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 เซ่ียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5D3N ก.ย. – ต.ค. 62 (XW) (ไก่หมุน) CH  

 

เทีย่วนครปารสีแหง่ตะวนัออก มหานครเซีย่งไฮ้ 

ทอ่งดนิแดนเทพนยิาย สวนสนกุเซีย่งไฮ้ดสินยีแ์ลนด ์

ชมความงดงามต้าบลน า้แหง่วฒันธรรมโบราณ เมอืงโบราณจเูจยีเจีย่ว 

ชมทศันยีภาพรอบเมอืงเซีย่งไฮ้ ขึ นตกึ JINMAO TOWER ชั นที่ 88 

หา้มพลาด จดุเชค็อนิใหมข่องเซีย่งไฮ้ ตกึ STARBUCK ทีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในโลก 

ลิ มรสเมนพูเิศษ!!! เสีย่วหลงเปา ขาหมรู่า้รวย กุง้มงักร ไกแ่ดงโตะ๊ละ 2 ตวั 

บนิตรงสายการบนิ Nok Scoot Airlines 

 

กา้หนดการเดนิทาง 

เดือน กนัยายน – ตลุาคม 2562 

ราคาเริม่ตน้ 11,899.- 
 
 
 
 
 

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

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

 

มั่นใจทุกการเดินทาง  ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
 



 

 

  

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 

 

กา้หนดการเดนิทาง 

วนัที ่19-23 กนัยายน 2562       ราคา 11,899.- 

วนัที ่24-28 ตลุาคม 2562   **New**  ราคา 13,899.-   

 

ไมร่วมคา่วซี่าจนีแบบกรุป๊ ทา่นละ 1,500 บาท หรอื คา่วซีา่จนีแบบเดีย่ว (4 วนัทา้การ) ทา่นละ 1,800 บาท 

ทา 

ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จ้านวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน  

(เด็กช้าระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
 
 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-เซี่ยงไฮ้ 

18.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1)  

ชั น 3 ประต ู5 แถวที่ 6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยอ้านวยความ

สะดวกให้กับท่าน  

21.05 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจนี เที่ยวบินที่ XW858  

(บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน ้าดื่มฟรี แต่มีจ้าหน่ายบนเครื่อง) 

02.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง ประเทศจนี  

น้าท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ  

พักที่  RAMADA HUNAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

วนัที ่
โปรแกรมการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค่า้ พกัที ่

1 
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-เซีย่งไฮ ้

(XW858 : 21.05-02.20+1) 
X X X 

RAMADA HUNAN 

HOTEL 4 ดาว หรอื

ระดบัเทยีบเทา่ 

2 
เซีย่งไฮ-้สวนสนกุเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์

(รวมคา่เขา้และบรกิารรถรบั-สง่)  
X X 

RAMADA HUNAN 

HOTEL 4 ดาว หรอื

ระดบัเทยีบเทา่ 

3 

รา้นผา้ไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอโุมงค์เลเซอร-์ขึ น

ตกึ JINMAO TOWER ชั นที่ 88- รา้นหยก-ยา่น

ซนิเทยีนตี  
   

RAMADA HUNAN 

HOTEL 4 ดาว หรอื

ระดบัเทยีบเทา่ 

4 

รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-ลอ่งเรอืชมเมอืงจู

เจยีเจีย่ว-รา้นใบชา-ถนนนานกงิ-รา้นกาแฟ 

Starbucks Reserve™Roastery ใหญแ่ละสวย

ที่สดุในโลก-สนามบนิผูต่ง  

   
 

5 เซีย่งไฮ-้กรุงเทพฯ (XW857 : 03.35-07.10) 

 

X X X  
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วันที่สอง  เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ SHANGHAI DISNEYLAND 

สวนสนุกแห่งท่ี 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่ง

มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รอง

จากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา 

สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์

แลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั งอยู่ในเขตฉวน

ซา ใกล้กับแม่น ้าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง 

สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการ

เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2016 ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั งสิ นราว 5.5 

