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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู – 
นั่งเครื่องภำยในสู่ เมืองหลันโจว 

-   CROWNE PLAZA HOTEL (5 
ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

2 เมืองหลันโจว – นั่งรถไฟควำมเร็วสูงสู่ เมอืงจำงเย่ 
– วัดต้ำฝอซื่อ – ภูมิทัศน์จำงเย่ฉีเหลียนซำนตัน
เสียต้ีเม่ำ 

   HUA CHEN INTERNATIONAL 
HOTEL (4 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

3 เมืองจำงเย่  – เมืองเจียยี่กวน – ด่ำนเจียยี่กวน – 
จัตุรัสป้อมปรำกำร – เมืองตุนหวง 

   THE SILK ROAD DUNHUANG 
HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

4 หมิงซำซำน – ทะเลสำบพระจันทร์เสี้ยว – ถ้ ำพระ
มอเกำคู (สถำนท่ีไฮไลท์ของเส้นทำง)  

   THE SILK ROAD DUNHUANG 
HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

5 เมืองตุนหวง – นั่งรถไฟควำมเร็วสูงสู่ เมืองทูรูฟำน     SHUANGCHENG HOTEL (5 
ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

6 เมืองโบรำณเกำฉำงกู่เฉิง –ภูเขำเปล่วเพลิง- คำน
เอ๋อจิ่ง – เมืองอูรูมูฉี – เขำเทียนซำน 

   HILTON HOTEL (5 ดำว) หรือ
เทียบเท่ำ 

7 พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – ต้ำปำจำร์ – สนำมบินอูรูมูฉี 
– นั่งเครื่องภำยในสู่ เมืองเฉินตู  

   INTERCONTINENTAL HOTEL    
(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

8 ช้อปปิ้งถนนชุนซี – สนำมบินนครเฉินตู – 
กรุงเทพฯ  
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โปรแกรมทัวร์ 
วันแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู – นั่งเครื่องภำยใน สู่ เมืองหลันโจว 
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี

เจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้ำ ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระให้แก่ท่าน  

10.15 น.    น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดย เท่ียวบิน TG 618  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
14.25 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าหมินใจกลาง

มณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณ
ความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็น
อันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้าน
การเมือง การทหาร  และด้านการศึกษาของภูมิภาค
ตะวันตกเฉียงใต้ 

……… น.      เดินทางสู่ เมืองหลันโจว โดยสายการบินภายใน เท่ียวบินท่ี …….. 
……… น.      ถึง เมืองหลันโจว หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระ  
เย็น            รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  
   ท่ีพัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันท่ีสอง   เมืองหลันโจว – นั่งรถไฟควำมเร็วสูง สู่ เมืองจำงเย่ – วัดต้ำฝอซื่อ – ภูมิทัศน์จำงเย่ฉีเหลียนซำน

ตันเสียต้ีเม่ำ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรอำหำรแบบกล่อง  
08:36 น.   น าท่านเดินทางสู่ เมืองจำงเย่ โดย รถไฟควำมเร็วสูง ขบวนท่ี D2705 ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง 
11:51 น. เดินทางถึง เมืองจำงเย่ เมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน 
กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

หลังอาหารน าท่านสู่เมืองจางเย่น าท่านชม วัดต้ำฝอซื่อ สร้างสมัยซีเซี้ย เป็นมหาวิหารประดิษฐาน
พระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีนยาวประมาณ 34.5เมตรและด้านหลังวิหารจะมีเจดีย์ไม้ (เย่มู่ถ่า) 
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จากนั้นน าท่านชม ภูมิทัศน์จำงเย่ฉีเหลียนซำนตันเสียต้ีเม่ำ 
หรือ  โขดภูหินทรำยแดงหลำกสี หวู่ ไฉ่ซาน Rainbow 
Mountain จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงาม
แปลกตาในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณ
กว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 
ม.จากระดับน้ าทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อน
ของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศเผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดิน
ที่บ้างเป็นริ้วเล่ือมลายหลากสีสัน พาดผ่านทั้งเนินภู แลซับซ้อนบ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่ง
ปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย 

เย็น           รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  
   ท่ีพัก HUA CHEN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดำว ดีท่ีสุด) หรือเทียบเท่ำ 
วันท่ีสำม     เมืองจำงเย่  – เมืองเจียยี่กวน – ด่ำนเจียยี่กวน – จัตุรัสป้อมปรำกำร – เมืองตุนหวง 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่านสู่ เมืองเจียยี่กวน ศูนย์แลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
น าท่านชม ด่ำนเจียยี่กวน ด่านที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรง และสาคัญที่สุดในภาคตะวันตก 
ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1 ,800 เมตร
จากระดับน้ าทะเลเริ่มสร้างในปี ค.ศ 1372 สร้าง
แล้วเสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลาน
จัตุรัสป้อมปราการด้านในที่มีก าแพงรายล้อม 
ส่วนบนกาแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร
เป็นที่ตั้งของหอระวังส่วนบนก าแพงสูง 10 เมตร 
และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้าน
หนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองตุนหวงตั้งอยู่ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองวัฒนธรรมและ
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ประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญจากจีนไป
ยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป และเคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต 

