

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967



มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ กว่ า 20 ปี



(ปั กกิง่ เซี่ ยงไฮ้ หังโจว ทะเลสาบซี หู 6วัน 4คืน MU ก.ย.-ต.ค. 62)

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ขนมเบือ้ ง (SHMUPEKPVG1) 6วัน 4คืน (MU) เม.ย.-มิ.ย. 62








วันที่
1
2

3

4
5

6

กำหนดกำร
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ-ปักกิง่ (MU2072 : 01.05-07.15)
จัตรุ สั เทียนอันเหมิน-พระรำชวังโบรำณกูก้ ง
ร้ำนไข่มกุ -กำยกรรมปักกิง่
พระรำชวังฤดูรอ้ นอวีเ้ หอหยวน-ร้ำนผีชวิ
กำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน-ร้ำนหยก
ขึน้ ชมวิวบนหอคอย Olympic Tower

ร้ำนหมอนยำงพำรำ-ช้อปปิง้ ตลำดรัสเซีย
นัง่ รถไฟควำมเร็วสูง-หังโจว

เช้ำ เทีย่ ง เย็น
X

X

โรงแรม

X

 

 CITYINN HOTEL
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว

 

 CITYINN HOTEL
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว

 

ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ)-หมูบ่ ำ้ นใบชำ
 
เซีย่ งไฮ้-ร้ำนนวดเท้ำ(บัวหิมะ)-ย่ำนซินเทียนตี้
ร้ำนผ้ำไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หำดไว่ทำน
ถนนนำนกิง-ตึก STARBUCKS ทีใ่ หญ่และสวยทีส่ ดุ ใน
 
โลก-เซีย่ งไฮ้-กรุงเทพฯ
(FM841 : 22.30-01.55+1 หรือ
MU547:21.25-01.05+1)

JASMINE INTERNATIONAL
 HOTEL
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว
VIENNA HOTEL

หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว



กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จำนวน 180 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง
191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 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



กำหนดกำรเดินทำง เดือน กันยำยน-ตุลำคม 2562
วันแรก
22.00 น.

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
 คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก
( ระหว่ำ งประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสำยกำรบิ น CHINA EASTERN
AIRLINES โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระ
และเอกสำรให้กับท่ำน

วันทีส่ อง
01.05 น.

กรุงเทพฯ-ปักกิง่ -จัตรุ สั เทียนอันเหมิน-พระรำชวังโบรำณกูก้ ง-ร้ำนไข่มกุ -กำยกรรมปักกิง่
เหิรฟ้ำสู่ ปักกิ่ง โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2072

(บริกำรอำหำรว่ำงบนเครื่อง)
07.15 น.
เช้ำ
จำกนั้น
จำกนั้น
เทีย่ ง
บ่ำย
ค่ำ

เดินทำงถึง สนำมบิน กรุง ปักกิ่ง เมืองประวัติศำสตร์เก่ำแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทำง
กำรค้ำของอำณำจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกำล ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง นำท่ำนเดินทำงสู่
ภัตตำคำร
 รับประทำนอำหำรเช้ำทีภ่ ตั ตำคำร
นำท่ำนสู่ จัตุรัส เทียนอัน เหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม
ศำลำประชำคมที่ ส ำมำรถบรรจุ ค นได้ นั บ หมื่ น คน ชม
อนุเสำวรีย์วีรชน ให้ท่ำนถ่ำยภำพไว้เป็นที่ระลึก
นำท่ำนผ่ำนประตูเข้ำสู่ พระรำชวังโบรำณกู้กง ซึ่งในอดีตเคย
เป็นที่ประทับของจักรพรรดิใ์ นสมัยรำชวงศ์หมิง และชิง รวม 24 รัชกำล ภำยในประกอบด้วยห้อง
ต่ำงๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่ำ 720,000 ตำรำงเมตร
 รับประทำนอำหำรเทีย่ งทีภ่ ตั ตำคำร
นำท่ำนแวะ ร้ำนไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจำกไข่มุกน้ำจืดที่เพำะเลี้ยงในทะเลสำบ
 รับประทำนอำหำรค่ำทีภ่ ตั ตำคำร ลิม้ รสอำหำรพิเศษ...เป็ดปักกิง่
นำท่ำนชม กำยกรรมปักกิง่ โชว์ควำมสำมำรถหลำยๆ ด้ำน เช่น โชว์หมุนจำน, โชว์ควงของ เป็น
ต้น
 พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว ****

