
 
 
 

  มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 

 

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด ์5D2N พ.ย. 62 - มี.ค. 63 (CZ) (ขนมฝักบัว) SS 
 

รายละเอียดแบบยอ่ กำหนดการเดนิทาง เดอืน พฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563 

วันที ่ กำหนดการ เชา้ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ X X X  

2 

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ ้(CZ8320 : 02.30-06.55)  

โรงถา่ยภาพยนตร์เซีย่งไฮ้- M50 Creativity 

Space-หา้ง HKRI TAIKOO HUI 

  X 

HOLIDAYINN EXPRESS 

HOTEL หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 

ดาว 

3 
สวนสนุกเซี่ยงไฮด้สินีย์แลนด ์(รวมคา่เขา้) 

 
 X X 

HOLIDAYINN EXPRESS 

HOTELหรือเทียบเทา่ 

ระดบั 4 ดาว 

4 

หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-ตกึ STARBUCKS ท่ีใหญ่

และสวยทีสุ่ดในโลก-ถนนเทียนจือ่ฝาง 

สนามบนิเซี่ยงไฮ ้(CZ8319 : 21.15-00.55+1)  

  ✈  

5 กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูม)ิ X X X  

กรุณาเตรียมคา่ทปิหัวหนา้ทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 120 หยวน/คนตลอดการเดนิทาง 

กำหนดการเดนิทาง เดือนพฤศจกิายน 2562 – มีนาคม 2563  

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วันแรก   กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ) 

23.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 

บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความ

สะดวกให้กับท่าน 

 

วันแรก   กรุงเทพฯ-เซีย่งไฮ-้โรงถา่ยภาพยนตร์เซีย่งไฮ้- M50 Creativity Space-ห้าง HKRI  

  TAIKOO HUI 

02.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE  เที่ยวบินที่ CZ8320  

   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผูต่ง มหานครเซีย่งไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมือง

เก่ากั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร   

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ โรงถา่ยภาพยนตร์เซี่ยงไฮ ้“Shanghai Film Park” โรงถ่ายภาพยนตร์ขนาดใหญ่

ท่ีหลายคนขนานนามว่าเป็น"ฮอลลีวูดเมือง

จีน" ภายในมีการจำลองฉากมากมายท้ังแบบ

ทันสมัยและแบบย้อนยุค มีภาพยนตร์และ

ละครหลายร้อยเร่ืองใช้ท่ีนี่เป็นสถานท่ีถ่ายทำ

ภาพยนตร์ดังๆ หลายเร่ืองเลย ใครเป็นแฟน

หนังจีนดจูากฉากต่างๆ น่าจะพอนึกเร่ืองออก

อยู่ ท่ีแน่ๆ ก็ต้องมี เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ แน่นอน  

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่แดง  

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ M50 Creativity Space สำหรับคนสายอาร์ทท่ีอยากหาแรงบันดาลใจเพ่ิมเติม 

จากการรีโนเวทโกดังเก่าจนเกิดย่าน Creative Space ท่ีชื่อว่า M50 Creativity Space ท่ีรวม

บรรดาศิลปินฝีมือเย่ียมกว่า 100 คนจากท่ัวโลก มาเปิดโชวแ์สดงผลงาน ขายของเก๋ๆ อีกท้ังยังมีคา

เฟ่ บาร์และร้านอาหาร มุมถ่ายรูปชิคๆ เยอะมากๆ 
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จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ห้าง HKRI TAIKOO HUI ท่ีนี่เป็นหนึ่งในห้างหลักของคนเซี่ยงไฮ้ แบรนดด์งัแทบ

จะทุกชนิดมารวมกันอยู่ท่ีห้างแห่งนี้ สายช้อปพลาดไม่ได้แล้ว ของกินก็เด็ดมาก เดินห้างนี้ใช้เวลา

เดินท้ังวันยังไม่หมดเลย   

 

อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่า 

พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา่ ระดบั 4 ดาว **** 
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วันที่สาม สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝนั SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮด้สินีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวน

สนุกแห่งท่ี 6 ของดสินีย์แลนดท่ั์วโลก มีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนดใ์นออร์

แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนดแ์ห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา 

ใกล้กับแม่นำ้หวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮด้ิสนีย์แลนดม์ขีนาดใหญ่กว่าฮอ่งกงดิสนีย์

แลนดถ์ึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบท้ังสิน้ราว 5.5 พันล้านเหรียญ 

หรือราว 180,000 ล้านบาท สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ท่ีเหลือเป็นของ ซั่ง

ไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนตา่งๆ ท่ีอัดฉีดเงินสนบัสนุนเพ่ือช่วยกัน