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท โดยเซี่ยงไฮ้ ดสีนีย์แลนด์ ประกอบไป

ด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรโีซนดังนี  

1. DISNEY TOWN เป็นโซนแรกก่อนเข้าสวนสนุก โซนนี ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชม 

ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจ้าหน่ายของท่ีระลึกต่างๆ ทั งยังมี LEGO LAND ใน

โซนนี อีกด้วย  

2. MICKEY AVENUE โซนนี จะเป็นโซนขายของท่ีระลึกกับร้านอาหาร และก็จะมีส่วน

ของท่ีฉายหนังการ์ตูนสั นของมิกกี เม้าส์ เหมาะกับการถ่ายรูปและนั่งพักผ่อนภายใน

สวนสนุก 

3. ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การ

ผจญภัยท่ีจะท้าให้นักท่องเท่ียวได้ตื่น

ตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับ

ใ น ยุ ค ดึ ก ด้ า บ ร ร พ์  ‘ Casmp 

Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดิน

ส้ารวจดินแดนท่ีแฝงไปด้วยปริศนา

และความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ 

‘Roaring Rapids’ อุโมงค์ถ ้าปริศนา

ในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม และRoaring Over The 

Horizon เป็นเครื่องเล่นแนว 4D  

4. TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ท่ีมักจะสร้างโลกแห่ง

อนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล ้าให้เข้ากับ

คอนเซ็ปต์ ส้าหรับท่ีดิสนีย์แลนด์แห่ง

ใหม่นี  เปิดตัวเครื่องเล่นท่ีมีจากวิดีโอ

เกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron 

รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค 

ท่ีถูกขนานนามไว้ว่า  “Lightcycle 

Power Run” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟ

เหาะตีลังกาส้าหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์

แลนด์ท่ีห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก 

Star War อย่าง “Star Wars Lauch Bay” ได้ถ่ายรูปกับ Darth Vader ตัวเป็นๆ 
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5. GARDENS OF IMAGINATION มีจดุเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจนี ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ

สวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี ได้อย่างเต็มท่ี สวนท่ีตั งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพ

นิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน ้าชาท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีงดงามอย่าง

ลงตัว อีกทั งยังมีสวนท่ีเลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นัก

กษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ 

Fantasia Carousel(ม้าหมุน) กับ 

Dumbo The Fluing Elephant  

6. TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด 

เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง The 

Pirates of the Caribbean 

กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์

สุดตระการตา ท่ีหาชมได้แค่เพียงท่ี 

เซ่ียงไฮ้ เท่านั น จ้าลองฉากต่างๆ ริม

ทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ Pirates of 

the Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพา

เรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ Black Pearl กับFlying Dutchman นอกจากนี 

ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’ 

7. FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย เป็นโซนท่ีตั งของปราสาทดิสนีย์ ท่ีมีชื่อว่า 

“Enchanted Stourybook Castle” ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัว

การ์ตูนท่ีท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี เมาท์, 

หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน และยังโซนกิจกรรมอย่างเช่น 

“Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภัยภายในปราสาทดิสนีย์ พบ

เรื่องราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “AlIce in Wonderland 

Maze” เป็นทางเดินผ่านเขาวงกตเพื่อเข้าไปเจอตัวละครจาก Alice in Wonderland  

และเครื่องเล่นไฮไลท์ของโซนนี ก็คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นั่งรถไฟเข้า

เหมืองแร่ไปกับคนแคระทั ง 7 ชวนให้สนุกและหวาดเสียว 

อาหารกลางวนัและอาหารค่า้..อสิระตามอธัยาศยัเพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่น

ของท่าน 

หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นส้าคัญ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงรายการเที่ยวดิสนีย์แลนด์ กรณีที่ตรงวันเสาร์หรืออาทิตย์ เนื่องจากจะมี

นักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก และในส่วนของวันธรรมดาการเล่นเครื่องเล่นในแต่ละโซน