พระรำชวังฤดูรอ้ นอวีเ้ หอหยวน-ร้ำนผีชวิ -กำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน-ร้ำนหยก-ขึน้ ชมวิวบน
หอคอย Olympic Tower
เช้ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
จำกนั้น นำท่ำนชม พระรำชวังฤดูรอ้ น “อวี้เหอหยวน” ซึ่งเป็นพระรำชวังที่พระนำงซู
สีไทเฮำทรง โปรดปรำนมำก ทั้งยังเป็นสถำนที่ว่ำรำชกำรของ
พระนำงด้ ว ย ท่ ำ นจะได้ ช มควำมงำมของทะเลสำบคุ น หมิ ง
ทะเลสำบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงำนคน จำกนั้นนำท่ำนแวะ ร้ำนผีชวิ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลำภเงินทองของจีน
เที่ยง
 รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร
วันทีส่ ำม

ลิ้มรสอำหำรพิเศษ...สุกี้มองโกล เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไทยรสเด็ด
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บ่ำย

ค่ำ

วันทีส่ ี่
เช้ำ
เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ
วันทีห่ ำ้
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

นำท่ำนเดินทำงสู่ กำแพงเมือ งจีน ด่ำนจวีหยงกวน หนึ่งใน
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งสร้ำงในสมัยจักรพรรดิ์จิ๋นซี มี
ควำมยำว 10,000 ลี้ หรือ 6,788 กิ โ ลเมตร ใช้ แรงงำน
300,000 คน ใช้เวลำสร้ำงนำนนับ 10 ปี จำกนั้นนำท่ำนชม
ร้ำ นหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับ นำโชค ให้ท่ำนได้เลือกซื้อ
เป็นของฝำกล้ำค่ำ จำกนั้นนำท่ำนกลับเข้ำสู่ตัวเมืองปักกิ่ง
 รับประทำนอำหำรค่ำที่ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ำนขึ้น หอคอย Olympic Tower ชมวิวเมืองปักกิ่งยำมค่ำคืน โดยหอคอยโอลิมปิกทำว
เวอร์เป็นอีกหนึ่งแลนด์มำร์คของปักกิ่ง สร้ำงขึ้นเพื่อต้อนรับมหกรรมโอลิมปิก ปี 2008 แต่ได้ทำ
กำรเปิดให้เข้ำชมในปี 2014 เป็นหนึ่งในผลงำนกำรออกแบบที่ได้รับรำงวัลกำรออกแบบประจำชำติ
ด้วยควำมสูง 258 เมตร
 พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว ****

