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) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

  เดินทำงพร้อมญำติ   

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

2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่  

4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปท ำที่เขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

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

1. หนังสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น  

2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภำษำอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น 

3. ส ำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ ำ 100,000 บำท 

3. ส ำเนำบัตรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

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

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

ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
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2. หนังสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำอังกฤษ ตัวจริง มีตรำประทับและลำยเซ็นต์ 

3. ส ำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ ำ 100,000 บำท 

4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณทีีท่ำงบรษิทัฯ สำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด้ 

 หนังสอืเดินทำงของคนอเมริกนั ท่ำนละ 5,060 บำท 

 หนังสอืเดินทำงของคนต่ำงชำตอิื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดไดท้ีเ่จ้ำหนำ้ทีฝ่ำ่ยขำย) 

ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   

ต่ำงชำติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี  ลิทัวเนีย ลัตเวีย

ลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิส

เซอแลนด์เอสโทเนีย 

9. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจำกผู้เดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน และต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท ำกำร

ย่ืนวีซ่ำ 

10. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหนำ้ก่อนย่ืนวีซ่ำ ดงันั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ อย่ำง 

น้อย 10 วันท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

11.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนย์ย่ืนวีซ่ำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอก
สิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ   

12.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเว้นกำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำน

จะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่ทรำบกฎกติกำใน

รำยละเอียดกำรยกเว้นวีซ่ำ / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำง

เดินทำง ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยู่ประเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์ 

  

       ** กอ่นท ำกำรจองทวัร์ทกุครัง้ กรณุำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และทกุบรรทัด 

เนือ่งจำกทำงบรษิทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเปน็หลกั ** 

          

 

 

 

 

 

 

 

ผูเ้ดนิทำงกรณุำกรอกเอกสำรดำ้นลำ่งนี!้!!! 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 
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**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น และตำมควำมเปน็จรงิ เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

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

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่ร้ำง    

  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส............................................................................................................. 

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

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

.......................... โทรศพัทบ์ำ้น..................................มอืถอื..................................................................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณไีมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

....................รหสัไปรษณีย์.......................โทรศพัทบ์ำ้น............................................................................................ 

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

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

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่….................................................................................. 

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

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

**กรณเีกษยีณอำยงุำน กรุณำกรอกชือ่สถำนทีท่ ำงำน/ ทีอ่ยู ่ทีเ่คยท ำงำน 

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

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

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก ทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรง

กบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที่................ เดอืน........................ป.ี.......................  ถงึ วนัที.่......................เดอืน........................ป.ี.................................... 

ภำยใน 1 ป ีทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่   ไมเ่คย    เคย  โปรดระบปุระเทศ.......................................... 

เมือ่วนัที่................ เดอืน........................ป.ี.......................  ถงึ วนัที.่......................เดอืน........................ป.ี.................................... 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ์ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

ควำมสมัพนัธ.์......................................................................................................เบอรโ์ทร................................................................... 

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

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

ควำมสมัพนัธ.์......................................................................................................เบอรโ์ทร................................................................... 

หมำยเหต ุ

** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่

สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้  (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 

 

Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ  ากดั 
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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 (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

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      ผูจ้อง 
                                                                                                        (     ) 

วนัท่ี      
    

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่หเ้กียรติใช้บรกิาร
ของเรา 


