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(SHFMPVG5) เซ่ียงไฮ ้หงัโจว ผูโ่ถวซาน 5D4N (FM)                                                

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกนัยำยน  –  ตุลำคม 2560 

วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้ (FM842 : 09.50-15.25) 
ย่ำนซินเทียนตี ้

X X  
BAOLONG JUJIA HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
เซ่ียงไฮ้-หังโจว-ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสำบ 
ซีหู (เรือเหมำ)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบรำณ 
เหอฝ่ังเจีย 

   
SHUNCHANG HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
หังโจว-หนิงปอ-เกำะผู่โถวซำน-วดัผู่จี ้
วดัเจ้ำแม่กวนอมิไม่ยอมไป-องค์เจ้ำแม่กวนอมิ
ทะเลใต้-เกำะผู่โถวซำน-หนิงปอ 

   HUAGANG HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 หนิงปอ-เซ่ียงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) 
หำดไว่ทำน-ถนนนำนกงิ 

   
BAOLONG JUJIA HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
ร้านหยก-ตลำดเฉินหวงัเมี่ยว-พพิธิภัณฑ์ 
เซ่ียงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ 
(FM841 : 22.30-01.55+1)  

    

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/1967 
 

มั่นใจทุกการเดนิทาง  ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
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เซ่ียงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซำน 5 วนั 4 คนื  (รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดี่ยวจ่ำยเพิม่ 
ท่ำนละ 

วนัที ่23-27 สิงหำคม 2560    24,799 บำท 4,500 บำท 

วนัที ่06-10 / 20-24 กนัยำยน 2560    21,799 บำท 4,500 บำท 

วนัที ่18-22 / 19-23 ตุลำคม 2560 26,799 บำท 4,500 บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเด็ก 

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้-ย่ำนซินเทยีนตี ้

06.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 
ประตู 9 บริเวณ ( เคาน์เตอร์ NO. U15 – 21 )  สายการบิน SHANGHAI AIRLINES (FM)   โดยมี
เจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

09.50 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้โดยสายการบิน SHANGHAI  AIRLINES เท่ียวบินท่ี FM842    
15.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซ่ียงไฮ ้ “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ” ปัจจุบนัเซ่ียงไฮเ้ป็น

ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่งใหม่ และเขตผูซี่เมืองเก่ากั้น
โดยแม่น ้าหวงผู ่หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...เส่ียวหลงเปา 
น าท่านเดินทางสู่  ยา่นซินเทียนต้ี เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงคนเดิน ร้านอาหารและแหล่งความบนัทึกท่ีครบ
ครัน ซินเทียนต้ีถือเป็นปลายทางท่ีน่าสนใจส าหรับผูท่ี้ตอ้งการสัมผสัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ
เมืองเก่าในบรรยากาศท่ีทนัสมยั 
พกัท่ี BAOLONG JUJIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  
 

วนัท่ีสอง  เซ่ียงไฮ-้หงัโจว-ร้านผา้ไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บา้นใบชา-ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงัโจว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อ
เจียง มีความมัง่คัง่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแห่ง
หน่ึงของประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจวและซูโจววา่ “บนฟ้ามี
สวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)”  น าท่านแวะ ร้านผา้ไหม ท่ีข้ึนช่ือของประเทศของจีน  ให้ท่านได้
เลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เช่นผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)  ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไป

ทัว่โลก มีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ชม
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โคมไฟ 3 โคมทบัแสงในบึงน ้ าลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู 
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ิไม่ใช้เรือเหมา)  น าท่านชม หมู่บา้นใบชา ซ่ึงเป็นชาเขียวท่ีมีช่ือท่ีสุดของ
ประเทศจีน ให้ท่านไดชิ้มชา  จากนั้นน าท่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนโบราณเหอฟังเจ่ีย ให้ท่านไดเ้ลือก
ซ้ือของฝาก เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ 
 พกัท่ี SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  
 