เย็น           รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  
   ท่ีพัก  THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันท่ีสี่ หมิงซำซำน – ทะเลสำบพระจันทร์เสี้ยว – ถ้ ำพระมอเกำคู (สถำนท่ีไฮไลท์ของเส้นทำง)  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หมิงซำซำน หรือ เขำทรำยขับเสียง โดยให้ท่านได้ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูงรวม
ค่ำใช้จ่ำยแล้ว) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อขึ้นถึง
บนยอดเขา สามารถนั่งล่ืนไถลลงจากยอดเขาสู่เชิงเขา
ด้านล่าง หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบ
เสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตามต านานบอก
เล่าว่า ใต้ภู เขาลูกนี้ เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัด
กระหน่า และถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมี
เสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นและมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านล่ืนลงจากยอดเขา  เที่ยวชม ทะเลสำบ
พระจันทร์เสี้ยว หรือ เย่ว์หยำเฉวียน ที่มีลักษณะเป็นทะเลสาบรูปร่างคล้ายพระจันทร์เส้ียว ถูก
ล้อมรอบด้วยเนินทราย อีกหนึ่งความน่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ คือ ปรากฎการณ์พิเศษของทิศทาง
กระแสลม ซึ่งจะไม่พัดลงล่าง กลับพัดขึ้นบนเสมอ ทรายจึงไม่ทับถมแหล่งน้ า ตามหลักทฤษฎี
กลศาสตร์อากาศ ทะเลสาบพระจันทร์เส้ียว จึงไม่ถูกกลืนหาย 

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางเข้าชม ถ้ ำพระมอเกำคู เป็นถ้าที่มีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 คูหา 
แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมได้ กล่าวกันว่าคูหาต้น ๆ เป็นผลงานบุกเบิกของ พระสงฆ์
เล่อจุน ในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายถูกขุดขึ้นในยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีน ค.ศ. 
1277 หลังจากนั้นถ้าก็ไม่ได้ถูกเหลียวแล คูหาต่าง ๆ มีงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆ ตลอดช่วง
ประวัติศาสตร์เกือบ1,000 ปี 

เย็น           รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  
   ท่ีพัก THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันท่ีห้ำ      เมืองตุนหวง – นั่งรถไฟควำมเร็วสูง สู่ เมืองทูรูฟำน  
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
จากนั้นใหเ้วลาทุกท่าน ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขำทรำยที่รำยล้อมอยู่สองข้ำงฝั่ง ให้ท่านได้ช่ืนชมและ
เก็บภาพบรรยากาศของผืนทะเลทรายและพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนออกเดินทาง 

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
14:51 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟำน โดยรถไฟควำมเร็วสูง ขบวนท่ี D2703 ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์สอง

ข้างทาง เมืองทูรูฟำนเมืองโอเอซิสบนเส้นทำงสำยไหม เป็นเมืองที่ต่าจากระดับน้าทะเลที่สุดในจีน 
154.43 เมตร มีอุณหภูมิที่ร้อนและแห้งที่สุดในจีนอุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส และเป็นเมืองที่
ลมแรงที่สุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง 

18:28 น.   เดินทางถึง เมืองทูรูฟำน  
เย็น            รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร  