นั นก็ขึ นอยูก่บัการจัดเวลาของลูกค้าเองเป็นส้าคัญ อาจท้าให้ไม่สามารถเล่นเครื่องเล่น

ได้ตามที่หวังไว้ 

พักที่  RAMADA HUNAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
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วันที่สาม    ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ นตึก JINMAO TOWER ชั นที่ 88 

               -ร้านหยก -ย่านซินเทียนตี  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตด้วย

ผ้าไหม  

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน ตั งอยู่บน

ฝั่งตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่ ความยาว

จากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร ทั งนี ยัง

เคยเป็นสถานท่ีถ่ายท้าภาพยนตร์ท่ีโด่งดัง

เรื่อง เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้  

จากนั น น้าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอด

แม่น ้าสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไป

ยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูป

ต่างๆ  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว 

บ่าย น้าท่าน ขึ นตึก JINMAO TOWER ชั นที่ 88 ชมทัศนียภาพรอบเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นตึกระฟ้า

ออกแบบโดยสถาปนิกอเมริกัน เอเดรียน สมิธ ใน สคิดมอร์, โอวิงส์ แอนด์ เมอร์ริลล์

เคยมีความสูงเป็นอันดบัท่ี 5 ของโลกจากความสูงหลังคา และอันดับท่ี 7 ของโลกเมื่อวัด

รวมถึงยอดสูงสุดโดยมีความสูง 421 เมตร หรือ 1,380 ฟตุ และมีทั งหมด 88 ชั น พื นท่ีรวม

กว่า 278,707 ตารางเมตร โดยใช้เป็นส้านักงาน และโรงแรมเซี่ยงไฮ้แกรนด์ไฮแอท  

จากนั น น้าท่านแวะ ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดบัน้าโชค ให้ท่านได้เลือกซื อเป็นของฝาก  

จากนั น ท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี  ตั งอยู่ฝั่งเมืองเก่า ท่ีนี่มีร้านอาหาร เครื่องดื่มท่ีแต่งร้าน

อย่างมีระดับ ซึ่งใช้ตึกอาคารหลังเก่ามาแต่งเติมใหม่ให้เป็นร้านอาหารท่ีดูหรูหรา 

คลาสสิค นับเป็นสวรรค์พักผ่อนของหนุ่มสาวและนักท่องเท่ียวในเซี่ยงไฮ้ยามค้่าคืน 

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! กุ้งมังกร 

พักที่  RAMADA HUNAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-ร้านใบชา-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ  

Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น้าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อน

คลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีม

เป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง 

และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ้าบ้าน  

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่ง

ทะเลสาบดื นซาน เป็นต้าบลน ้าแห่งวฒันธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ท่ีมีชื่อเสียงโด่ง

ดงัในบรรดาต้าบลน ้าของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น ้าแยงซีเกียงจนถึง

ปจัจุบันนี  ท่านจะได้ ล่องเรอืชมเมอืงจเูจยีเจีย่ว ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรม

โบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ขาหมูร่้ารวย 
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บ่าย น้าท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาอวู่หลง และชาท่ีมีชื่อเสียงต่างๆ  

จากนั น น้าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ศูนย์กลางการช้อปปิ้งท่ีคึกคักมากท่ีสุดของนครเซี่ยงไฮ้ท่ี

ไม่มีวันหลับใหล ทั งยังเป็นท่ีตั งห้างสรรพสินค้ามากมายและถือเป็นย่านสวรรค์ของ

บรรดาสาวกแบรนด์เนมทั งหลาย  

จากนั น น้ า ท่ า นช ม  ร้ า น ก า แ ฟ  Starbucks 

Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหมท่ี่

นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่

อลังการ ครองต้าแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่

และสวยที่สุดในโลก เปิดให้บริการ  

เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องดื่ม

หลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั ง

เครื่องด่ืมท่ีมีเฉพาะสาขานี แห่งเดยีว นอกจากนั นยังมีอาหารและขนมมากมาย ในส่วนเบ

เกอรีท่ีใช้ชื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับร้านเบเกอรีชื่อดงัจากอิตาลี และเป็นสาขา

