
 



 

 

 

วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) – เมอืงฉำงซำ  -   WORLD HOTEL GRAND 
JIAXING (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

2 เมืองฉำงซำ – เมืองโบรำณเฟิ่งหวง – บ้ำนกวีเสิ่นฉง
เหวิน – สะพำนรุ้ง (ล่องเรือ) 

   CROWNE PLAZA HOTEL  
(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

3 เมืองเฟ่ิงหวง – เมืองจำงเจียเจีย้ – เทียนเหมินซำน 
(รวมกระเช้ำข้ึน – ลงด้วยรถอุทยำน) – ทำงเดิน
กระจก – จิตรกรรมภำพวำดทรำย – ชมโชว์จิ้งจอก
ขำว 

   CROWNE PLAZA HOTEL  
(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

4 ข้ึนเขำเทียนจื่อซำนด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง – เทียนเสี้ยต้ี
อ้ีเฉียว (ลงด้วยกระเช้ำ) – ภำพเขียน 10 ลี้ (รวม
รถรำง) – ล ำธำรจินเปียนซี – ชมโชว์เหมิยลี่ซำนซี 

   CROWNE PLAZA HOTEL  
(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

5 ถ้ ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) – สะพำนกระจก     SHERATON CHANGDE 
HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

6 เมืองจำงเจียเจีย้ – เมืองฉำงซำ –ถนนคนเดินฉำงซำ
หวงซิงลู่  – กรุงเทพฯ     

    



 

โปรแกรมทัวร ์  

วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) – เมอืงฉำงซำ  
13.00 น.    คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 

เคาน์เตอร์ D สำยกำรบินไทยสมำยล์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
16.05 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองฉำงซำ เท่ียวบินท่ี WE 616 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
20.20 น.  เดินทางถึง เมืองฉำงซำ เป็นเมืองที่มีความส าคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ และความเป็นเมืองศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกิจอย่างมาก มีประวัติศาสตร์คู่ชาติมายาวนานกว่า 3,000 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิน  
ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  โรงแรม  

 ท่ีพัก WORLD HOTEL GRAND JIAXING (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีสอง  เมืองฉำงซำ – เมืองโบรำณเฟิ่งหวง – สะพำนรุ้ง (ล่องเรือ) 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองโบรำณเฟ่ิงหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที) เขตปกครอง

ตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจียง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่กลาง
หุบเขาและมีแม่น้ าถั่วเจียง แม่น้ าที่ใสสะอาดไหลผ่าน สองฝ่ังแม่น้ ามีบ้านแบบโบราณที่ยกพื้นสูงเรียง
รายกันบนริมแม่น้ า ถ้ามองจากริมแม่น้ าจะเห็นบ้านเรือนยกสูงสร้างติดริมแม่น้ าเป็นแนวยาว 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
  น าท่านชม เมืองโบรำณเฟ่ิงหวง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ

ทางด้านวัฒนธรรมอันล้ าค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิง 
มีถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีก าแพงเมืองโบราณ “เฟ่ิง
หวงกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง จากนั้นชม หงเฉียว 
(สะพำนสำยรุ้ง) สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพาน
ข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือบ้านที่ยก
พื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ าที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบ
ทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ น าท่าน นั่งเรือแจว ชมบ้ำนริมน้ ำและชมเจดีย์ว่ำงหมิง 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ  ภัตตำคำร 
  ท่ีพัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
 
 



 

วันท่ีสำม เมืองเฟ่ิงหวง – เมืองจำงเจียเจีย้ – เทียนเหมินซำน รวมกระเช้ำข้ึน-ลงด้วยรถอุทยำน – ทำงเดิน
กระจก –   จิตรกรรมภำพวำดทรำย – ชมโชว์จิ้งจอกขำว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองจำงเจียเจี้ย ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
  น าท่านสู่ จำงเจียเจี้ย หรือ เมืองต้ำหยง (ช่ือเก่า) จางเจียเจี้ย

เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญที่สุดของจีนซึ่งลือชื่อด้วย
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเองแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญในเมืองจางเจียเจี้ยเป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% ซึ่ง
นับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติและเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่
ห่างไกลที่น้อยคนจะเดินทางไปถึงอีกทั้งชาวจางเจียเจี้ยผู้ซึ่งรักในธรรมชาติได้ด าเนินนโยบายอนุรักษ์
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผลเมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจด่ังดินแดนบริสุทธิ์ของโลกที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่ง
ชุมชนของ 33 ชนเผ่าเช่นชนเผ่าถู่เจียชนเผ่าไป๋และชนเผ่าเหมียวสภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ท าให้
วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี น าท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซำน (ข้ึนด้วย
กระเช้ำ) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจางเจียเจ้ียห่างจากตัวเมืองไปราว8ก.ม. เทียนเหมินซานเดิมเป็นชื่อถ้ า
ตั้งชื่อมาแต่สมัยสามก๊กภายหลังใช้เรียกเป็นชื่อภูเขาด้วยในปีค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็น
ที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอด
ผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้เทียนเหมินซาน บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุด
ต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปีในระหว่างปีค.ศ. 2002-2005 การท่องเที่ยวเทียนเหมินซานได้ใช้
เงินลงทุนประมาณ550ล้านหยวนน าท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตรขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชมควำมงำมของภูผำนับร้อยนับพัน
ยอด จากนั้นน าท่านเดินทางต่อด้วยบันไดเล่ือนที่ยาวที่สุดในโลก ระยะทางกว่า 5 กม. ลงสู่ ถ้ าเทียน
เหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ าประตูสวรรค์ จากนั้นนั่งรถของอุทยานถึงทางขึ้นจุดธูปใหญ่ไหว้ฟ้าขอพรเทพ
สวรรค์”  
น าท่านสู่ จวินเซิงฮวำเยี้ยน สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ 
ที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หินฯลฯมาจัด
แต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจน
เป็นที่เล่ืองลือไปทั่วโลก 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  



 

หลังอาหารน าท่านชม โชว์นำงพญำจ้ิงจอกขำว โชว์แสงสีอันอลังการ ที่สวยงามที่สุดของจางเจียเจ้ีย 
(ส าหรับช่วงในช่วงเดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ โชว์จิ้งจอกขาวปิดการแสดงเนื่องจากอากาศ
หนาว ทางบริษัทฯเปล่ียนเป็นไปดู โชว์เหม่ยลี่เซียงซี แทนนะครับ) 

  ท่ีพัก  CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
 
วันท่ีสี่ ข้ึนเขำเทียนจื่อซำนด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง – เทียนเสี้ยต้ีอ้ีเฉียว ลงด้วยกระเช้ำ – ภำพเขียน 10 ลี้ 

(รวมรถรำง) – ล ำธำรจินเปียนซี – ชมโชว์เหมิยลี่ซำนซ ี
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
 น าท่านเดินทางขึ้น เขำเทียนจื่อซำน หรือ เขำจักรพรรด์ิ 

(ข้ึนลิฟท์แก้วไป่หลง) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ย แห่ง
แรกของเอเชียสูง 326 เมตร พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงาม
ที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืมท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขา
สูงสุดวัดได้ถึง 1,250 เมตรทั้งทางด้านทิศตะวันออก  ทิศใต้
และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อน
ผาอันสูงชันล าห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ  ยืนตระหง่านค้ าฟ้าเสมือนหนึ่งรี้พล
มากมายก าลังเคล่ือนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว น าท่านชม เทียนเสี้ยต้ีอ้ีเฉียว ( สะพำนใต้ฟ้ำอันดับ 
1 ) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดังอวตารและอีกหลายเรื่องได้
น ามาเป็นฉากในการถ่ายท า ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ ยากที่จะหาค าบรรยายมาพรรณนาได้
แล้วน าท่าน ลงเขำเทียนจื่อซำน โดยกระเช้ำลอยฟ้ำ พร้อมกับชมทิวทัศน์ สวยงามแสนประทับใจ  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 จากนั้นน าท่านชม ทิวทัศน์ภำพเขียนสิบลี้ (รวมรถรำง) ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขา

รูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ “ซั่วเซียวี่” ซึ่งเป็น
เขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพที่งดงามแห่งหนึ่งโดยมีล าธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขา เป็นภาพที่
สวยงามราวกับภาพเขียน  

 น าท่านเที่ยวชม ล ำธำรจินเปียนซี หรือ ล ำธำรแส้ทอง ซึ่งเป็นล าธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและ
ชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตล าธารจินเปียนซีมีน้ าในล าธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสอง
ฝ่ังน้ าจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นจ านวนมากเช่นผาแส้ม้าทองผา
อรหันต์เมาเหล้าผาช่วยมารดาลอดส่ีทวารฯลฯ (เดินชมธรรมชาติประมาณ1 กม.) 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ โรงแรม  



 

                  น าทุกท่าน ชมโชว์เหมิยลี่ซำนซี ซึ่งเป็นโชว์ที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ท่านจะได้ชมวิถีชีวิต
ของชนเผ่าแต่ละเผ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจี้ย การแสดงสวยงามและยิ่งใหญ่ ที่มี
ความอลังการสวยงาม พร้อมด้วยแสงสีเสียง ที่น่าต่ืนตาตื่นใจ 

  ท่ีพัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
 
วันท่ีห้ำ ถ้ ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) – สะพำนกระจก 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ถ้ ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ ำวังมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) ถ้ าแห่งนี้สูง 160 เมตร ลึก 

1.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ ามีอ่างเก็บน้ า 1 แห่ง ล าธารใต้ดิน 2 สาย น าท่านล่องเรือ
ไปตามธารน้ าใต้ดิน ชมถ้ าวังมังกร วังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ฯลฯ ท่านจะต่ืนตา
ตื่นใจกับหินที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมา 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น าท่านสู่ สะพำนแก้ว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจางเจียเจี้ย  

ให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง 
โลกตะลึงอีกครั้งกับผลงานสุดน่าประทับใจของอุทยานแห่งชาติ
จางเจียเจี้ย ในจังหวัดหูหนาน ของประเทศจีน เพราะที่นี่
นอกจากจะเป็นอุทยานฯที่สวยงามแล้ว ยังมีสะพานแก้วยาว
ที่สุดและสูงสุดในสะพานนี้จะทอดยาวสองฝ่ังหน้าผาโดยใน
บริเวณ Zhangjiajie Grand Canyonซึ่งจะมีความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร และสูง300 เมตร 
สะพานแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิสราเอล  HaimDotan ซึ่งเคยออกแบบ Expo 
2010 Shanghai's Israel มาก่อน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะ
ช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการท าความสะอาด สะพานกระจกแห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความ
ใสอาจท าให้เราก้าวขาไม่ออก!!  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
  ท่ีพัก SHERATON CHANGDE HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 



 

วันท่ีหก เมืองจำงเจียเจีย้ – เมืองฉำงซำ – ถนนคนเดินฉำงซำหวงซิงลู่ – กรุงเทพฯ     
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
 หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองฉำงซำ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 4 ชม.) 
เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
  จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งย่ำนถนนคนเดินฉำงซำหวงซิงลู่ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย 
19.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ สำยกำรบินไทยสมำยล์ เท่ียวบินท่ี WE 617  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
22.35 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ  

 

 

วันที่เดินทำง 

 

ผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

เด็กมีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

เด็กไม่มีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเดี่ยว 

จ่ำยเพิ่ม 

21-26 มี.ค 63 39,900.- 37,900. 35,900.- 6,500.- 

11-16 เม.ย 63 42,900.- 40,900.- 38,900.- 6,500.- 

12-17. เม.ย 63  42,900.- 40,900.- 38,900.- 6,500.- 
 

รำยกำรทัวร์นี้   พัก 5 ดำวตลอดเส้นทำง // ไม่เข้ำร้ำนรัฐบำลจีน 

                                 ไม่รวมทิปไกด์ และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน 
 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 

 

 

รำยกำรท่องเท่ียวนี้อำจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม 
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 



 

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่
บริษัทฯ ได้รับการส ารอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับเปล่ียนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไป
เที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทาง
บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
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 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม  

