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โปรแกรมทัวร์  
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ) – ปักก่ิง – ชมโชว์กายกรรม 
07.10 น.   พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สาย

การบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกแก่ท่าน 

10.10 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองปักก่ิง โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบิน TG614   
(พร้อมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – นครปักก่ิง 
– ชมโชว์กายกรรม 

-   WANDA REALM BEIJING 
HOTEL (5 ดาว หรือเทียบเท่า) 

2 จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – 
ก าแพงเมืองจีนด่านเจวียงกวน – แวะถ่ายภาพ
สนามกีฬารังนก 

   WANDA REALM BEIJING 
HOTEL (5 ดาว หรือเทียบเท่า) 

3 พระราชวังฤดูร้อน – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมือง
เซี่ยงไฮ้  

   RADISSON BLU SHANGHAI 
PUDONG JINQIAO 
(5 ดาว หรือเทียบเท่า) 

4 หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว (ล่องเรือ) – พิพิธภัณฑ์
เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี – ถนนเทียนจือฝ่าง 

   RADISSON BLU SHANGHAI 
PUDONG JINQIAO 
(5 ดาว หรือเทียบเท่า) 

5 อาคาร SWFC 101 ช้ัน – หาดไว่ทาน – ถนนนาน
กิง - STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ช้อป
ปิ้งย่านซินเทียนต้ี   

   RADISSON BLU SHANGHAI 
PUDONG JINQIAO 
(5 ดาว หรือเทียบเท่า) 

6 เมืองเซี่ยงไฮ้ – วัดหลงหัวซื่อ - ตลาดถาวเป่าเฉิง - 
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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15.30 น.   เดินทางถึง สนามบินนครปักกิ่ง น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง  
หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร เพ่ือรับประทานอาหาร  

ค่ า            รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร    
น าท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละ
การแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆ
ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น แต่ไฮ
ไลท์เลยคือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆคันวนอยู่ใน
พื้นที่จ ากัดและโวกายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชว์
กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก 

ท่ีพัก         ท่ีพัก WANDA REALM BEIJING HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสอง จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ก าแพงเมืองจีนด่านเจวียงกวน – แวะถ่ายภาพ

สนามกีฬารังนก 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม จตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ 2.5 
ตารางกิโลเมตร หรือ 275 ไร่ สามารถบรรจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสถานที่จัดงานฉลองวันชาติ มีถนน
รอบลานจัตุรัส 12 เลนทั้งส่ีทิศ ตรงใจกลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์วีรชน ด้านทิศใต้เป็นหอระลึกถึงประธาน
เหมาเจ๋อตุง ( บรรจุศพของท่านไว้ในโลงแก้ว ) ทางใต้ลงมาจากหอระลึกคือ ซุ้มประตูเฉียนเหมิน(ประตู
หน้า) ด้านตะวันตกเป็นอาคารมหาศาลาประชาคม ที่ประชุมรัฐสภาขนาดมหึมา มีพื้นที่ถึง 172 ,000 
ตารางเมตร สร้างในปี ค.ศ. 1959 ใช้เวลาสร้างเพียง 
10 เดือน มีที่นั่งประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ถึง 10,300 ที่นั่ง ความยาว 76 เมตร กว้าง 60 เมตร 
ตรงกลางไม่มีเสาค้ า เป็นหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
น าท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” 
สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 
พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง น าชมโบราณสถาน และส่ิงก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่
สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร น าชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 
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ห้อง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลัง
มู่ล่ีไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านชม ก าแพงเมืองจีนด่านเจวียงกวน ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เป็นด่านที่มีต าแหน่งใกล้กับ