แสวงหาผลกำไรในอนาคต  ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาท

ดิสนีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีท้ังหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกนั ท้ัง Adventure Isle, Mickey Avenue, 

Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มสีารพัดเคร่ืองเล่น

หวาดเสียว และแหล่งรวมความบนัเทิงท่ีน่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai 

Disneyland Hotel เปน็โรงแรมท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ท่ีมีกล่ินอายของมนตร์ขลัง 

ดิสนีย์ และอีกโรงแรมชือ่ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ตนูดิสนีย์เร่ือง Toy Story 

ดนู่ารักไม่แพ้กนั ท่ี Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งทานอาหาร และความบนัเทิงต่างๆ 

อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนท่ีเคยฉายเร่ือง Lion King 

ด้านโซน Wishing Star Park ก็จะเปน็สวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดนิเลียบ

ทะเลสาบท่ีส่องไฟกะพริบอย่างเว่อร์วัง เหมาะกับคนรักธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่ีพัก 

อาหารเที่ยงและอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยวเครื่องเล่นของท่าน  

หมายเหตุ : ในกรณีทีต่รงวันหยุดชว่งเทศกาล เนือ่งจากจะมีนักทอ่งเที่ยวคอ่นขา้งมาก อาจทำให้ไม่

สามารถทอ่งเทีย่วหรือเลน่เครือ่งเลน่ไดต้ามทีห่วังไว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

วันเข้าชมดิสนีย์แลนด์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น  

 

 

พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 
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วันที่สี่ หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-ตกึ STARBUCKS ที่ใหญแ่ละสวยทีสุ่ดในโลก-ถนนเทียนจือ่ฝางสนามบนิ

เซี่ยงไฮ้ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนั้น นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตก

ของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปตัยกรรมท่ีได้ช่ือว่า “พิพิธภัณฑ์

สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ท่ี

โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้   

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งท่ีคึกคักมากท่ีสุดของนครเชี่ยงไอ้ 

รวมท้ังห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดงักว่า 10 ห้าง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา 

บ่าย  นำท่านสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ท่ีนครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความย่ิงใหญ่อลังการ ครอง

ตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2560  มี

เนื้อท่ีใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหล่ียมซึ่งเป็นงาน

แฮนดเ์มดจำนวน 10,000 แผ่น และท่ีตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 

ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่ง

บอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟท่ีคั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อ

ทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ท่ียาวท่ีสุด ซึ่งมีความยาวถึง 

26.9 เมตร ครองตำแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองดื่มหลากหลาย

มากกว่า 100 ชนิด รวมท้ังเคร่ืองดื่มท่ีมีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดยีว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  นำท่านชม ย่านศลิปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของ

ชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920–1930 ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรป

สลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เร่ิมมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 

เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือท่ี

ปัจจุบันเรียกว่า “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และ

ร้านขายของท่ีระลึก และงานแสดงของศิลปินท้ังในและ

ต่างประเทศ 

 

อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน  
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  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเซี่ยงไฮ้ 

21.15 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE  เที่ยวบินที่ CZ8319  

     (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันที่ห้า  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

00.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........     

 

********ขอบคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร********   

     ซือ่สัตย์ จรงิใจ หว่งใย เนน้บรกิาร คืองานของเรา      

********รูปถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบในการโฆษณาเทา่นัน้********   

(*** กรุป๊ออกเดนิทางไดต้ัง้แต ่ 9 ทา่นขึน้ไป ***) 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิต่อสอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณมิน้ / คุณเมย์ 
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ทัวร์คุณธรรม เซี่ยงไฮ.้..ขนมฝักบวั  

ดสินียแ์ลนด์ สุดชคิ 3 ไฮไลท์ใหมท่ีไ่มค่วรพลาด 5 วัน 2 คืน (CZ) 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านั้น  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น้ำมันเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 18 ต.ค. 62 เป็นเงิน 1,500 

บาท 

3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพ่ิม 1,125 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

6. น้ำหนกัสมัภาระ ท่านละไมเ่กนิ 23 กิโลกรมั จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 

5 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

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

คุ้มครองผู้เอาประกนัท่ีมีอายุตัง้แต ่1 เดอืนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดอืน ถึง 15 ปี และผู้ท่ีมีอายุสูง

อัตราคา่บรกิาร (ราคาตอ่ทา่น) 

กำหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เดก็อายุ 2-18 ปี 

พกักับผู้ใหญ ่

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต๋ัว 

วันที ่22-26 พฤศจิกายน 2562  18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วันที ่6-10 ธันวาคม 2562 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วันที ่27-31 ธันวาคม 2562 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วันที ่10-14 มกราคม 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วันที ่7-11 กุมภาพันธ์ 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วันที ่14-18 กุมภาพันธ์ 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วันที ่21-25 กุมภาพันธ์ 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วันที ่1-5 มีนาคม 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วันที ่15-19 มีนาคม 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 

