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  (เซี่ยงไฮ้ หังโจว ขนมถ้วยฟ ู5วัน 3คืน MU ส.ค. – ธ.ค.) 

 

เสน้ทางเราช านาญเทีย่ว เซีย่งไฮ ้หงัโจว เกาะผูโ่ถวซาน 

 

น าทา่นลอ่งเรอืคลองขดุโบราณตา้ยวิน่เหอ นมสัการองคเ์จา้แมก่วนอมิทะเลใต้ 

 

ไฮไลท ์ จดุชมววิทีส่วยทีส่ดุของเซีย่งไฮ้ ลิม้รสอาหารพเิศษ กุง้มงักร เสีย่วหลงเปา 

 

สายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

สงิหาคม – ธนัวาคม 2562 

ราคาเริม่ตน้ 15,999.- 

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

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

 

มั่นใจทุกการเดินทาง  ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
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วันที่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ X X X  

2 

กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้  

(MU548 : 02.30-07.40) 

เซี่ ยง ไฮ้ -หัง โจว -ล่อง เรื อคลองขุด

โบราณต้ายวิ่นเหอ-ร้านใบชา-ศูนย์

ศิลปะจีน 

   

JASMINE INTERNATIONAL 

HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 

หังโจว-ท่าเรือจูเจียเจียน 

-เกาะผู่โถวซาน 

วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์

เจ้าแมก่วนอมิทะเลใต-้ทา่เรอืจูเจียเจียน 

   

HAITIAN INTERNATIONAL 

HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 

ท่าเรือจูเจียเจียน -หมู่บ้านโบราณจู

เจียเจีย่ว+ลอ่งเรอื-เซีย่งไฮ-้รา้นผา้ไหม-

ย่านซินเทียนตี้ 

   
VIENNA HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 

หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์

เลเซอรร์า้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-ตลาดเฉิน

หวังเมี่ยว ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ  

(MU547:21.35-01.05+1 หรือ 

FM841:22.15-01.55+1) 

    

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถจ านวน 150 หยวน/คนตลอดการเดินทาง 

ก าหนดการเดินทาง 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

23.30 น.        คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่าง

ประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN 

AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกด้าน

สัมภาระ และเอกสารให้กับท่าน 

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ร้านใบชา 

             -ศูนย์ศิลปะจีน  

02.30 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES  

เที่ยวบินที่ MU548  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

07.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก ” 

ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ 

เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่าก้ันโดยแม่น้ าหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นเมืองหลวง

ของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมั่งค่ังมากท่ีสุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและ

สถาบันศิลปะท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความ

สวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)”   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอของจีน มีประวัติความเป็นมากว่า 2,500 

ปี คลองแห่งนี้มีความยาวท้ังหมดประมาณ 1,794 กิโลเมตร และคลองขุดนี้ใช้แรงงาน

ของคนท่ีโบราณท่ีสุดและเป็นคลองท่ียาวท่ีสุด ซึ่งไหลผ่านปักก่ิง, เทียนสิน, เหอเป่ย, 

ซานตง, เจียงซู และเจ้อเจียง น าท่านลอ่งเรอืคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ ช่วงท่ีอยู่เมือง

หัวโจวจะมีความยาว 39 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางท่ียังคงถูกรักษา

แบบโบราณไว้เป็นอย่างดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ให้ท่านได้ชิมชาท่ีมีชื่อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศูนยศ์ลิปะจนี ซึ่งเป็นแหล่งท่ีรวบรวมศิลปะจนีเอาไว้ ท่านจะได้

มีโอกาส D.I.Y. ลงสีบนพัด ด้วยตัวเอง ท่านละ 1 อัน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยแนะน า

วิธีการลงสีบนพัดให้สวยงามกับทุกท่านและพัดท่ีทุกท่านได้ท านั้นยังสามารถน ากลับไป

เป็นของท่ีระลึกได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ไก่ขอทาน , หมูตงปอ 

 

 พักที่ JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****  
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วันที่สาม หังโจว-ท่าเรือจูเจียเจียน-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป 

             -องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้-ท่าเรือจูเจียเจียน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือจูเจียเจียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เพื่อโดยสาร

เรือสู่ เกาะผูโ่ถวซาน (ใช้เวลาในการนั่งเรือประมาณ 15 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเหลียน

ฮวัหยาง ซึ่งห่างจากอ่าวหังโจวมณฑลเจ๋อเจียง ประมาณ 100 ไมล์ทะเล 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธ์ิท่ีสุดของเกาะผู่โถ่

วซาน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ท าการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัย

จกัรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดเจา้แมก่วนอิมไม่ยอมไป เป็นวัดขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่บนโขดหินริมทะเล 

เป็นท่ีประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมท่ีแกะสลักจากไม้ ทาทับด้วยสีทอง องค์แรกของ

เกาะผู่โถวซาน    

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านสักการะ องค์เจา้แมก่วนอิมทะเลใต้ (หนานไห่กวนอิม) องค์ใหญ่และงดงามท่ีสุด