ด่านปาต้าหลิง มีการเดินทางคมนาคมสะดวกเป็นจุดที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม มีทิวทัศน์ที่
สวยงาม ด่านเจวียงกวนตั้งอยู่บนเทือกเขาจื่อจิ้นหล่ิงของอ าเภออี้ มณฑลเหอเป่ย ตอนที่สร้างก าแพง
เมืองจีนส่วนนี้ ฝ่ายราชการเคย“ขังสามัญชนคน ธรรมดา”ไว้ที่นี่ พอสร้างเสร็จ ก็เลยตั้งชื่อด่านนี้ว่า
ด่านจวูยองกวน (จวูแปลว่าขัง ยองแปลว่าคนสามัญธรรมดา)   

 จากนั้นน าทุกท่านแวะถ่ายรูปที่ สนามกีฬารังนก (Birds Nest Stadium) เป็นสนามกีฬาหลักที่ใช้ใน
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ตั้งอยู่ใจกลาง Olympic Complex จะเปิดไฟสวยงามในตอน
กลางคืน ภายนอกมีลักษณะคล้ายกับ "รังนก" ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคาร
ที่ท าด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ให้
กล่ินอายงดงามแบบตะวันออก สนามกีฬารังนกได้ถูกออกแบบ โดยสองสถาปนิกชาว สวิส นามว่า 
Jacques Herzog และ Pierre de Meuron ร่วมกับสนาปนิกจีนชื่อดังอีกหลายคน 

ค่ า       รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร   
 ท่ีพัก  WANDA REALM BEIJING HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม พระราชวังฤดูร้อน – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองเซี่ยงไฮ ้
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
              น าท่านชม พระราชวังฤดูร้อน ในปี 1998 องค์กรยูเนสโก

ได้มีมติยกย่องให้พระราชวังฤดูร้อนแห่งเมืองปักกิ่ง  เป็น
หนึ่ งในมรดกโลกที่มี คุณค่า  ทั้ งจากความมหัศจรรย์
สถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยมือมนุษย์  และยังเป็น
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม อั น ท ร ง คุ ณ ค่ า ที่ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ประวัติศาสตร์และผลงานศิลปะที่ยาวนานของประเทศ 
เดิมนั้นเป็นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์ห
มิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถึงสมัยพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.
1750 กษัตริย์ราชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง  
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ในฤดูร้อนมาประทับที่พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้  เป็นที่ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่
งดงามที่สุดของจีน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางไปที่สถานีรถไฟ เพ่ือเตรียมตัวนั่งรถไฟสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ 
14.53 น.  น าท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูงไปยงัเมืองเซี่ยงไฮ้  โดยรถไฟขบวน  G1202 14.53-21.00  
21.00 น. เดินทางถึง เมืองเซี่ยงไฮ้ ได้รับการขนานนามว่าเป็น "นครปารีสแห่งตะวันออก" ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหา

นครไฮโซอันดับ 5 ของโลก รูปแบบการปกครองของมหานครเซี่ยงไฮ้ จัดอยู่ในกลุ่มเมืองที่ขึ้นตรงต่อ
รัฐบาลกลาง ซึ่งไม่ขึ้นต่อมณฑลใดๆ ทั้งส้ิน ปัจจุบันนับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลก 
และมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของ
ภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟช่ัน และการท่องเที่ยว โดยการ
ผลักดันของรัฐบาลซึ่งให้นครเซี่ยงไฮ้ก้าวขึ้นเป็นผู้น า และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย 
เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภูมิใจของชาวจีน โดยเฉพาะชาวเมืองซึ่งถือกันว่าเมืองของตนเป็นสัญลักษณ์ของ
จีนยุคใหม ่ในด้านความก้าวหน้า และทันสมัย 

ค่ า        รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 
  ท่ีพัก RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสี่ หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว (ล่องเรือ) – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – ตลาดร้อยปี – ถนนเทียนจือฝ่าง 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 น าท่านชม เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออก

แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นอีกหนึ่งย่านเก่าริมน้ าที่มีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้ 
มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1700 ปี ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จุดเด่นขอเมืองโบราณแห่งนี้คือพื้นที่ด้าน
ในนั้นมีแม่น้ าหลากหลายสายเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยรอบ 
ท าให้มีบรรยากาศที่สวยงามและร่มรื่น ซึ่งกิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาจูเจียเจี่ยวก็คือล่องเรือชมวิว
บ้านเรือนเก่าแก่ริมน้ า  น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะและข้าวของ
เครื่องใช้ต่างๆ จากยุคจีนโบราณ เพื่อบอกเล่าความเป็นมาและสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรม
จีนในอดีต ตัวอาคารภายนอกออกแบบเป็นโดมทรงกลมและมีฐานเป็นทรงส่ีเหล่ียมอันเป็นสัญลักษณ์
ของสวรรค์และพื้นโลกตามหลักแนวคิดโบราณ ตั้ งอยู่ส่วนกลางของจัตุรัสประชาชน เมืองเซี่ยงไฮ้ 
ประเทศจีน 
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เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคาร

บ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบ
โบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อ
ของที่นี่คือ เส่ียวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ส าหรับสถานที่ส าคัญเช่น เดอะบันด์ และซินเทียนตี้ รวมถึงเพิร์ลโอเรียนเต็ลทาว
เวอร์เที่ยง จากนั้นน าท่านชม ถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 
ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการ
จัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปด้วยคา
เฟ่ และร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปปินทั้งในและต่างประเทศ 

ค่ า        รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 
 ท่ีพัก RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า อาคาร SWFC 101 ช้ัน – หาดไว่ทาน – ถนนหนานกิง -  STARBUCKS RESERVE ROASTERY 
สวยและใหญ่ท่ีสุดในโลก – ช้อปปิ้งย่านซินเทียนต้ี 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  
 น าท่านชม ตึกSWFC 101 ช้ัน เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศ

จีนด้วยความสูง 492 เมตร มี 101 ชั้น บนพื้นที่ 381,600 
ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อชมวิว
ทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้   
น าท่านชม น าท่านชม หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตก
ของแม่น้ าหวงผู่ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร
เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของ
นครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอด
แนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย  

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่าน ช้อปปิ้งถนนหนานจิง เป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
กว่า 100 ปี ปัจจุบันย่านนี้ผสมผสานระหว่างศูนย์การค้าบนอาคารสูงและอาคารสไตล์โคโลเนียลปะปน
ไปกับร้านค้าริมถนน ค้นหาสินค้าแบรนด์หรู ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนานาชาติ และร้านขายผ้าไหมและ
หยกย่านนี้เริ่มกลายเป็นถนนสายหลักในเมืองตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
น าเข้าสินคา้ตะวันตก ปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Nanjing Dong Lu (ถนนหนานจิงตะวันออก 
และ Nanjing Xi Lu (ถนนหนานจิงตะวันตก) โดยมีสวนสาธารณะ ประชาชน (Renmin Gongyuan) 
เป็นจุดกึ่งกลาง ส ารวจสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และส่วนใหม่ๆ ที่แผ่ขยายออกไปบนถนนคนเดิน
ฝ่ังตะวนัออก ฝ่ังตะวันตกจะทันสมัยกว่า   
จากนั้นน าท่านชม  Starbucks Reserve Roastery  
ในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน  เป็นสาขาแรกในเอเชีย สาขา
ในเซี่ยงไฮ้ ด้วยขนาดพื้นที่ 30,000 ตารางฟุต (ใหญ่
กว่าสาขาปกติ 300 เท่า) สาขาเซี่ยงไซ้เป็นสาขาที่ใหญ่
ที่สุดในโลก และจะคงสถิตินี้ไว้ได้จนกว่าสาขาที่ชิคาโก
จะสร้างเสร็จ น าท่านเดินชม ย่านซินเทียนต้ี ตั้งอยู่บนฝั่งเมืองเก่า ออกแบบโดยเบนจามิน วูด สถาปนิก
ชื่อดังชาวอเมริกัน เป็นอีกจุดที่มีความคลาสสิกของมหานครเซี่ยงไฮ้ ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง
ใหญ่แห่งนี้ ย่านซิน เทียน ตี้ ด้วยตึกและอาคารเก่าแก่ ห้างร้านค้าต่างๆ ตกแต่งให้มีบรรยากาศที่อบอุ่น
คล้ายกับในยุโรป มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ได้นั่งเล่น อ่านหนังสือเพลินๆ มากมาย ที่นี่จึงกลายเป็น
สถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมทั้งยังได้เลือกซื้อเลือกหาของฝากของที่ระลึกอีก
ด้วย 