วนัท่ีสาม หงัโจว-หนิงปอ-เกาะผูโ่ถวซาน-วดัผูจ้ี่-วดัเจา้แม่กวนอิมไม่ยอมไป-องคเ์จา้แม่กวนอิมทะเลใต ้
  เกาะผูโ่ถวซาน-หนิงปอ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หนิงปอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อนัดับสองรองจาก
หงัโจว เป็นเมืองเล็กท่ีอยูติ่ดทะเล  เมืองหนิงปอเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองท่ีมีท่าเรือ ธุรกิจ
อุตสาหกรรม  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  ท่าเรือจูเจียเจียน  เพื่อโดยสารเรือสู่ เกาะผูโ่ถวซาน  (ใชเ้วลาใน
การนัง่เรือประมาณ 15 นาที)  ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลเหลียนฮวัหยาง ซ่ึงห่างจากอ่าวหงัโจวมณฑลเจ๋อเจียง 
ประมาณ 100 ไมลท์ะเล 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่  วดัผูจ้ี่   เพื่อนมสัการเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่และศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของเกาะผูโ่ถ่วซาน สร้างใน

สมยัราชวงศซ่์งตรงกบัปี ค.ศ. 1080 ท าการบูรณะคร้ังใหญ่ในสมยัจกัรพรรดิเจ้ิงแห่งราชวงศชิ์ง น าท่าน
เดินทางสู่ ว ัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป   เป็นวดัขนาดเล็กท่ีตั้ งอยู่บนโขดหินริมทะเล   เป็นท่ี
ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมท่ีแกะสลักจากไม้ ทาทับด้วยสีทอง องค์แรกของเกาะผู่โถวซาน   
จากนั้นน าท่านสักการะ องคเ์จา้แม่กวนอิมทะเลใต ้ (หนานไห่กวนอิม) องค์ใหญ่และงดงามท่ีสุดใน
เกาะ สูงถึง 28 เมตร ซ่ึงประดิษฐานอยู่ท่ีต  าหนกัริมทะเล สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 
เพื่อนัง่เรือขา้มฟากกลบัมาสู่ ท่าเรือจูเจียเจียน เพื่อเดินทางกลบัสู่ เมืองหนิงปอ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัท่ี HUAGANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  
 

วนัท่ีส่ี  หนิงปอ-เซ่ียงไฮ-้ร้านนวดเทา้(บวัหิมะ)-หาดไวท่าน-ถนนนานกิง 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่  เมืองเซ่ียงไฮ ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เมืองท่ีเต็มไปดว้ยอาคาร

สถาปัตยกรรมท่ีมีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยุโรป จน ไดรั้บขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่ง
ตะวนัออก ”   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเทา้ เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่

ซ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น  น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ัง
ตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผูมี่ความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อว่า 
“พิพิธภณัฑ์ส่ิงก่อสร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้  จากนั้นน า
ท่านชอ้ปป้ิงยา่น ถนนนานกิง ศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงท่ีคึกคกัมากท่ีสุดของนครเช่ียงไอ ้รวมทั้ง
หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ช่ือดงักวา่ 10 หา้ง   
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ… ซีฟู๊ ด GOLDEN JAGUAR ระดบั 6 ดาว 
อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติระดบั 6 ดาว ท่ีอยูย่า่นชอ้ปป้ิงช่ือดงั เพื่อให้ท่านจะไดชิ้มอาหารกวา่ 200 ชนิด 
อาทิ  หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเน้ือ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุง้ทอด ต่ิมซ า รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด 
พิเศษ!!!!! เคร่ืองด่ืมไม่อั้น  เช่น  ชาเขียวหลงจ่ิง   ชาอวู่หลง น ้ าผลไม ้เบียร์ทอ้งถ่ิน ไวน์แดงทอ้งถ่ิน 
และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงตามนโยบายของภตัตาคาร โดยท่ี
ไม่ตอ้งแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้) 
พกัท่ี BAOLONG JUJIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  
 