แรกในเอเชีย มีการท้าขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ท่ีร้านทุกวันมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีน

มากกว่า 30 คนนอกจากนี  สตารบ์คัสย์งันา้เทคโนโลย ีAR สร้างความสนุกสนานให้กับ

ลูกค้า โดยร่วมมือกับบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมื่อจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ ใน

ร้าน เช่น ถังค่ัวกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ นในโทรศัพท์ และลูกค้ายังได้

สนุกสนานไปกับการจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่

สนามบิน  

ค่้า บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา 

สมควรแก่เวลา น้าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง 

 

วันที่ห้า  เซี่ยงไฮ้ – สนามบินดอนเมือง 

03.35 น.     เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW857 

(บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน ้าดื่มฟรี แต่มีจ้าหน่ายบนเครื่อง) 

07.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 

 

*** หมายเหต ุรปูภาพประกอบสถานทีท่อ่งเทีย่วนี  ใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นั น *** 
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ข้อส้าคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ) 

 ทัวร์นี ส้าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั น 

 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ นไป

และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่้า 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศท่ีไม่มี

วีซ่าและอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส้าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า 

(หากผู้เดินทางทุกท่านยินดท่ีีจะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะ

ประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน 

ก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

 โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ นอยู่กับความเหมาะสม และ

ค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ี

ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของ

เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมือง

ของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั งในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่ม

สีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก้าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า

พื นเมืองให้นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักคือ รา้นนวดเท้า(บวัหมิะ), ร้านผา้ไหม, ร้านหยก ,ใบชา ซึ่ง

จ้าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเท่ียวทุก

ท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ้าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 

นาที ซื อหรือไม่ซื อขึ นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั งสิ น  และถ้า

หากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นจากท่าน เป็นจ้านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค้า

น้าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีท่านมิได้ส่ง

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช้าระเงินมัดจ้า 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนให้แก่ลูกค้าท่ีไม่รู้จกักัน กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้อง

จ่ายค่าพักเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั น 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจนีและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี

ให้รับทราบก่อนการท้าจองทัวร์  

 ท่านท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ

ท้าวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ 

ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเป็น

อย่างดี หากท่านท้าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 

อาทิตย์ 
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 ตั๋วเครื่องบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีนั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับท่ีนั่งแบบสุ่ม

เท่านั น) 

 หลังจากท่ีท่านได้ช้าระค่ามัดจ้าและค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือเรียบร้อยแล้วนั น 

3 วัน ก่อนเดินทาง  ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง  

1 วัน ก่อนเดินทาง   หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผู้เดินทางอีกครั ง 

 เมื่อท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก

ข้อแล้ว 

กา้หนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดีย่ว 

(จา่ยเพิม่) 

วนัที ่19-23 กนัยายน 2562    11,899 11,899 3,500 

วนัที ่24-28 ตลุาคม 2562 **New** 13,899 13,899 3,500 
 

อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตั๋วเครื่องบินชั นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั น  

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

** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจดัหา

ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจดัห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 7 มื อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้) 

4. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ามันเชื อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรยีกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา

เรยีกเก็บ ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 (หากมีการเรยีกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องช้าระเพิ่ม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จ้ากัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์)   

** คุ้มครองตั งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั น ** 

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

   ของวงเงินคุ้มครอง และ ส้าหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั งสิ น ** 

ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกบัทางบรษิทัได้ **ทั งนี อตัราเบี ยประกันเริม่ตน้ที ่330 บาท ขึ นอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ้าตัว , การติดเชื อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, 

อาการท่ีเก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดย

เจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ้านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะ

วิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย 

การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน

กรมธรรม์ 
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อตัราคา่บรกิาร *ไมร่วม* 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก้ากับภาษี) 

