
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 2 
 

 

วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) – นครเซี่ยงไฮ้ – 

หอไข่มุก – อุโมงค์เลเซอร์ – หำดไว่ทำน – ช้อปปิ้งถนน

นำนกิง  

-   RADISSON BLU SHANGHAI 

PUDONG JINQIAO HOTEL  

(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

2 นครเซี่ยงไฮ้ – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสำบซีหู – 

หมู่บ้ำนใบชำหลงจิ่ง – ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย 

   NEW CENTURY 

GUANGDIAN HOTEL (5 

ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

3 วัดพระจี้กง – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลินซำนต้ำฝอ –          

นครเซี่ยงไฮ ้

   RADISSON BLU SHANGHAI 

PUDONG JINQIAO HOTEL  

(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

4 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ)  -  RADISSON BLU SHANGHAI 

PUDONG JINQIAO HOTEL  

(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

5 วัดหลงหัว – ตลำดเฉินหวังเมี่ยว – กรุงเทพฯ     
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โปรแกรมทัวร ์
วันแรก กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศสุวรรณภูมิ) – นครเซีย่งไฮ้ – หอไข่มุก (ไม่ข้ึนชม) – อุโมงค์เลเซอร์ – หำดไว่ทำน 

– ช้อปปิ้งถนนนำนกิง  
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาท์เตอร์ D ประตู 2-3 สำยกำร

บินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้ำ ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สัมภาระในการเดินทางแก่ท่าน 

10.45 น.  บินลัดฟ้าสู่ นครเซี่ยงไฮ้ โดย เท่ียวบินท่ี TG664 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
16.00 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

แล้วให้ท่านรับกระเป๋า จากนั้นน าท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยน าท่านเข้าสู่ตัว เมืองนครเซี่ยง
ไฮ้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หอไข่มุก (ไม่ข้ึนชม) ตั้งอยู่ในย่านผู่ตง หรือ เขตเมืองใหม่ของนครเซี่ยงไฮ้ 
ประเทศจีน ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ าหวงผู่ เต็มไปด้วยตึก
ระฟ้า หอไข่มุกมีลักษณะเป็นไข่มุก 11 ลูก และ เสา 3 เสา ด้านบน
เป็นรูปไข่มุก 3 ลูก 3 ขนาดเรียงกันในแนวต้ัง อิสระถ่ายรูปด้านกับ
หอไข่มุก หลังจากนั้นน าท่าน ข้ึนรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์
ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีนระหว่างเส้นทางภายในอุโมงค์มี
การตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ให้ชมอย่างเพลิดเพลิน
ใจของสถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-
ตะวันตก น าท่านสู่หาดไหว้ทาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก ที่เข้ามาท าการค้าและพัฒนาเมืองเซี่ยง
ไฮ้ให้เจริญโดยสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นศิลปะแบบยุโรปอย่างงดงาม 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
จากนั้นน าท่าน ช้อปปิ้งถนนนำนกิง หรือ ถนนคนเดินนำนกิง แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ 
มีความยาว 5.5 ก.ม. เริ่มตั้งแต่หาดไว่ทาน จนถึงวัดจิ้งอันซื่อ สองฝ่ังถนนมีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้
เลือกสรรกว่า 800 ร้าน จ าหน่ายทั้งของกินของ ใช้ ของที่ระลึก เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋าที่น าแฟช่ัน ปัจจุบัน
ถนนสายนี้เป็นถนนปิดไม่ให้รถวิ่งผ่าน ถือเป็น แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของมหานคร
เซี่ยงไฮ้  
 ท่ีพัก RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ีสอง นครเซี่ยงไฮ้ – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสำบซีหู – หมู่บ้ำนใบชำหลงจิ่ง – ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย 
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
กลำงวัน   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบซีหู ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยภูเขา ทะเลสาบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่ส าคัญ
มากกว่า 30 แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า  40 แห่ง โดย
จุดส าคัญได้แก่ หนึ่งภูเขา, สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิบ
ทิวทัศน์ ล่องเรือผ่านชม “สะพานขาด” ซึ่งเป็นที่มาของต านาน
เรื่อง นำงพญำงูขำว และชมสถูปโคมไฟ 3 ดวง ซึ่ง สะท้อนแสง
จันทร์ในคืนวันเพ็ญ ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ 
ทะเลสาบซีหูแห่งใหม่ จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้ำนใบชำหลงจิ่ง ซึ่ง
เป็นแหล่งปลูกใบชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพ จากนั้นน าท่านสู่ ถนน
โบรำณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นประวัตศาสตร์ 
อันก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน
เมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝ่ังเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของส่ิงปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว 
บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบ
โบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
 ท่ีพัก NEW CENTURY GUANGDIAN HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีสำม วัดพระจี้กง – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลินซำนต้ำฝอ – นครเซี่ยงไฮ ้
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
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น าท่านเดินทางสู่ วัดพระจี้กง หรือ วัดหลินอ่ิงซิ่อ ตั้งอยู่บนภูเขา
น่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู แห่งเมืองหังโจว เป็นวัดเก่าแก่
สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจวถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่ง 
เนื่องจากไฟไหม้ และได้เปล่ียนชื่อมาเป็นวัดหลินอ่ิงซื่อในปัจจุบัน ซึ่ง
แปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้มีการบูรณะ
ซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในมีพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร รูปปั้นพระจี้กง 
และมีหอระฆังที่บรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตัน ที่ชาวญี่ปุ่นมอบให้ในปี 1986 วัดจี้กงมีระฆังดีที่ได้รับยก
ย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบของดีแห่งซีหู ระฆังเทพเก้ามังกรของวัดจะถูกเคาะวันละ 108 ครั้ง และทุกวันสิ้นปีจะมี
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาฟังเสียงระฆังเที่ยงคืนเพ่ือต้อนรับปีใหม่ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี  