ร้ำนหมอนยำงพำรำ-ช้อปปิง้ ตลำดรัสเซีย-นัง่ รถไฟควำมเร็วสูง-หังโจว
 รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนแวะ ร้ำนหมอนยำงพำรำ ให้ท่ำนได้เลือกซื้อมำฝำกคนทำงบ้ำน จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่
ตลำดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้ำขำยส่งรำคำถูก อำทิเช่น ผ้ำไหม ถุงเท้ำ รองเท้ำ นำฬิกำ เป็นต้น
 รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร
นำท่ำนสู่ สถำนีรถไฟปักกิง่ เพื่อโดยสำร รถไฟควำมเร็วสูง มุ่งหน้ำสู่ หังโจว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6
ชั่วโมง) เป็นเส้นทำงรถไฟควำมเร็วสูงทีม่ ีควำมยำวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผ่ำนปักกิ่ง เทียน
จิน เหอเป่ย ซำนตง อันฮุย เจียงซูและเซี่ยงไฮ้ทั้งหมด 7 เมืองใหญ่ เส้นทำงรถไฟควำมเร็วสูง
ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ (ทั้งนีอ้ ำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงขบวนรถไฟ) หมำยเหตุ : เพื่อควำมรวดเร็วในกำรขึน้
- ลงรถไฟ กระเป๋ำเดินทำง และสัมภำระของแต่ละท่ำนจำเป็นต้องลำกด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้
กระเป๋ำเดินทำงแบบคันชักล้อลำกที่มีขนำดไม่ใหญ่จนเกินไป
 รับประทำนอำหำรค่ำ บริกำรอำหำรกล่องท่ำนละ 1 ชุด
พักที่ JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ)-หมูบ่ ำ้ นใบชำ-เซี่ยงไฮ้-ร้ำนนวดเท้ำ(บัวหิมะ)-ย่ำนซินเทียนตี้
 รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำน ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ) ชมทัศนียภำพอันงดงำมของ
ทะเลสำบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตำรำงกิโลเมตร
ควำมยำวโดยประมำณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ
3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก (หมำยเหตุ :หำกกรุ๊ปออกเดิน ทำงไม่ถึง 15
ท่ำน ล่องทะเลสำบซีหู ทำงบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ไม่ใช้เรือ เหมำ) นำ
ท่ำนชม หมู่บ้ำนใบชำ ซึ่งเป็นชำเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน
ให้ท่ำนได้ชิมชำ
 รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลำเดิน ทำงประมำณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วย
อำคำรสถำปัตยกรรมที่มีลวดลำยสวยงำมตำมแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนำนนำมว่ำเป็น “ นครปำรีสแห่ง
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ค่ำ
จำกนั้น

ตะวันออก ” จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภำพ ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ กับยำ
นวดขนำดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่ำซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณ
เป็นเลิศในด้ำนรักษำแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยำสำมัญประจำบ้ำน
 รับประทำนอำหำรค่ำที่ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ…ไก่แดง
นำท่ำนสู่ ย่ำนซินเทียนตี้ ถือเป็นแหล่งฮิปล่ำสุดของคนอินเทรนด์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมืองเก่ำ ที่นี่มี
ร้ำนอำหำร เครื่องดื่มที่แต่งร้ำนอย่ำงมีระดับ ซึ่งใช้ตึกอำคำรหลังเก่ำมำแต่งเติมใหม่ให้เป็นร้ำนอำหำรที่
ดูหรูหรำ คลำสิค นับเป็นสวรรค์พักผ่อนของหนุ่มสำว และนักท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ยำมค่ำคืน
พักที่ VIENA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****

วันทีห่ ก

ร้ำนผ้ำไหม-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หำดไว่ทำน-ถนนนำนกิง-ตึก STARBUCKS ทีใ่ หญ่และสวยทีส่ ดุ ใน

เช้ำ
จำกนั้น

จำกนั้น
เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ
22.30 น.
01.55 น.+1