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จ้านวน 350 หยวน/ทริป/ท่าน  

(เด็กช้าระทิปเท่าผู้ใหญ่) 

4. ค่าท้าวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 800 

หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ด้าเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่าวีซา่กรุป๊ท่องเที่ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงส้าเนาหนังสือเดินทาง (ส้าหรับผู้

ถือพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นั น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วัน

ท้าการ) ท่านละ 1,800 บาท (ส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย) 

หมายเหตุ  

 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน้าไปใช้กับการเดินทางครั งอื่นๆได้ 

รวมทั งไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี   

 กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซี่ยงไฮ้ 

(เท่ียว 2 เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเด่ียวเท่านั น 

 ในกรณีรฐับาลจนีประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั งสิ น ท้าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่า

กรุ๊ปได้  หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเด่ียว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้า วีซ่า

เดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ท้าการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ท้าการ ท่านละ 2 ,925 

บาท (อัตราดงักล่าวข้างต้น ส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั น)  

 

 

 

สา้คญั ผูเ้ดนิทางทกุทา่นกรณุาตรวจสอบขอ้มลูเหล่านี   

** เนือ่งจากมกีรณทีีถ่กูปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

  หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่า้รดุ เชน่  

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทบัที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุน่  

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

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกน ้า 

5. หน้าที่มีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เลี ยงแทะ ฯลฯ 
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เงือ่นไขการสา้รองทีน่ัง่และการชา้ระคา่บรกิาร 

งวดที ่1 : ส้ารองทีน่ัง่จา่ย 10,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มสง่สา้เนาหนงัสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 :ชา้ระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 20 วนั  

หากไมช่า้ระคา่ใชจ้่ายภายในกา้หนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

ช้าระโดยเงินสด 

ช้าระด้วยเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ สัง่จ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ้ากัด 

ช้าระด้วยการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน้าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จา้กัด 

ธนาคารกรงุเทพฯ สาขา  อาคารซลิลคิ เฮา้ส ์ เลขที ่ 860-0-241510   บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารธนชาต  สาขา อโศกทาวเวอร ์    เลขที ่ 240-3-02006-7 บญัชกีระแสรายวนั 

ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สลีมคอมเพลก็ซ ์        เลขที ่ 020-3-839278  บญัชอีอมทรพัย ์

ธนาคารไทยพาณชิย ์ สาขา อโศกทาวเวอร ์     เลขที ่ 234-2-012317   บญัชอีอมทรพัย ์

กรณชีา้ระดว้ยบตัรเครดติ มีคา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดที่ทา้การรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นชา้ระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนกังานขายให้ทราบล่วงหน้า มฉิะนั นทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

  

 

เนื่องจากเปน็ราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั น จึงไม่

สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั งสิ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

การเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั งหมด * 

 รบกวนสแกนหน้าพาสฯ พร้อมรูปถ่าย แบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 3 วัน หลังจากการ

ช้าระเงินค่าทัวร์ 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจ้งยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั ขึ นไป  คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด  

 แจ้งยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-1 วนักอ่นเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่าย

ทั งหมด 

 บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คน

เดินทางไม่ครบตามจ้านวนที่บริษัทฯก้าหนดไว้ (9 ท่านขึ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อ

ทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆท่ี

เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย

ท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียก

เก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกิดขึ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมี

การการันตีมัดจ้าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ้าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 



 

 

  

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 

FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทั งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดินทาง  พร้อมคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บริการและเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั งสิ น 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นั น) 

 ส้าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

(ต้องชัดเจนเท่านั น ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั ง 2 หน้า ดัง

ตัวอย่าง) 

 สแกนรปูถา่ย 2 นิ ว ให้มีขนาดเทา่รปูจรงิ และชัดเจน ส่งให้ทางบริษัทฯ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวี

ซ่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารในการทา้วซีา่จนีสา้หรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณีทีท่า่นมีความประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้อง

