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(เทียนสนิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ ้XW 6วัน 4คืน ก.ค. – ต.ค. 62) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พเิศษสดุ!! คุม้สดุ!! #ครัง้เดยีวเทีย่วถงึ 3 มหานคร 

สมัผสับรรยากาศ #นัง่รถไปความเรว็สงูจากปกักิง่-เซยีงไฮ ้

ชมหนึง่ในสิง่มหศัจรรยข์องโลก #ก าแพงเมอืงจนี (ดา่นจหียงกวน) 

ชมโชวท์ีม่ชีือ่เสยีง มกีารแสดงทีส่นกุและหวาดเสยีว #กายกรรมปกักิง่ 

เทีย่วนครปารสีแหง่ตะวนัออก #มหานครเซีย่งไฮ ้

ลิม้รสเมนพูเิศษ #เปด็ปกักิง่ #สุกีม้องโกล #ไกแ่ดง #เสีย่วหลงเปา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

กรกฎาคม – ตลุาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค่ า พกัที ่

1 ดอนเมือง-เทียนสนิ(XW880 : 11.20-17.00)-ปักกิง่                                                                             X X X 
YIFU HOTEL 

4 ดาวหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

2 

จัตุรัสเทียนอันเหมนิ-พระราชวังต้องห้ามกู้กงพระราชวัง

ฤดรู้อนอว้ีเหอหยวน-ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา-

กายกรรมปักกิ่ง 
   

YIFU HOTEL 

4 ดาวหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

3 
ร้านหยก-ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 

มิต-ิผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก    

YIFU HOTEL 

4 ดาวหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

4 
ร้านผีเซ๊ียะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-

เซ่ียงไฮ้-ย่านซินเทียนตี ้

 

  

 VENUSINTER NATIONAL 

HOTEL 

4 ดาวหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

5 

ร้านผ้าไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ร้านนวดเท้า

(บัวหิมะ)-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่

และสวยที่สุดในโลก-เฉินหวังเมี่ยว 
  

 

 

6 เซ่ียงไฮ้-ดอนเมอืง (XW857 : 03.35-07.10) X X X  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่02-07 กรกฎาคม 2562           ราคา  15,899.- 

วนัที ่09-14 กรกฎาคม 2562           ราคา  16,899.- 

วนัที ่16-21 กรกฎาคม 2562  **วนัอาสาฬบชูา**     ราคา  17,899.- 

วนัที ่23-28 กรกฎาคม 2562  **วนัเฉลมิพระชนมพรรษารชักาลที ่10**  ราคา  17,899.- 

วนัที ่30 กรกฎาคม – 04 สงิหาคม  2562       ราคา  16,899.- 

วนัที ่06-11 สงิหาคม  2562   **วนัแม*่*       ราคา  17,899.- 

วนัที ่13-18 สงิหาคม  2562        ราคา  16,899.- 

วนัที ่20-25 สงิหาคม  2562        ราคา  15,899.- 

วนัที ่27 สงิหาคม – 01 กนัยายน  2562      ราคา  16,899.- 

วนัที ่10-15 กนัยายน  2562        ราคา  15,899.- 

วนัที ่17-22 กันยายน  2562        ราคา  15,899.- 

วนัที ่24-29 กนัยายน  2562        ราคา  15,899.- 

วนัที ่15-20 ตลุาคม 2562         ราคา  17,899.- 

วนัที ่22-27 ตลุาคม 2562 **วนัปยิมหาราช**     ราคา  18,899.- 

 

หมายเหต ุ:  

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

 เดก็อายตุัง้แต ่2-18 ป ีเกบ็คา่ทวัรเ์พิม่ ทา่นละ 3,000 บาท 

 ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์จ านวน 430 หยวน/ทรปิ/ทา่น (เดก็ช าระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
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โปรแกรมเดินทาง 
  

วนัแรก  ดอนเมอืง-เทยีนสนิ-ปักกิ่ง                                                                             

08.30 น. พร้อมกนัที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ (TERMINAL 1) ชั้น 3 ประตู 

5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 

11.20 น. เหิรฟ้าสู่ นครเทียนสิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW880 

17.00 น.      เดินทางถึง สนามบนิเทยีนสินปินไห่ นครเทียนสิน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดนิทางสู่ นครปักกิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 1 ใน 

4 เมืองหลวงเก่าของจีน 

 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ าดื่มฟรี แต่มีจ าหน่าย) 

พกัที ่  YIFU HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง-พระราชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน 

  รา้นไขม่กุ-รา้นหมอนยางพารา-กายกรรมปกักิง่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดินทางสู่ จัตุรสัเทยีนอนัเหมนิ จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ ชม

ศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน 

สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษ

ต่างๆ จากนั้นน าท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวัง

ต้องห้ามกู้กง สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของ

จักรพรรดิ ์24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

บ่าย น าท่านสู่ พระราชวงัฤดรูอ้นอวี้เหอหยวน อุทยานที่

ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 

ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคน

ล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและ

จักรพรรดิกวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหิน

อ่อน น าท่านเดินทางสู่ ร้านไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของ

เมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้

ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

ชนิดต่างๆ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (3)  

เมนูพิเศษ !!  เป็ดปักกิ่ง 

น าท่านชม กายกรรมปกักิง่ สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับโชว์ที่

หลากหลาย อาทิ เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น 

พกัที ่  YIFU HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม รา้นหยก-ก าแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน-พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิผา่นชมสนามกฬีา

โอลมิปกิรงันก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

  น าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากล้ าค่าจน า

ท่านเดินทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน เป็น

ก าแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ 

สร้างในสมัยพระเจ้าจ๋ินซีฮ่องเต้เป็นคร้ังแรก ก าแพง

ส่วนใหญ่ที่ป รากฏในปัจ จุบันส ร้างขึ้ น ในสมัย

ราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการรุกรานจากพวก

มองโกล และพวกเติร์ก มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 

กิโลเมตร นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  

  เมนูพิเศษ !! สุกี้มองโกล 

บ่าย  น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ เพ่ือชมพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะแบบ 3 มิติ ที่ท่านสามารถ

ถ่ายรูปเสมือนอยู่ในภาพจ าลองเหตุการณ์นั้นๆ 

ได้ จากนั้นน าท่าน ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรัง

นกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ 

Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อ

ดงัของโลก โคลอสเซี่ยม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง 

ใช้ จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มี

ลักษณะภายนอกคล้ายกับรังนก  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (6)  

พกัที ่  YIFU HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ี ่ รา้นผเีซีย๊ะ-ตลาดรสัเซยี-ปกักิง่-นั่งรถไฟความเรว็สงู-เซีย่งไฮ-้ยา่นซนิเทยีนตี ้

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านผีเซี๊ยะ เคร่ืองรางโชคลาภตามความเชื่อของชาวจีน จากนั้นน าท่านเดินทาง

สู่ ตลาดรสัเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์จีน และสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิกุชชี่ 

พราด้า ดแีอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดัง ไนกี้ อาดิดาส เป็นต้น 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ สถานรีถไฟปกักิง่ เพ่ือ นัง่รถไฟความเรว็สงู สู่ มหานครเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 ชัว่โมง) เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสูงทีม่ี

ความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร (หมายเหต ุ: 

กระเปา๋เดนิทางตอ้งลากเอง เพือ่ความรวดเรว็)   

ค่ า บรกิารอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร (9) 

น าท่านเดินทางสู่ ย่านซนิเทยีนตี ้เปน็แหล่งชอ้ปปิง้

คนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบันเทิงที่ครบครัน 

ซินเทียนตีถ้ือเปน็ปลายทางทีน่่าสนใจส าหรับผู้ที่

ต้องการสัมผสัประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมือง

เก่าในบรรยากาศที่ทันสมัย 

พกัที ่ VENUSINTER NATIONAL HOTEL 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ รา้นผา้ไหม-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไว่ทาน-รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-รา้นกาแฟ 

Starbucks Reserve™ Roastery ใหญแ่ละสวยทีส่ดุในโลก-เฉนิหวังเมีย่ว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม 

เลือกซ้ือสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหม ตาม

อัธยาศัย จากนั้นน าท่าน ลอดอโุมงคเ์ลเซอร์ อุโมงค์

ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีน เพ่ือข้ามไปยังฝั่ง

ตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์

ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ น าท่านสู่ หาด

ไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าหวงผู่ ความ

ยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร ทั้งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ที่โด่งดังเร่ือง เจ้าพ่อ

เซี่ยงไฮ้ น าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเซ่ียงไฮ้ที่

ไม่มีวันหลับใหล ทั้งยังเป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้ามากมายและถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบ

รนด์เนมทั้งหลาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพ่ือสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับ

ยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ 

สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูพิเศษ !! ไก่แดง 

บ่าย  น าท่านชม ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหมท่ีน่ครเซี่ยงไฮ ้มาพร้อม

กับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองต าแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เปิดให้บริการ เมื่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเคร่ืองดื่มหลากหลาย

มากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองดื่มที่มีเฉพาะสาขา

นี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนม

มากมาย ในส่วนเบเกอร่ีที่ใช้ชื่อว่า Princi™ ซ่ึงเป็น

การร่วมมือกับร้านเบเกอร่ีชื่อดังจากอิตาลี และเป็น

สาขาแรกในเอเชีย มีการท าขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ที่

ร้านทุกวันมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีน

มากกว่า 30 คนนอกจากนี้ สตารบ์คัสย์งัน าเทคโนโลย ีAR สร้างความสนกุสนานใหก้บัลกูค้า โดย