ในเกาะ สูงถึง 28 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ท่ีต าหนักริมทะเล  

จากนั้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เพื่อนั่งเรือข้ามฟากกลับมาสู่ ท่าเรือจูเจีย

เจียน  

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 

  พักที่ HAITIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****  
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วันที่สี่  ท่าเรือจูเจียเจียน-หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม 

      -ย่านซินเทียนตี้ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจเูจยีเจีย่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่

ทางทิศตะวันตกของเซ่ียงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับ

มณฑลเจียงซู เป็นต าบลน้ าแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง

ในบรรดาต าบลน้ าของเมืองเซี่ยงไฮ้   อีกท้ังได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ าแยงซีเกียงจนถึง

ปัจจุบันนี้ ท่านจะได้ ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว  ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีสิ่งก่อสร้างทาง

วัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงอยู่มากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ มหานครเซีย่งไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มหานครท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของประเทศจนี ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ าแยงซี ถูกขนานนามว่า นครปารีสแห่ง

ตะวันออก จากนั้นน าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ท่ีข้ึนชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือก

ซื้อสินค้าท่ีท าจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ย่านซินเทียนตี้ เป็นแหล่งช้อปปิ้งคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความ

บันทึกท่ีครบครัน ซินเทียนตี้ถือเป็นปลายทางท่ีน่าสนใจส าหรับผู้ ท่ีต้องการสัมผัส

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเก่าในบรรยากาศท่ีทันสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว 

 

  พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****  
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วันที่ห้า หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-ลอดอโุมงค์เลเซอร-์รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว-

ร้านหยกเซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือ

จรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปี

แห่งชาติจนี” ถือ เป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้  

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น น าท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ศูนย์กลางส าหรับการช้อปปิ้งท่ีคึกคักมากท่ีสุดของ

นครเชี่ยงไอ้ รวมท้ังห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดงักว่า 10 ห้าง   

จากนั้น น าท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ าหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสง

เลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาด

พิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” 

สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ า

บ้าน   

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ กุ้งมังกร 

บ่าย น าท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว เป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองท่ีแสดงถึง

เอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซ่ึงมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว  ซึ่ง

เป็นย่านสินค้าราคาถูกท่ีมีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   

จากนั้น น าท่านชม ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดบัน าโชค ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากล้ าค่า   
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ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา 

21.35 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA EASTERN AIRLINES  เที่ยวบินที่ MU547  

  หรือ SHANGHAI  AIRLINES  เที่ยวบินที่ FM841:22.15-01.55+1 

  (บริการอาหารว่างบนเครื่อง) 

01.05+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

*** กรุป๊ออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ 9 ท่านขึน้ไป *** 

 

*** หมายเหต ุรปูภาพประกอบสถานทีท่อ่งเทีย่วนี ้ใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ *** 

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอายุ 2-18 ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 

จ่ายเพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวมตั๋ว 

วันที่ 23-27 สิงหาคม 2562 19,999 บาท 19,999 บาท 
3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 27-31 สิงหาคม 2562 

**เพิ่มพีเรียด** 
15,999 บาท 15,999 บาท 

3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 4-8 กันยายน 2562 

**เพิ่มพีเรียด** 
16,999 บาท 16,999 บาท 

3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 6-10 กันยายน 2562 20,999 บาท 20,999 บาท 
3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่  14-18 กันยายน 2562 21,999 บาท 21,999 บาท 
3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 20-24 กันยายน 2562 19,999 บาท 19,999 บาท 
3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 25-29 กันยายน 2562 

**เพิ่มพีเรียด** 
16,999 บาท 16,999 บาท 

3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 11-15 ตุลาคม 2562 

(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 
23,999 บาท 23,999 บาท 

3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 18-22 ตุลาคม 2562 23,999 บาท 23,999 บาท 
3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 19-23 ตุลาคม 2562  (วันปิย

มหาราช) 
23,999 บาท 23,999 บาท 

3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 22-26 ตุลาคม 2562 21,999 บาท 21,999 บาท 
3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่  30 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน 21,999 บาท 21,999 บาท 3,500 11,999 บาท 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านั้น  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันข้ึน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ ามัน ณ วันที่ 17 

ก.ค. 62 เป็นเงิน 5,800 บาท 

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

**กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   

4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามท่ีระบุไว้ใน

รายการ 

5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 

6. น้ าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบ   สัมภาระติดตัวข้ึนเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน 

น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียก

เก็บ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 
บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 

ปี และผู้ท่ีมีอายุสูงกว่า 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยท้ังหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของ

ค่าชดเชยท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี 

ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

หมายเหต ุ** ในกรณลีกูคา้ทา่นใดสนใจ ซื้อประกนัการเดินทางเพือ่ใหค้ลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ ***ทั้งนีอ้ตัราเบี้ยประกันเริ่มต้น

ที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง 

การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, 

อาการท่ีเก่ียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดย

เจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะ

วิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย 

2562 บาท 

วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 21,999 บาท 21,999 บาท 
3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2562 21,999 บาท 21,999 บาท 
3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 