ไม่มีการ ช้ารดุใดๆ ทั งสิ น ถ้าเกดิการชา้รดุ  เจ้าหนา้ทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออก

นอกประเทศของท่านได้)  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส้าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ ว พื นหลงัสขีาวเทา่นั น ยิ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั งใบหน้าและ

ใบหูทั งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื อสีขาว เช่น เสื อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ  

ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ 

และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ นจากคอมพิวเตอร์  
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4. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี  

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส้าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั งนี กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 ส้าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 ส้าเนาบัตรประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

5.2.1 ส้าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั งนี กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

5.2.2 ส้าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 ส้าเนาบัตรประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท้าท่ีเขตหรืออ้าเภอเท่านั น 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี  

6.1   ใบอนุญาติการท้างาน ตัวจริงเท่านั น ! ! ต่ออายุการท้างานแล้วไม่ต่้ากว่า 3 – 6 เดอืน 

6.2   หนังสือรับรองการท้างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 

6.3 ส้าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส้าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจบุัน ขั นต่้า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส้าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท้างานในประเทศไทย และมีใบ

อนุญาติการท้างานในประเทศไทยเท่านั น หากไม่ได้ท้างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไป

ด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจนีด้วยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจนี 

 ส้าหรับผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท้าเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วย

ตนเองเท่านั นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันั นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อม

ส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันท้าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท้าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ

เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั ง

บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ท่านละ 5,360 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทา้วซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณดีังตอ่ไปนี  

 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

 น้ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 

 น้ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลัง ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นท้าวีซ่า 

 น้ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 
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สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟนิแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮังการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลี ลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ให้ทราบลว่งหนา้** 

ข้อแนะนา้กอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน้าติดตัวขึ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกนัทุกชิ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค

ปิดสนิท และสามารถน้าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือ

ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก้าหนดจะต้องใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั น    

 สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั น  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจาก

รัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ งขยะ จึงไม่มีบริการท่ีโรงแรม 

 ห้ามน้าแบตเตอรี่ส้ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

 

ผูเ้ดนิทางกรณุากรอกเอกสารดา้นลา่งนี !!!! 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ** 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทั งหมดให้ครบถว้น เพือ่ประโยชน์ของตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไม่ไดจ้ดทะเบยีน   

  จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    

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

................................... โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถอื........................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

............. รหสัไปรษณยี์ ..........................โทรศพัทบ์า้น........................................... 

ชือ่สถานทีท่า้งาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................ 

ตา้แหนง่งาน.......................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานที่ทา้งาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์

ใหญ่)…………………...….....…………………….…………….... 

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

(สา้คัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปจัจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยูส่ถานทีท่า้งานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์

ใหญ่) 
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............................................................................................................................................................................................................................

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

(สา้คัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีาร

โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที่.................. เดอืน.................ปี...........................  ถงึ วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

ภายใน 1 ป ีทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ

เมือ่วนัที่.................. เดอืน.................ปี...........................  ถงึ วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ์  

สา้หรบัคนโสดขอใหร้ะบชุือ่บดิา-มารดา / สา้หรบัทา่นทีส่มรสแลว้ใหร้ะบชุือ่สาม ีหรอื ภรรยา เทา่นั น!! 

(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION.........................................................TEL................................................................................................ 

2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION.........................................................TEL................................................................................................  

3. สาม ีหรอื ภรรยา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION..........................................................TEL...............................................................................................  

 

หมายเหต ุ

**กรณุาระบเุบอรโ์ทรศพัท์  เบอรท์ี่ทา้งาน  มือถอื  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความ

เป็นจริงเพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท้าให้ท่าน

เกิดความไมส่ะดวกภายหลัง  ทั งนี เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี   (โปรดท้าตาม

ระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

** แผนกกงสลุ สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

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 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 