ร่วมมอืกบับริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมื่อจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ ในร้าน เช่น ถังคั่วกาแฟ ก็

จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท์ และลูกค้ายังได้สนุกสนานไปกับการจ่อโทรศัพท์ไปยัง

จุดต่างๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัย

ราชวงศ์หมิงและชิง มีอายุกว่าร้อยปี ภายในบริเวณตลาด มีทั้งร้านขายของที่ระลึก สินค้าพ้ืนเมือ

ร้านอาหาร ร้านขนมพ้ืนเมืองและที่ส าคัญ คือ ร้านเสี่ยวหลงเปา  

ค่ า  บรกิารอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร (12) เมนพูเิศษ !! เสีย่วหลงเปา 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตเิซี่ยงไฮ ้ ผูต่ง 

 

วนัทีห่ก  เซีย่งไฮ ้– สนามบนิดอนเมอืง 

03.35 น.     เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW857 

(บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ าดื่มฟรี แต่มีจ าหน่ายบนเครื่อง) 

07.10 น. เดินทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 

*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 
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ข้อส าคญัควรทราบ (กรณุาอา่นใหล้ะเอยีดทกุขอ้) 

 ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือ

หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 

10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้

คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดทีี่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

 หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ 

ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง

ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้า

เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดิน

ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านไข่มุก, ร้านบัวหิมะ, ร้านหยก, ร้านผีเซี๊ยะ, ร้านผ้าไหม, ร้านหมอน

ยางพารา ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุก

ท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความ

ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน 

เป็นจ านวนเงิน 700 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่ ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง

ให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกนั กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพัก

เดี่ยวเพ่ิมตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 

 ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ

ก่อนการท าจองทัวร์  

 ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ

ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายใน

ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

 ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น) 

 หลังจากที่ท่านได้ช าระค่ามัดจ าและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น 

3 วนั กอ่นเดนิทาง  ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพ่ือเตรียมตัวการเดินทาง  



                                      

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 

1 วนั กอ่นเดนิทาง   หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแกผู่้เดินทางอกีคร้ัง 

 เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น) 

เดก็  

2-18 ป ี 

พกัเดีย่ว

(จา่ยเพิม่) 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

วนัที ่02-07 กรกฎาคม 2562 15,899 18,899 4,500 7,899 

วนัที ่09-14 กรกฎาคม 2562 16,899 19,899 4,500 8,899 

วนัที ่16-21 กรกฎาคม 2562 

**วนัอาสาฬบชูา** 
17,899 20,899 4,500 9,899 

วนัที ่23-28 กรกฎาคม 2562  

**วนัเฉลมิพระชนมพรรษารชักาลที ่10** 
17,899 20,899 4,500 9,899 

วนัที ่30 กรกฎาคม – 04 สงิหาคม 2562 16,899 19,899 4,500 8,899 

วนัที ่06-11 สงิหาคม 2562 **วนัแม*่* 17,899 20,899 4,500 9,899 

วนัที ่13-18 สงิหาคม 2562 16,899 19,899 4,500 8,899 

วนัที ่20-25 สงิหาคม 2562 15,899 18,899 4,500 7,899 

วนัที ่27 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562 16,899 19,899 4,500 8,899 

วนัที ่10-15 กนัยายน 2562 15,899 18,899 4,500 7,899 

วนัที ่17-22 กนัยายน 2562 15,899 18,899 4,500 7,899 

วนัที ่24-29 กนัยายน 2562 15,899 18,899 4,500 7,899 

วนัที ่15-20 ตลุาคม 2562 17,899 20,899 4,500 9,899 

วนัที ่22-27 ตลุาคม 2562  

**วนัปยิมหาราช** 
18,899 21,899 4,500 10,899 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร *รวม* 

1. ตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  

2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว จ านวน 4 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสริม] แล้วทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาห้องพักแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 12 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้) 

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซ่ึงเป็นอัตราเรียก

เก็บ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านต้องช าระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเคร่ือง 1 ใบ จ ากัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ 

จ ากัดไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
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8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)  ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี 

เท่านั้น ** 

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

   ของวงเงินคุ้มครอง และ ส าหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดอืน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น ** 

ลูกค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเตมิกบัทาง

บริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการที่

เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, 

เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บ

เนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

 

อตัราคา่บรกิาร *ไมร่วม* 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จ านวน 430 หยวน/ทริป/ท่าน  

(เด็กช าระทิปเท่าผู้ใหญ่) 

4. ค่าทิปส าหรับพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ใบละ 5 หยวน/คร้ัง 

5. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ได้รับการยกเว้นย่ืนวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพ่ิมจากค่าทัวร์ 300 หยวน และผู้

เดินทางเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเอง) 

6. ค่าวีซา่กรุป๊ท่องเที่ยวเขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรับผู้

ถือพาสปอรต์ไทยและเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วัน

ท าการ) ท่านละ 1,800 บาท (ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย) 

หมายเหตุ  

 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางคร้ังอื่นๆได้ รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี   

 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซ่ียงไฮ้ (เที่ยว 2 

เมือง) ต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น 

 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ท าให้ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้  หรือ 

ท่านมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท า วีซ่าเดี่ยวย่ืนปกติ 4 วัน ท า

การ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ท าการ ท่านละ 2,925 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้

ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

 ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซ

เบกิสถาน   5.ทาจกิสิถาน  6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 

12.ซเีรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.

เยเมน   22.โอมาน   23.จอร์แดน   24.โซมาเรีย 

(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถย่ืนขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องท าวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น) 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการช าระคา่บรกิาร 

 กรุณาช าระเงินมัดจ า  ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น  

(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ท าการจอง) 

 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  15 วัน ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า

กรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหตุ หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 

 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการช าระมัดจ า 

ชื่อบัญชี  บรษิัท เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จ ากัด 

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 ์

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดติ มีคา่ธรรมเนยีมรดูบตัร 3 % จากยอดที่ท าการรดู 

ทางบรษิัทเอฟวนีวิ ฯ ไมม่นีโยบายให้ทา่นช าระเงนิผา่นการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารสว่นบคุคล 

 

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 บริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คนเดินทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

อื่นที่เดินทางในคณะเดยีวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน

ได้ เช่น ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น

ตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี

มัดจ าที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิ

มัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 

ข้อแนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ
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ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เคร่ืองบินเท่านั้น  

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เคร่ืองในทุกกรณี 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้) 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืน  

(ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดงัตัวอย่าง) 

 ยกเว้นเส้นทางที่บินลงเทียนสิน ใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป  

 

ตวัอยา่งการถ่ายรปูหนา้พาสปอรต์  กรณยีืน่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทีย่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถา่ยใหต้ดิทัง้ 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

เอกสารในการท าวีซา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย (กรณทีีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่เดีย่ว) 

1. หนังสือเดินทางทีม่ีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุด

ใดๆ ทั้งสิน้ ถ้าเกดิการช ารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
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3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสขีนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลงัสขีาวเทา่นัน้ ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสอง

ข้างชดัเจน และห้ามสวมเสือ้สขีาว เช่น เสื้อยดืสขีาว ชุดนกัศึกษา หรือชดุขา้ราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย 

ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก

คอมพิวเตอร์  

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

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

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปล่ียนชื่อ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

6.1  ใบอนุญาติการท างาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการท างานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดอืน 

6.2  หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 

6.3 ส าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ท างานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้า

ประเทศจีนด้วยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น

ก่อนการส่งเอกสารย่ืนวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท

ทัวร์ อย่างน้อย 7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบ

ล่วงหน้า   

 

 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาติ (ในกรณทีีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด้) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ท่านละ 5,360 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 
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สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวีซา่ให้ พาสปอรต์ของทา่น ในกรณดีงัตอ่ไปนี้ 

 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดอืนมาใช้ 

 น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 

 น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 

(ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ ฟนิแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวีย 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
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เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หย่า   ไมไ่ด้จดทะเบยีน   

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    

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

โทรศพัทบ์า้น.........................................มอืถอื........................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

รหสัไปรษณีย์ ..........................โทรศัพทบ์า้น........................................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................ 

ต าแหนง่งาน.......................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน  / สถานศกึษา ปจัจบุนั(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………...….....…………………….…………….... 

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอร์ทีถ่กูต้องทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมีการโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรงกบั

ทา่น) 

กรณปีจัจบุนัทา่นเกษยีณแลว้ ตอ้งกรอกทีอ่ยูส่ถานทีท่ างานลา่สดุกอ่นเกษยีณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอร์ทีถ่กูต้องทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมีการโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรงกบั

ทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    ไมเ่คย     เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ป ีทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ ุ

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

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ์  

ส าหรบัคนโสดขอใหร้ะบชุือ่บดิา-มารดา / ส าหรบัทา่นทีส่มรสแลว้ใหร้ะบชุือ่สาม ีหรอื ภรรยา เทา่นัน้!! 

(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1. บดิา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION....................................................................................................................................................... ........ 

2. มารดา ชือ่ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

RELATION...............................................................................................................................................................  

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

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

RELATION....................................................................................................................................................... ........  
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หมายเหต ุ

**กรุณาระบเุบอร์โทรศพัท์  เบอรท์ี่ท างาน  มือถอื  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเปน็จริงเพื่อใช้ในการขอยื่นวี

ซ่า 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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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  ) 
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 