 ท่ีพัก SHUANGCHENG HOTEL   (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันท่ีหก เมืองโบรำณเกำฉำงกู่เฉิง- ภูเขำเปลวเพลิง – คำนเอ๋อจิ่ง – เมืองอูรูมูฉี – เขำเทียนซำน 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น าท่านสู่ เมืองโบรำณเกำฉำงกู่เฉิง อายุกว่า 1,000 ปี เป็นซากเมืองโบราณที่เคยรุ่งเรืองในอดีต
อารยธรรมโบราณที่สามารถจินตนาการได้และสถานที่ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี น าท่านนั่งรถ
ลาของชาวอุยกูร์ ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นมารับจ้าง ในรถลาแต่ละคันนั้นจะมีชายชาวอุยกูร์ลาก
ประมาณ 3 กม. และยังมีความกว้างขวาง
กว่าเมืองโบราณเจียวเหอเคยเป็นเมืองหลวง
ของมณฑลซินเจียงในสมัยราชวงศ์ถังถูก
ท าลายโดยสงคราม 40 ปี หลังส้ินศตวรรษที่ 
13 มีประวัติประมาณ2,300 ปีแล้ว จากนั้น
นาท่านไปชม ภูเขำ เปลวเพลิง หรือฝอ
เยียนซำน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนวนิยาย เรื่อง ไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปขอยืมพัดเหล็กกายสิทธิ์จาก 
องค์หญิงมาดับไฟในภูเขาเปลวเพลิง เพ่ือให้พระถังซ าจั๋งได้เดิน ทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ 
ภูเขาเปลวเพลิงนี้มี ลักษณะเป็นภูเขาสีอิฐทั้งภูเขา นับเป็นจุดที่ร้อนที่สุดจุดหนึ่งของ โลก เชียนฝอต้ง 
หรือ ถ้ ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้า
น้อยใหญ่กว่า 490 ถ้าเจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจานวนมาก 
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เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมา
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกาแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและ
ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา 
จากนั้นน าท่านชม คำนเอ๋อจิ่ง ซึ่งเป็นระบบชลประทานใต้ดินที่ส าคัญของซินเกียง โดยการกักเก็บน้ า
ที่เกิดจากการละลายของน้ าแข็งบนภูเขาที่ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างด้วยการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ใต้
ดินเชื่อมกันเป็นระยะยาวไปตามหมู่บ้านต่างๆ การขุดอุโมงค์นี้เพื่อป้องกันมิให้น้ าระเหยไปหมดซึ่ง
ได้ผลดีทีเดียว 

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อูรูมูฉี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) น าท่านเดินทางสู่ 
เทือกเขำเทียนซำน ที่มีความยาวกว่า 1,000 (นั่งรถพลังงานแบตเตอรี่ไป-กลับ) ซึ่งมีความสูง 5,445 
เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ชมความงามของธรรมชาติ ในระดับความสูง 1 ,900 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล จากนั้นน าชม ทะเลสาบเทียนฉือหรือทะเลสาบสีน้ าเงิน เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มี
ชื่อเสียงว่าสวยงามดุจสรวงสวรรค์ 

ค่ ำ             รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
   ท่ีพัก  HILTON HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันท่ีเจ็ด    พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – ต้ำปำจำร์ – สนำมบินอูรูมูฉ่ี – นั่งเครื่องภำยใน สู่ เมืองเฉินตู  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเกียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีได้

ทั่วมณฑลซินเกียง และน าทุกท่านเดินชม ต้าปาจาร์ ตลาด
บาซาร์ใจกลางเมือง เป็นตลาดบาซาร์ที่มีขนาดใหญ่มาก อิสระ
ให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
……. น.       เดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดย สำยกำรบินภำยใน เท่ียวบินท่ี ……. 
……. น.      ถึง เมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางไปชม โชว์เปลี่ยน

หน้ำกำก หรือที่เรียกเป็นภาษาจีนว่า “เปี้ยนเหล่ียน” เป็นการแสดงที่ประเทศจีนให้ความส าคัญ 
และยกย่องให้การแสดงนี้เป็นความลับอันดับ 2 ของจีน ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน การเปล่ียน
หน้ากากแต่ละฉากใช้เวลาเพียงเส้ียววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน มักจะมีในรายการทัวร์ที่ไป 



 

หน้า 8 
 

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว เท่านั้น ที่จะได้เห็นโชว์แบบสมจริงกันเลยทีเดียว ที่ส าคัญการแสดงนี้สืบทอดกันมา
หลายชั่วอายุคน ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้รู้ “เคล็ดลับ”เป็นความลับเฉพาะลูกหลาน
ชาวเสฉวนเท่านั้น ห้ามสอนเคล็ดวิชานี้แก่ผู้อื่นอย่างเด็ดขาด 

ค่ ำ           รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
   ท่ีพัก INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ  
 
วันท่ีแปด    ช้อปปิ้งถนนชุนซี  – สนำมบินนครเฉินตู – กรุงเทพฯ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
   จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวนเป็นย่านที่ขาย

สินค้าที่ทันสมัย  เป็นถนนปิดไม่สามารถให้รถว่ิงผ่านได้  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนำมบินนครเฉินตู เพ่ือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
15.30 น.  เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย เท่ียวบินท่ี  TG 619 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
17.35 น.  ถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจในการเดินทาง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รำยกำรท่องเท่ียวนี้อำจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม 
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 
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“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 
 

 
 

 โรงแรมที่พัก  5 ดำว และดีที่สุด 

❖ รำยกำรทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // ไม่เข้ำร้ำน  
 
 
 
เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ที่บริษัทฯ ได้รับการส ารอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับเปล่ียนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถ
ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการ
บิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
 

  
วันท่ีเดินทำง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสรมิ 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเด่ียว 
จ่ำยเพ่ิม 