กลำงวัน    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
 น าท่าน นมัสกำร พระใหญ่หลินซำนต้ำฝอ ณ วัดหลินซำน (รวมรถเล็ก) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 

88 เมตร  หนัก 700 ตัน เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม  หรือตาม
ภาษาจีนเรียกว่า หลิงซานต้าฝอ จากนั้นเชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย , ชมศาลาฝานกง วัดหลินซาน  
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ มี
พื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเช่ือมระหว่างต าหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นครเซี่ยงไฮ้ 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
          พักท่ี RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันท่ีสี่ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ) 
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
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น าท่ านสนุ ก สุดเหวี่ ย ง เต็ มวัน  ณ  ดินแดนแห่งควำมฝัน 
SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้ เป็น
สวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ มี
ขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด 
รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ใน
เอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง 
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งส้ินราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 
ล้านบาท สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่งไห่ เส่ินตี้ กรุ๊ป กิจการ
รัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่อัดฉีดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผลก าไรในอนาคต  ในสวน
สนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีม
พ า ร์ ค ด้ ว ย กั น ทั้ ง  Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, 
Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ  
ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เป็นโรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะ
สมัยใหม่ที่มีกล่ินอายของมนตร์ขลังดิสนีย์และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจาก
การ์ตูนดิสนีย์เรื่อง Toy Story ดูน่ารักไม่แพ้กันที่ Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งทานอาหาร 
และความบันเทิงต่างๆอาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนที่เคยฉาย
เรื่อง Lion King ด้านโซน Wishing Star Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดิน
เลียบทะเลสาบที่ส่องไฟกะพริบอย่างเว่อร์วัง เหมาะกับคนรักธรรมชาติ 

***อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นชิลล์ๆ และ เล่นเครื่องเล่น แต่ละจุด*** 
ค่ ำ    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