ค่ า        รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร 
 ท่ีพัก  RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีหก เมืองเซี่ยงไฮ้ – วัดหลงหัวซื่อ -  ตลาดเถาเป่าเฉิน - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านชม วัดหลงหัวซื่อ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดต้ังอยู่ทางตอนใต้ของ มหานครเซี่ยงไฮ้ เล่าย้อนกลับไปใน

สมัยสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวนต้องการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้กับมารดาผู้ล่วงลับจึงเกิดเป็นวัด
ขึ้นครั้งแรกโดยในตอนนั้นใช้ชื่อวัดว่า “วัดเซียนซื่อ” แต่ต่อมาได้จึงได้เปล่ียนเป็นหลงหัวซื่อ   ภายในวัด
มีวิหารเจ็ดหลังตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาวัดของ นครเซี่ยงไฮ้ วิหารแต่ละหลังมีรูปปั้น
พระพุทธรูปและเทพผู้พิทักษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรี
ศากยมุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหาร  เจ้าแม่กวนอิมที่มีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันกรรายล้อมด้วย
พระพุทธรูปสีทอง 500 องค์ ด้านตรงข้ามวัดมีเจดีย์หลงหัว 
(LONGHUA PAGODA) เจดีย์แปดเหล่ียมโบราณ 6 ชั้น สูง 
44 เมตร เป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 922 แทนเจดีย์
องค์เดิมแต่ไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน  วัดหลงหัวถูกท าลาย
ในสมัยราชวงศ์ถังและถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ซ่ง
เหนือเมื่อปี 977 ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็น
วัด “กงเซียง” (Kong Xiang Temple) แต่ก็เปล่ียนกลับมาใช้ชื่อวัดหลงหัวอีกครั้งในสมัยจักรพรรดิว่าน
ล่ีแห่งราชวงศ์หมิง  
น าท่านช้อปปิ้ง ตลาดเถาเป่า หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิน เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ขาย
สินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เส้ือผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ ของจีน ตลาดเถาเป่าเฉิน มี
สินค้าแบรนด์เนมให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อ 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากรับประทานอาหารแล้ว ให้ท่านเตรียมสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบิน 
17.50 น.   ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี  TG665  

(พร้อมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
21.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 
 
 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

http://www.planet789.com/2013/05/shanghai.html
http://www.planet789.com/2013/05/shanghai.html
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รายการทัวร์นี ้   พัก 5 ดาวตลอดเส้นทาง // ไม่เข้ารา้นรัฐบาล 

                                 ไม่รวมทิปไกด์ และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน 

 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่
บริษัทฯ ได้รับการส ารอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับเปล่ียนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไป
เที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  
ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

 
 

  

วันท่ีเดินทาง 

  

ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเด่ียว 

จ่ายเพ่ิม 

18 - 23 ต.ค. 2562 53,900.- 51,900.- 49,900.- 12,000.- 

20 - 25 ต.ค. 2562 53,900.- 51,900.- 49,900.- 12,000.- 

22 - 27 พ.ย. 2562 53,900.- 51,900.- 49,900.- 12,000.- 

05 - 10 ธ.ค. 2562  53,900.- 51,900.- 49,900.- 12,000.- 

27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 53,900.- 51,900.- 49,900.- 12,000.- 