วนัทีห้่ำ  ร้ำนหยก-ตลำดเฉินหวงัเมี่ยว-พพิธิภัณฑ์เซ่ียงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  น าท่านชม ร้านหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้ าค่า  จากนั้นน า

ท่านสู่ ตลาดเฉินหวงัเม่ียว เป็นศูนยร์วมสินคา้ และอาหารพื้นเมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียง
ไฮซ่ึ้งมีการผสมผสานระหวา่งอดีตและปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั  ซ่ึงเป็นยา่นสินคา้ราคาถูกท่ีมีช่ืออีกยา่น
หน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ้  ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ....ไก่แดง โตะ๊ละ 2 ตวั 
บ่าย  น าท่านชม พิพิธภณัฑ์เซ่ียงไฮ ้เป็นพิพิธภณัฑ์ของศิลปะจีนโบราณ  ภายนอกออกแบบเป็นโดมทรง

กลมและมีฐานเป็นทรงส่ีเหล่ียมอนัเป็นสัญลกัษณ์ของสวรรค์และพื้นโลกตามหลกัแนวคิดโบราณ 
พิพิธภณัฑ์น้ีแบ่งออกเป็น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจดันิทรรศการ  จากนั้นน าท่าน ลอดอุโมงค์
เลเซอร์ ใตแ้ม่น ้าหวงผู ่ลงไป 50 เมตร ในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์  เป็นรูปต่าง ๆ ต่ืนตาต่ืนใจ   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
22.30 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANGHAI  AIRLINES เท่ียวบินท่ี FM841   
01.55+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ...........     
   

*** หมำยเหตุ รูปภำพประกอบสถำนทีท่่องเทีย่วนี ้ใช้เพือ่กำรโฆษณำเท่ำน้ัน *** 

******************************* 
 

ขอบคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ 
     ซ่ือสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เนน้บริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางไดต้ั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป ***) 
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมืองก าหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให ้

นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกั คือ ร้านนวดฝ่าเทา้(บวัหิมะ),ร้านหยก, ร้านใบชา, ร้านผา้ไหม  ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
บรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงเรียนให้กบันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่  ร้านทุก
ร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กบั
ความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ขอ้ควรระวงั!!! ท่านใดท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ัง 

 
**ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั** 
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เซ่ียงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซำน 5 วนั 4 คนื  (รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดี่ยวจ่ำยเพิม่ 
ท่ำนละ 

วนัที ่23-27 สิงหำคม 2560    24,799 บำท 4,500 บำท 

วนัที ่06-10 / 20-24 กนัยำยน 2560    21,799 บำท 4,500 บำท 

วนัที ่18-22 / 19-23 ตุลำคม 2560 26,799 บำท 4,500 บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเด็ก 

 

หมายเหตุ :    ราคาทวัร์น้ี  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซ่ึงราคาทวัร์ดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากสภาวะน ้ ามนัโลกท่ีมี
การปรับราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บ
ค่าภาษีน ้ ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงของสายการบิน 
สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนัเพ่ิมเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่องเท่ียว ราคา 800 บาท  (ใชแ้ค่ส าเนาหนงัสือเดินทาง)  
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หมายเหตุ :  
 กรณีท่ีไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปท่องเท่ียวได ้หรือท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว บริษทั ฯ ขอเก็บหนงัสือเดินทางตวัจริง , รูป
ถ่ายรูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น จ านวน 2 รุป และเอกสารท่ีให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ พร้อม
ช าระค่าส่วนต่างเพ่ิม ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพ่ิม    700  บาท  / ยื่นด่วน 2 วนัท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพ่ิม  1,750 

บาท  (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

 ยกเวน้เสน้ทางท่ีบินลงเทียนสิน ใชส้ าเนาหนงัสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 น้ิว จ านวน 2 รูป  
 กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้กครอง ในเส้นทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 2 เมือง) ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียว
เท่านั้น 

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

5. น ้ าหนกัสมัภาระใบละ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ านวน 2 ใบ , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสาย 

    การบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะ
ลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม์  ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี 
ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ***ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเร่ิมตน้ท่ี 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง 

การประกนัไม่คุม้ครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อ
ทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ
ทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

1. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4.กรุณาเตรียมค่าทิปไกด,์หวัหนา้ทวัร์และคนขบัรถ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 
5.ค่าทวัร์ชาวต่างชาติเก็บเพ่ิม 700 หยวน/ท่าน/ทริป 

6. ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 %  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหกั ณ ท่ีจ่าย  จาก
ยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
 งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15,000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง 
 งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั  
 หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

- ช าระโดยเงินสด 

- ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สัง่จ่ายในนามบริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

- ช าระดว้ยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 
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ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากดั 
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที่  860-0-241510 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที่  968-0-091880 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกสกิรไทย สาขา สลีมคอมเพลก็ซ์ เลขที่  020-3-839278 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที่  234-2-012317  บญัชีออมทรัพย์ 

กรณีช าระด้วยบตัรเครดิต มีคา่ธรรมเนียมรูดบตัร 3 % จากยอดที่ท าการรูด 

หมายเหต ุ ท่านท่ีตอ้งการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั  

 

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้ น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน สละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 
400 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. การยกเลิก 

6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 

6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

6.5 ยก เว ้นก รุ๊ป ท่ี เ ดินทาง ช่วงวันหยุดห รือ เทศกาล ท่ีต้องกา รัน ตีมัดจ ากับสายการ บินห รือก รุ๊ป ท่ี มีการกา รัน ตี 
ค่ า มัด จ า ท่ี พัก โด ยตร งห รื อโดยก ารผ่ าน ตัว แทน ในประ เทศห รื อต่ า งปร ะ เทศและไ ม่อ าจขอ คื น เ งิ น ได ้ 
รวมถึงเ ท่ียวบินพิเศษเ ช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่า 
ทวัร์ ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 10  ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุ
ต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 

จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 



 
191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชัน้ 22 ห้อง 3 ถนนสีลม แขวงสลีม 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 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
ตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนงัสือเดินทางไทย (กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาเด่ียว) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนงัสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถา้เกิด
การช ารุด  เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสองขา้งชดัเจน และห้าม

สวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รูปถ่าย
มีอายไุม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพ่ิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพร้อมพอ่แม่  / เดินทางพร้อมพอ่ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพร้อมญาติ   
5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใชเ้อกสารเพ่ิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพ่ิม 3,560 บาท  
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 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  จ่ายเพ่ิม  100  บาท 

หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการท างานในประเทศไทย
เท่านั้น หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง

ไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 

3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ 
(ก่อนออกเดินทาง) 

4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยืน่
เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

5. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการ
อนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแล
บตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยืน่ท าวซ่ีา 

 น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 (ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์
ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้  

เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 
**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME........................................................................................ 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
.................................................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
.....................................................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัทบ์า้น......................................มือถือ............................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.....................................................................................................................................................................................................................   
รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น.............................................................................................................................................. 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................................................................ 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....………………………….........................................… 
.........................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร....................................................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี................. เดือน.........................ปี...................... ถึง วนัท่ี.......................เดือน...................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัท่ี................ เดือน.........................ปี.....................  ถึง วนัท่ี.......................เดือน................  .ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME........................................................ 
RELATION....................................................................................................................................................... ............................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME...................................................... 
RELATION....................................................................................................................................................... ............................ 
หมายเหต ุ
**กรุณาระบุเบอร์โทรศพัท ์ เบอร์ท่ีท างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใชใ้นการขอยืน่วซ่ีา 
** ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าใหท่้านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  
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Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง     
  
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์    
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร           
              
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 
รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้องพกั และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง) 

ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกุล(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

**หมำยเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู              ไม่ทานสัตวปี์ก          ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ             
             
ยนืยนัรำคำ ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด      
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      

    
 

 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคณุทกุท่านท่ีให้เกียรตใิช้บริการ
ของเรา 