วันที ่22-26 มีนาคม 2563 18,999 บาท 18,999 บาท 3,500 บาท 12,999 บาท 
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สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกทา่นกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี ้ 

** เนือ่งจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไมช่ำรุด เชน่  

1. ปกหนา้-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเท่ียวประเทศญี่ปุ่น   

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานท่ีท่องเท่ียว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต  

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกนำ้ 

5. หน้าท่ีมีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมกึเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยท้ังหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์

ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษทัประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ

แพทย์ หรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่าน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท 

ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เล่ือน , ไส้ติ่ง, อาการท่ี

เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, 

เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บ

เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั 

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

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 120 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 40 หยวน / ท่าน / ทริป 

4. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะต้องบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงท้ังหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 

ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ          
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เงื่อนไขการทำการจอง และชำระเงิน 

1. ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อม

ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 

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

เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจา้หนา้ทีฝ่า่ยขาย ก่อนเดนิทาง 15 วัน **กรณียืน่ดว่น 2 วันทำการ 

ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น )  

3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   

ชื่อบัญชี  บรษัิท เอฟวีนวิ อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุป๊ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีชำระดว้ยบัตรเครดติ มีคา่ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่ำการรูด 

ทางบรษัิทเอฟวีนวิ ฯ ไมม่ีนโยบายใหท้า่นชำระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บัญชีธนาคารสว่นบุคคล 

ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยในการชำระเงนิของทา่นเปน็สำคัญ 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนคา่ใชจ้า่ยท้ังหมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็คา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น  ค่าตั๋ว

เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่

สามารถเดินทางได้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่า   ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ท้ังหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่าย

ในเท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหนา้ทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุป๊ไซค์ จำนวนผู้

เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่าง

ราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ                                                                                        

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทำร้าย, 

การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม

แรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่

ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแล้ว 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้นอัตราค่าบ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
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เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดอืน 

หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางตอ้งไมม่ีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิน้ ถ้าเกดิการชำรุด เจ้าหนา้ที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

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

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

แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทำงาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดำ 

หรือกรอบแว่นสีดำ, ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น  

รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้ัง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า 

รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดอืน  

**ท่านท่ีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการย่ืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง

หนังสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

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

  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

  เดินทางพร้อมญาติ   

1. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำท่ีเขตหรืออำเภอเท่านั้น 

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

1. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  

2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น 

3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท 

3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับย่ืนวีซ่าท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่าจีนในวันย่ืนวีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

1. ใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

2. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 



 

เลขที่ 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINEID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

                -12- 

www.avenue.co.th 

3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส 

คา่ธรรมเนียมการยืน่วีซา่หนังสือเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษัิทฯ สามารถขอวีซา่ใหไ้ด้ 

• หนังสอืเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 

• หนังสอืเดินทางของคนต่างชาตอิื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทีเ่จา้หนา้ท่ีฝา่ยขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย

ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิส

เซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหน ังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และต้องทำเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทำการ

ย่ืนวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททัวร์ อย่าง 

น้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทำความเข้าใจ ศูนย์ย่ืนวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอก

สิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน

รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่าง

เดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

  

       ** กอ่นทำการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอา่นโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุก

บรรทัด เนือ่งจากทางบรษิัทฯ จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลัก ** 

 

*** ลกูคา้ท่านใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรับครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

กรุณาติดต่อ .... คุณแหม่ม / คุณเอ๋    โทร. 02-108-8666 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างน้ี!!  เพื่อประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ)่    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)  
กรณีปัจจุบันท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ท างานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์  
ส าหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / ส าหรับท่านที่สมรสแล้วให้ระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!! 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมายเหตุ ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด    
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Attn : คุณ____________________   Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

รายการทวัร์     เซ่ียงไฮ้ ดิสนย์ีแลนด์  5 วนั 2 คืน         วนัเดินทาง       
ช่ือผูต้ิดต่อ      โทร     แฟกซ์    
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร            
              

จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด  ห้อง (ห้องพกัคู ่ ห้องพกัเดี่ยว       ห้องพกั 3 เตียง       ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง  

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 
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**หมายเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
   อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                ไม่ทานเน้ือหมู          ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยืนยันราคา ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด  ___________ 
ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบรอ้ยแลว้  ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                   (     ) 
                             วนัท่ี      

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใช้บริการของเรา  
 