29-ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563  53,900.- 51,900.- 49,900.- 12,000.- 
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อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ   
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 หัวหน้าทัวร์ช านาญเส้นทาง   
 น้ าด่ืมวันละ1 ขวด/ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 20 หยวน / คน / วัน 
 ทิปไกด์คนขับรถ  วันละ 20 หยวน / คน / วัน 
 ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพึงพอใจของท่าน 

เงื่อนไขการจอง วางเงินมัดจ าท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี  
การโอนเงินเข้า บัญชี   

ช่ือบัญชี ธนาคาร สาขา ประเภท เลขท่ีบัญชี 

MR. ZHOU ZHIHONG กสิกรไทย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ออมทรัพย์ 758-2-42304-5 
MR. ZHIHONG ZHOU ไทยพาณิชย์ เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ 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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เอกสารการขอวีซ่าจีน (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 เมษายน 2558) 

**เอกสารท่ีใช้ยื่นวีซ่าจีนค่ะ  ส าหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีข้ึนไป เกิดท่ีไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวม

เสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนช่ือ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้
คลิปหนีบติดกับพาสปอร์ต  (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 

 ใบกรอกขอ้มูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 
ใช้เอกสารดังนี้ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเส้ือสี

ขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบ
กระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปล่ียนชื่อด้วยค่ะ 

กรณีเดินทางกับญาติ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเส้ือสี

ขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบ
กระดาษติดกับ*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 
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 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์) 
  ข้อมูลส าคัญ  * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารท่ีทางบริษัทจัดให้  * 

 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  

โปรดรับทราบว่า  

 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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กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันท าการ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมท่านละ 1200.- 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความ
จ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 
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ท่านท่ีถือบัตร APEX 
 ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มี
วีซ่า 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 ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม ่ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ 
เพ่ือท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 
ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร 
หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบรุายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล( MISS./ MRS./MR.)NAME........................................................SURNAME........................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส..................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุัน …………………………................................................................................................................................... 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์มือถอื........................................ 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงช่ือและท่ีอยู่ที่ท างานเก่าแทน) 
.............................................. ...................................................................................................................................... 
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....................ป.ี.....................  ถึง วันที่....................เดือน......................ปี.................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME...........................................................RELATION.................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME..................................................................RELATION............................................ 
หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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ใบจองทัวร์ 
รายละเอียดผู้จองทัวร์ 
ข้าพเจ้า.............................................................................................โทรศัพท์มือถือ.......... .....................................
โทรศัพท์บ้าน.......................................โทรศัพท์ที่ท างาน..................................แฟ็กซ์.................................................. 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่.............................ซอย............................................ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................................... 
อีเมล์....................................................................... ID LINE…………………………………………..……………………………..... 
(กรุณาระบุอีเมล์หรือ LINE  เพ่ือประโยชนใ์นการรับส่งเอกสาร โปรแกรมทัวร์ ใบนัดหมายเดินทาง 
ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น) 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่ีจอง 
โปรแกรม..................................................................................................จ านวน....................วัน....................คืน 
เดินทางโดยสายการบิน.............................................................วันที่เดินทาง......................................................... 
ราคาทัวร์.......................................ที่นั่งบนเครื่อง……………..…..…..…  เบอร์สมาชิก......................................... 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรัติ 

พร้อมแนบส าเนาหน้าพาสปอร์ตมาด้วย 
(เงื่อนไข : เมื่อส่งเอกสารการจองแล้ว แต่มีการ ยกเลิกภายหลัง จะต้องช าระค่าใช้จ่ายท่ีทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการไปแล้วตามจริง) 
หมายเหตุ : กรุณาส่งใบการจองได้ที่ ID LINE ; panda3318 หรือแฟ็กซ์ 02-4961290  
อีเมล์; salespandaholiday@gmail.com พร้อมโอนเงินค่าจองเข้าบัญชีดังนี้ 
 
 

.............................................................                                                                                                                                      
ผู้จองทัวร ์

บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จ ากัด 
ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติท่ีให้ความไว้วางใจใช้บริการทัวร์ของเรา 

 

mailto:salespandaholiday@gmail.com