 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / คน / วัน 
 ทิปไกด์คนขับรถ  วันละ 10 หยวน / คน / วัน 
 ทิปหัวหน้ำทัวร์ไทยตำมควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

 

 

 

 



 

เงื่อนไขกำรจอง วำงเงินมัดจ ำท่ำนละ 15,000 บำท โดยโอนเข้าบัญชี  
กำรโอนเงินเข้ำ บัญชี   

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 
เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 เมษำยน 2558) 
**เอกสำรท่ีใช้ยื่นวีซ่ำจีนค่ะ  ส ำหรับผู้ใหญ่อำยุ 18 ปีข้ึนไป เกิดท่ีไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ำยขนำด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พ้ืนหลังขำวเท่ำนั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ำมใส่เครื่องประดับ ห้ำมสวม
เสื้อสีขำวถ่ำยรูป **ไม่เอำรูปข้ำรำชกำรค่ะ ห้ำมเขียนช่ือ-นำมสกุลด้ำนหลังรูป ห้ำมแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบติด
กับพำสปอร์ต   

       (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)  
 ใบกรอกขอ้มูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี ใช้เอกสำรดังนี้ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  

 รูปถ่ำยขนำด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลังขำวเท่ำนั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ำมใส่เครื่องประดับ ห้ำมสวมเสื้อ
สีขำวถ่ำยรูป **ไม่เอำรูปข้ำรำชกำรค่ะ ห้ำมเขียนช่ือ-นำมสกุลด้ำนหลังรูป ห้ำมแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดำษ
ติดกับ*ส ำเนำใบเกิด (ประกำศจำกสถำนทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปล่ียนชื่อด้วยค่ะ 

 
 



 

กรณีเดินทำงกับญำติ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเส้ือสีขาว
ถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษติดกับ*
ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 
 ส าเนาใบสูติบัตร 
 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปล่ียนชื่อด้วย 
 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการท างาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น 
      (กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้ผมยาว 

หน้าตาสะสวย) จะต้องไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 

 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์) 
ข้อมูลส ำคัญ  * กรุณำกรอกข้อมูลจริงในเอกสำรท่ีทำงบริษัทจัดให้ 
 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ที่ท างาน.......แจ้งชื่อสถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ที่ท างาน หมายเลขโทรศัพท์ 
 ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ติดต่อได้ 
 ผู้ที่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ที่เป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พ่ีน้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง  

โปรดรับทรำบว่ำ  
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผ่ือเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศ
ไทยและมี ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออม
ทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง 



 

 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 
 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่ง
เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระช้ันชิด  
 ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
 ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
 ท่านที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือ
เอกสารนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรุณำส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมท่านละ 1500.- 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความ
จ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

ท่ำนท่ีถือบัตร APEX 
 ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีวี
ซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออก
ประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญ
หายหมายถึงว่า 

1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร)ตัวจริง 
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์  
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ 
เพ่ือท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 
ฯลฯ ไมรับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร 
หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 
เอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบรุำยละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นามสกุล( MISS./ MRS./ MR.)NAME.....................................................SURNAME............................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส........................................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจบุัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 
........................................................................................................................................................................................
...........................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพทบ์้าน..................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงช่ือและท่ีอยู่ที่ท ำงำนเก่ำแทน) 
.............................................................................ต าแหน่งงาน...................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา
........................................................................................................................................................................................
................................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร .............................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่.....................เดือน....................ปี.....................  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  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ท้ังนี้เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
  



 

ใบจองทัวร์ 
รำยละเอียดผู้จองทัวร์ 
ข้าพเจ้า.............................................................................................โทรศัพท์มือถือ....................................................... 
โทรศัพท์บ้าน.......................................โทรศัพท์ที่ท างาน..................................แฟ็กซ์..................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่.............................ซอย..........................................ต าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................................................... 
อีเมล์....................................................................... ID LINE…………………………………………..………………………………..... 
(กรุณำระบุอีเมล์หรือ LINE  เพื่อประโยชน์ในกำรรับส่งเอกสำร โปรแกรมทัวร์ ใบนัดหมำยเดินทำง ใบเสร็จรับเงิน เปน็ต้น) 

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 
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