โลก-เซีย่ งไฮ้-กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ำทีโ่ รงแรม
นำท่ำนแวะ ร้ำนผ้ำไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่ำนได้
เลือกซื้อสินค้ำที่ทำจำกผ้ำไหม เช่นผ้ำห่ม เสื้อผ้ำ รองเท้ำ เป็น
ต้น จำกนั้นนำท่ำน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป
50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่ำงๆ ตื่น
ตำตื่นใจ
นำท่ำนสู่บริเวณ หำดไว่ท ำน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
หวงผู่มีควำมยำวจำกเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถำปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่ำ “พิพิธภัณฑ์
สิ่งก่อสร้ำงหมื่นปีแห่งชำติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้
 รับประทำนอำหำรเที่ยงที่ภัตตำคำร
นำท่ำนช้อปปิ้งย่ำน ถนนนำนกิง ศูนย์กลำงสำหรับกำรช้อปปิ้งที่คึกคักมำกที่สุดของนครเชี่ยงไอ้
รวมทั้งห้ำงสรรพสินค้ำใหญ่ชื่อดังกว่ำ 10 ห้ำง จำกนั้นนำท่ำนสู่ ตึก STARBUCKS สำขำใหม่ที่นคร
เซี่ยงไฮ้ มำพร้อมกับควำมยิ่งใหญ่อลังกำร ครองตำแหน่ง สตำร์บคั ส์ทใี่ หญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่ง
ได้ทำกำรเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2560 มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตำรำงเมตร ด้ำนบนของ
ร้ำนตกแต่ง ด้วยแผ่น ไม้รูป หกเหลี่ยมซึ่ ง เป็ น
งำนแฮนด์เมดจำนวน 10,000 แผ่น และที่ตั้ง
ตร ะห ง่ ำ นอ ยู่ กลำง ร้ ำ นคื อ ถั ง คั่ ว กำแ ฟ
ทองเหลืองขนำด 40 ตัน สูงเท่ำตึก 2 ชั้น
ประดั บ ประดำด้ ว ยแผ่น ตรำประทั บ แบบจี น
โบรำณมำกกว่ ำ 1,000 แผ่ น ซึ่ ง บอกเล่ ำ
เรื่องรำวควำมเป็นมำของสตำร์บัคส์ กำแฟที่
คั่วในถัง ทองเหลือ งนี้จะถูกส่งผ่ำนไปตำมท่อ
ทองเหลืองด้ำนบน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงรำวกับเสียงดนตรี มีเคำน์เตอร์ที่ยำวที่สุด ซึ่ งมีควำมยำวถึง
26.9 เมตร ครองตำแหน่งเคำน์เตอร์ของสตำร์บัคส์ที่มีควำมยำวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลำกหลำย
มำกกว่ำ 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพำะสำขำนี้เพียงแห่งเดียว
 รับประทำนอำหำรค่ำที่ภัตตำคำร ลิ้มรสอำหำรพิเศษ...เสี่ยวหลงเปำ
เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM841:
22.30-01.55+1 หรือ MU547 : 21.25-01.05+1 (บริกำรอำหำรว่ำงบนเครื่อง)
ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
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(*** กรุป๊ ออกเดินทำงได้ตงั้ แต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป ***)
********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ ช้บริกำร********
 ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ 

ปักกิง่ เซีย่ งไฮ้ Olympic Tower หังโจว ทะเลสำบซีหู 6 วัน 4 คืน (MU/FM)
อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน)
กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 3-8 กันยำยน 2562

เด็กอำยุ 2-18 ปี พักเดีย่ ว
ผูใ้ หญ่
พักกับผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2-3 ท่ำน
จ่ำยเพิม่
21,999 บำท
24,999 บำท 4,500 บำท

รำคำ
ไม่รวมตัว๋
13,999 บำท

วันที่ 17-22 กันยำยน 2562

21,999 บำท

24,999 บำท

4,500 บำท

13,999 บำท

วันที่ 15-20 ตุลำคม 2562
วันที่ 21-26 ตุลำคม 2562
(วันปิยมหำรำช)