 พักท่ี RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันท่ีห้ำ วัดหลงหัว – ตลำดเฉินหวังเมี่ยว –  กรุงเทพฯ  
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม   
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จากนั้นน าท่านสู่ วัดหลงหัว วัดเก่ำแก่คู่เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นวัดที่ ซุนกวน สร้างถวายเป็นพระกุศลแก่พระ
มารดา ให้ท่านได้ไหว้พระขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นน าท่านชม หยกจีน ซึ่งชาวจีนมี
ความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา รวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกใน
แง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ ซึ่งหากใครได้
ครอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ ารวย ความมีโชค รวมถึงท าให้อายุยืนอีกด้วย 

กลำงวัน    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
  น าท่านเดินทางสู่ ตลำดเฉินหวังเมี่ยว เป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหาร

พื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสาน
ระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มี
ชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ 
17.25 น.  เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG665 
21.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจในการเดินทาง  

 
 

 
 
 
 
 

รำยกำรท่องเท่ียวนี้อำจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม 

ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 
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“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 
 

 
วันที่เดินทำง 

 

อัตรำ
ค่ำบริกำร 
ผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

29 ธ.ค – 02ม.ค 2563 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000.- 

 8-12 ก.พ 2563 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000.- 

21-25 มี.ค 2563 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000.- 

11 – 15 เม.ย. 2563 43,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000.- 

 
รายการทัวร์นี้   โรงแรมที่พัก  5 ดำว  

❖รำยกำรทัวร์นี้  ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ  
 

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัท
ฯ ได้รับการส ารองที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคา
ตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุ
ในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ   
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
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 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 / คน / วัน 
 ทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ตำมควำมพึงพอใจของท่ำน 

 
 

เงื่อนไขกำรจองวำงเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 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 
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เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน  

 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ำย 2นิ้ว 2ใบ พ้ืนหลังขำวเท่ำนั้น!! ต้องเปิดหู ห้ำมใส่เครื่องประดับ ห้ำมสวมเสื้อสีขำวถ่ำยรูป                                      

**ไม่เอำรูปข้ำรำชกำรค่ะ**  (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 
 ส าเนาบัตรประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ชื่อ – ที่อยู่สถานที่ท างานของท่าน 
 ใบกรอกขอ้มูลด้านท้ายโปรแกรม 
 เอกสารยื่นวีซ่าจีน (เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี) 
 ถ้าเดินทางกับพ่อ-แม่ หรือพ่อและแม่ 

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

และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออม
ทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง 

ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็น
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระช้ันชิด  

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

โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนั้นๆ 

กรุณำส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมท่านละ 1200.- 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์
จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความจ าเป็นด้วย
ตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

 
ท่ำนท่ีถือบัตร APEX 

 ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า 
กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของ
ผู้ถือเอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า 

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 เพ่ือ

ท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ 

ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมี
การสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 
เอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบรุำยละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
***กรณีผู้เดินทำงเกษียณอำยุกำรท ำงำนแล้ว โปรดระบุ ช่ือ-ท่ีอยู่ สถำนท่ีท ำงำนเก่ำของท่ำน*** 

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

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่.......................เดือน.....................ป.ี.....................  ถึงวันที่.................เดือน.......................ป.ี.............................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ................................................. 
เมื่อวันที่........................เดือน....................ป.ี....................  ถึงวันที่...................เดือน........................ป.ี............................ 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................................RELATION................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME....................................................................RELATION.............................................. 
หมำยเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก    

ภายหลัง  ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)



 

หน้า 13 
 

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 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 ได้ด ำเนินกำร
ไปแล้วตำมจริง) 
หมายเหตุ : กรุณาส่งใบการจองได้ที่ ID LINE ; panda3318 หรือแฟ็กซ์ 02-4961290  
อีเมล์; salespandaholiday@gmail.com พร้อมโอนเงินค่าจองเข้าบัญชีดังนี้ 
 
 

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

บริษัท แพนด้ำ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 
ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีเกียรติท่ีให้ควำมไว้วำงใจใช้บริกำรทัวร์ของเรำ 
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