2562 
21,999 บาท 21,999 บาท 

3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 5-9 ธันวาคม 2562 

(วันพ่อแห่งชาติ) 
23,999 บาท 23,999 บาท 

3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2562 21,999 บาท 21,999 บาท 
3,500 

บาท 
11,999 บาท 

วันที่ 26-30 ธันวาคม 2562 21,999 บาท 21,999 บาท 
3,500 

บาท 
11,999 บาท 
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การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน

กรมธรรม์อั 

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

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน  (เด็กช าระทิปเท่ากับ

ผู้ใหญ่) กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ี

ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงท้ังหมดเท่านั้น และโปรด

แจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนส าหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าทัวร์ชาวต่างชาติ เก็บเพิ่ม 700 หยวน/ท่าน/ทริป 

 

ส าคญั ผูเ้ดนิทางทกุทา่นกรณุาตรวจสอบขอ้มลูเหล่านี ้ 

** เนือ่งจากมกีรณทีีถ่กูปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

 

หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่ ารดุ เชน่  

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทบัที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุน่  ไม่

ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานทีท่่องเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต  

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกน้ า 

5. หน้าที่มีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

 

เงื่อนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองครั้งแรก ช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด  

(ภายใน 3 วัน หลังจากท าการจอง) พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 

ชื่อบัญชี  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา  อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  860-0-241510  บัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารธนชาต  สาขา อโศกทาวเวอร์     เลขที่  240-3-02006-7 บัญชกีระแสรายวัน 

ธนาคารกสิกรไทย    สาขา สีลมคอมเพล็กซ์        เลขที่  020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา อโศกทาวเวอร์      เลขที่  234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณีช าระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท าการรูด 

ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านช าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้นทาง
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บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อ

ด้านลา่ง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน 

**กรณยีืน่ดว่น 2 วันท าการ ช าระค่าสว่นตา่งเพิม่ 1,125 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือ

หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

3. ช าระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 

    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ 

จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถ

เรยีกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง

พร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า

พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านใบชา,  ร้านหยก, ผ้าไหม, ร้านนวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) ซึ่ง

จ าเปน็ตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จึงเรยีนให้นกัท่องเทีย่วทุกท่านทราบว่า

ร้านทกุรา้นจ าเปน็ตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อ

ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  หากท่านปฏิเสธที่จะไม่เข้าร้าน

ดังกลา่ว ทางบรษิทัฯ จะขอเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจากทา่นเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน/ คน/ ร้าน 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข

ได ้

 รายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียว

เป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ                                                                                        

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า

เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ 
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 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต่ท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ

เท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจัจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า

ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

อัตราค่าบ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 

หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการช ารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า -

ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่

เสื้อคอกว้าง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนักเรียน 

นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือกรอบแว่นสีด า, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู 

สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น  

รูปต้องเห็นค้ิว และใบหูท้ัง 2 ข้างชดัเจน ห้ามผมปิดหน้า 

รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก

คอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  

**ท่านท่ีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจดัมาพร้อม

กับการส่งหนังสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

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

  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
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  เดินทางพร้อมญาติ   

1. ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง)  

   ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

1. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  

2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น 

3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจบุัน ข้ันต่ า 100,000 บาท 

3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 

4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าท่ีศูนย์ยื่นวีซ่าจนีในวันยื่นวีซ่า 
7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 

เดอืน หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง 

2. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 

3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปจัจบุัน ข้ันต่ า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีี่ทางบรษิทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,210 บาท 

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย 

ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 

สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจนี และต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-

Entry ก่อนท าการยื่นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้

บริษัททัวร์ อย่าง น้อย 10 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น

เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใชห้นงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่า

จนี ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบ

กฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท า

บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจนีอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

** กอ่นท าการจองทวัรท์ุกครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เนือ่งจากทาง
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บรษิทัฯ จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเปน็หลกั ** 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!  เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

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

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า 

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คู่สมรส

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

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

............................................................................................................................. ...................................................................................รหัสไปรษณีย์.............................. 

โทรศัพท์บ้าน..................................................................................................มือถือ.......................................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

รหัสไปรษณีย์ .......................................................................................โทรศัพท์บ้าน............................................................................................................. 

ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................................. 

ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).......................................................................................................... 

.........................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .............................................โทร................................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ

ท่าน) 

กรณีปัจจุบันท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ท างานล่าสุดก่อนเกษียณ 

(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

รหัสไปรษณีย์ ....................................................................................................โทร..................................................................................................................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ

ท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว 

เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ 

ส าหรบัคนโสดขอให้ระบชุือ่บดิา-มารดา / ส าหรบัท่านที่สมรสแล้วให้ระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น !! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 

2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 

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

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

หมายเหตุ ** ถ้าเอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  
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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  )
รายช่ือผู้ เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือ
เดินทาง) 

ล าดับ 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 