22,999 บำท

25,999 บำท

4,500 บำท

13,999 บำท

23,999 บำท

26,999 บำท

4,500 บำท

13,999 บำท

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนำจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรเท่ำนั้น
2. ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน้ำมันขึ้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษี
น้ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทัวร์นเี้ ช็คภำษีน้ำมัน ณ วันที่ 08 มี.ค. 62 เป็นเงิน 6,000
บำท
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)
**กรณียื่นด่วน 2 วันทำกำร ชำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
6. น้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภำระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่ำน น้ำหนักต้องไม่
เกิน 7 กิโลกรัม, ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ
7. ค่ำประกัน อุบัติเ หตุ ระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท)
คุ้มครองผู้เอำประกันทีม่ ีอำยุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอำยุสูง
กว่ำ 70 ปี ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มกี ำรตกลงไว้กับบริษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำร
แพทย์ หรือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อ ประกัน กำรเดิน ทำงเพื่อ ให้ค ลอบคลุม ในเรื่อ งของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกัน เริ่ม ต้น ที่ 330 บำท
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่คุ้มครอง
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กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยด้วยโรคประจำตัว , กำรติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ , กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย,
เสียสติ, ตกอยู่ภำยใต้อำนำจของสุรำยำเสพติด , บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจ็บ
เนื่องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผูเ้ ดินทำงทีเ่ ป็นชำวไทยเท่ำนัน้ !!! ต
8.
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่)
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป
4. ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้อง จะต้องบวก
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำนั้น
5. ค่ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ำงชำติ
6. ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติ เก็บเพิ่ม 1,000 หยวน/ท่ำน/ทริป
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครัง้ แรก ชำระมัดจำท่ำนละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 3 วัน หลังจำกทำกำรจอง) พร้อมส่ง
สำเนำหนังสือเดินทำง ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย
ชื่อบัญชี บริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จำกัด
ธนำคำรกรุงเทพฯ
สำขำ อำคำรซิลลิค เฮ้ำส์
เลขที่ 860-0-241510
บัญชีออมทรัพย์
ธนำคำรธนชำต
สำขำ อโศกทำวเวอร์
เลขที่ 240-3-020067
บัญชีกระแสรำยวัน
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 020-3-839278
บัญชีออมทรัพย์
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำ อโศกทำวเวอร์
เลขที่ 234-2-012317
บัญชีออมทรัพย์
กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต มีคำ่ ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จำกยอดทีท่ ำกำรรูด
ทำงบริษทั เอฟวีนวิ ฯ ไม่มนี โยบำยให้ทำ่ นชำระเงินผ่ำนกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรส่วนบุคคล
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีน ในหัวข้อ ด้ำนล่ำง) และ
เอกสำรทีใ่ ห้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำทีฝ่ ำ่ ยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน ** กรณียนื่ ด่วน 2 วันทำกำร
ชำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น )
3. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทำง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้จำ่ ยท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค้ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ จะพิจำรณำ
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น ค่ำตั๋ว
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เครื่องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที่ไม่
สำมำรถเดินทำงได้
 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ
ว่ำ ท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมด เนื่องจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำย
ในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 ตำมนโยบำยร่วมกับ กำรท่อ งเที่ยวแห่ง เมือ งจีน ทุก เมือ ง กำหนดให้มีกำรประชำสัม พัน ธ์สิน ค้ำพื้น เมือ งให้
นักท่องเทีย่ วทัว่ ไปได้รจู้ กั คือ ร้ำนไข่มกุ , ร้ำนผีชิว , ร้ำนหยก ,ร้ำนหมอนยำงพำรำ , ร้ำน ผ้ำไหม, หมู่บ้ำนใบชำ,
ร้ำนนวดฝ่ำเท้ำ(บัวหิมะ) ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยว
ทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซื้อหรือไม่
ซื้อขึน้ อยูก่ บั ควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำง
บริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน/ คน/ ร้ำน
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้
 รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ
 รำยกำรท่องเที่ยว และอำหำร สำมำรถสลับรำยกำรในแต่ละวัน เพื่อให้โ ปรแกรมกำรท่องเที่ยวเป็นไปอย่ำง
รำบรื่น และเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
กำรควบคุมของทำงบริษัทฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่วย, กำรถูกทำร้ำย,
กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ
 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่อจลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทำงบริษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
 รำคำนี้คิดตำมรำคำตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับรำคำตั๋ว
เครื่องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแล้ว
 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเข้ำประเทศที่ระบุใน
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อัตรำ
 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำก
ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น
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 เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสือเดินทำงไทย
1. หนังสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มกี ำร ชำรุดใดๆ ทั้งสิน้ ถ้ำเกิดกำรชำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้
2. หนังสือเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น !!
ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเปื้อน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่เสื้อสีอ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่เสื้อคอกว้ำง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์มชุดทำงำน ชุดนักเรียน นักศึกษำ), ห้ำมใส่แวนตำสีดำ
หรือกรอบแว่นสีดำ, ห้ำมสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย กิ๊ปติดผม คำดผม เข็มกลัด เป็นต้น
รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้ำงชัดเจน ห้ำมผมปิดหน้ำ
รูปต้องอัดด้วยกระดำษสีโกดัก หรือฟูจิเท่ำนั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จำกคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน
**ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่ง
หนังสือเดินทำง
4. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุณำกรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่
1. สำเนำสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้อมญำติ
1. สำเนำสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่ำนั้น
6. ผู้เดินทำงที่ชื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองกำรทำงำน เป็นภำษอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภำษำอังกฤษตัวจริงเท่ำนั้น
3. สำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บำท
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้ำผู้รับยื่นวีซ่ำที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนในวันยื่นวีซ่ำ
7. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญำตกำรทำงำนในประเทศไทย ตัวจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำรทำงำนแล้วไม่ต่ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง
191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 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