25 ธ.ค.-1 ม.ค 63 69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 

28 ธ.ค -04 ม.ค 63   69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 

8-15 ก.พ  63 69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 

21-28 มี.ค 63 69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 

11-18 เม.ย. 63 69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 

12-19 เม.ย 63 69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 หัวหน้าทัวร์ไทยช านาญเส้นทาง  
 น้ าด่ืมวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน 
 ทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ตำมควำมพึงพอใจของท่ำน 

เงื่อนไขกำรจองวางเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี   

ช่ือบัญชี ธนำคำร สำขำ ประเภท เลขท่ีบัญชี 

MR. ZHOU ZHIHONG กสิกรไทย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้ำ ออมทรัพย์ 758-2-42304-5 
MR. ZHIHONG ZHOU ไทยพำณิชย์ เดอะวอล์ค รำชพฤกษ์ ออมทรัพย์ 403-422090-1 

เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
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เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน  
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ำยขนำด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พ้ืนหลังขำวเท่ำนั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ำมใส่เครื่องประดับ ห้ำม

สวมเสื้อสีขำวถ่ำยรูป **ไม่เอำรูปข้ำรำชกำรค่ะ ห้ำมเขียนช่ือ-นำมสกุลด้ำนหลังรูป ห้ำมแม็ครูป
หรือใช้คลิปหนีบติดกับพำสปอร์ต (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 

 ใบกรอกขอ้มูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 
โปรดรับทรำบว่ำ  
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผ่ือเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศ

ไทยและมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง 

ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบ
ได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรืออาจเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่ง
เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระช้ันชิด  

ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
ท่านที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการ

ท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของ
ผู้ถือเอกสารนั้นๆ 
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กรุณำส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 

อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.- 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบยีบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความ
จ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 
 

ท่ำนท่ีถือบัตร APEX 
 
 ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพ่ือการท่องเที่ยว โดย
ไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้า
ออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะ
หากสูญหายหมายถึงว่า 
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัว

จริง 
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1 -2 

อาทิตย์  
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่

ต่อ เพ่ือท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงาน

ขาย ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมา
กับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 
เอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบรุำยละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นามสกุล(MISS./MRS./MR.)NAME.....................................................SURNAME............................................ 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส................................................................................................. 
ที่อยู่ปัจจบุัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 
.................................................................................................................................................................................
.............................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์บ้าน............................................. 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงช่ือและท่ีอยู่ที่ท ำงำนเก่ำแทน) 
................................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา.......................................................................................................................... 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร ........................................ 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่......................เดือน....................ป.ี....................  ถึง วันที่.................เดือน....................ป.ี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ....................................... 
เมื่อวันที่.....................เดือน.................ปี.....................  ถึง วันที่.................เดือน....................ปี............................. 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. /MRS./MR.)NAME...........................................................RELATION.................................................... 
2.(MISS./MRS./MR.)NAME..............................................................RELATION.................................................... 
หมำยเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือ 
ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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ใบจองทัวร์ 
รำยละเอียดผู้จองทัวร์ 
ข้าพเจ้า.............................................................................................โทรศัพทมื์อถือ...............................................
โทรศัพท์บ้าน...................................................................................โทรศัพท์ที่ท างาน............................................. 
แฟ็กซ์......................................................ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่.............................ซอย....... ...................................
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์...................................อีเมล์...............................................................ID LINE…………………….………… 
(กรุณำระบุอีเมล์หรือ LINE  เพื่อประโยชน์ในกำรรับส่งเอกสำร โปรแกรมทัวร์ ใบนัดหมำยเดินทำง ใบเสร็จรับเงินเป็นต้น) 

รำยละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่ีจอง 
โปรแกรม..................................................................................................จ านวน....................วัน....................คืน 
เดินทางโดยสายการบิน.............................................................วันที่เดินทาง......................................................... 
ราคาทัวร์.......................................ที่นั่งบนเครื่อง……………..…..…..…  เบอร์สมาชิก......................................... 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรัติ 
พร้อมแนบส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตมำด้วย 
(เงื่อนไข : เมื่อส่งเอกสำรกำรจองแล้ว แต่มีกำร ยกเลิกภำยหลัง จะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยท่ีทำงบริษัทฯ ได้
ด ำเนินกำรไปแล้วตำมจริง) 
หมายเหตุ : กรุณาส่งใบการจองได้ที่ ID LINE ; panda3318 หรือแฟ็กซ์ 02-4961290  
อีเมล์; salespandaholiday@gmail.com พร้อมโอนเงินค่าจองเข้าบัญชีดังนี้ 
 
 
 

.............................................................                                                                                                                                      
ผู้จองทัวร์ 

บริษัท แพนด้ำ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 
ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีเกียรติท่ีให้ควำมไว้วำงใจใช้บริกำรทัวร์ของเรำ 

 
 

mailto:salespandaholiday@gmail.com