2. หนังสือรับรองกำรทำงำน เป็นภำษำอังกฤษ ตัวจริง มีตรำประทับและลำยเซ็นต์
3. สำเนำบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บำท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนำทะเบียนสมรส
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซำ่ หนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีทที่ ำงบริษทั ฯ สำมำรถขอวีซำ่ ให้ได้
 หนังสือเดินทำงของคนอเมริกนั ท่ำนละ 5,060 บำท
 หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ทเี่ จ้ำหน้ำทีฝ่ ำ่ ยขำย)
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้
ต่ำงชำติฝ รั่ง เศส และประเทศยุ โ รปที่ เข้ำ กลุ่ ม ข้ อ ตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ย ม
สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่ง เศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิส
เซอแลนด์เอสโทเนีย
9. กรณีห นัง สือ เดิน ทำงต่ำ งด้ำ ว (เล่ม เหลือ ง) ผู้ เดิน ทำงต้อ งไปดำเนิน กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน ด้วยตนเอง
เนื่องจำกผู้เดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน และต้องทำเรื่องแจ้ง เข้ำ -ออก หรือ Re-Entry ก่อนทำกำร
ยื่นวีซ่ำ
10. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดังนั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่ำง
น้อย 10 วันทำกำร (ก่อนออกเดินทำง)
11. โปรดทำควำมเข้ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็นเอก
สิทธิ์ของสถำนทูต และบำงครั้งบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ
12. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเว้นกำรทำวีซ่ำจีน ท่ำน
จะต้ อ งรั บ ผิด ชอบในกำรอนุ ญำตให้เ ข้ ำ -ออกประเทศด้ ว ยตนเอง เนื่ อ งจำกบริ ษั ท ฯ ไม่ท รำบกฎกติก ำใน
รำยละเอียดกำรยกเว้นวีซ่ำ / ผู้ใ ช้บัตร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหว่ำง
เดินทำง ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยู่ประเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ทกุ ครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด
เนือ่ งจำกทำงบริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก **

ผูเ้ ดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ประกอบกำรยืน่ ขอวีซำ่ ประเทศจีน
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**กรุณำกรอกรำยละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง**
ชือ่ -นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME............................................................................................................................................................
SURNAME.................................................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่งงำน
 หม้ำย
 หย่ำร้ำง
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คูส่ มรส.............................................................................................................
ทีอ่ ยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์บำ้ น..................................มือถือ.....................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................................................................
....................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บำ้ น............................................................................................
ชือ่ สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตำแหน่งงำน..............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…..................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร..........................................................
**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกชือ่ สถำนทีท่ ำงำน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทำงำน
.......................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................โทร......................................................................................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทถี่ กู ต้องทีส่ ำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรง
กับท่ำน)
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว
เมือ่ วันที่................ เดือน........................ปี........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี.....................................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมือ่ วันที่................ เดือน........................ปี........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี.....................................
รำยชือ่ บุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME..........................................................................................................................
ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร...................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
.NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................................................
ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร...................................................................
หมำยเหตุ
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ท่ำนเกิดควำมไม่
สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด
Attn : คุณ

Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จากัด
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รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร
จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด

วันเดินทาง
โทร
คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

แฟกซ์
ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง

)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรี ยงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง)

ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่
เด็ก
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
(
วันที่

ทานมังสาวิรัต
ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้เกียรติใช้บริการ
ของเรา
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