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โปรแกรมทัวร ์
วันท่ีแรก กรุงเทพฯ – เมืองเซี่ยงไฮ้ – เมืองหังโจว – รับประทานอาหารริมแม่น ้า 
08.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D 

สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกแก่ท่าน 

10.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย เท่ียวบิน TG664 
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

15.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ น าท่าน
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วให้ท่านรับ
กระเป๋า จากนั้นน าท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศอันทันสมัยน า
ท่านเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้  

วันท่ี ก้าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – เมืองเซี่ยงไฮ้ – เมืองหังโจว – 
รับประทานอาหารริมแม่น ้า  

-   LANDISON PLAZA HSD 
HOTE (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

2 เมืองถุนชี – เมืองโบราณถุนชี    CROWNE PLAZA HOTEL 
(4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

3 หมู่บ้านโบราณหงชุน – ภูเขาหวงซาน - จุดชมวิว ซือ
สิ นฟง – จุดชมวิวต่างเขาหวงซาน 

   HUANG SAHN BEIHAI  
HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

4 ยอดเขากวนหมิงต่ิง – จุดหินบิน – หุบเขาซีไห่ –  
จุดชมทะเลเมฆ 

   HUANG SAHN BEIHAI  
HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

5 ลงจากเขาหวงซาน – เมืองเซี่ยงไฮ้ – อุโมงค์เลเซอร์ – 
หาดไหว่ทาน – ถนนคนเดินนานกิง  

   REDISSON BLUE  
SHANGHAIPUDONG  
JINQIAO HOTEL (5 ดาว) 
หรือเทียบเท่า 

6 วัดพระหยกขาว – ตลาดเถาเป่า– กรุงเทพฯ      
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งค่ังมากที่สุดแห่งหนึ่ง 
เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึง
ความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า บนฟ้ามีสวรรค์บนดินมีซู เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงาม
สองฟากถนน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

ค่้า   รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร   
 ท่ีพัก LANDISON PLAZA HSD HOTE ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง เมืองถุนชี – ชมเมืองโบราณถุนชี    
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองถุนชี  ซึ่งเป็นเมืองเขาหวงซาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เที่ยวชม เมืองโบราณถุนชี ชมถนนโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ซ่ง มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานหวงซาน
เป ็นเม ืองที ่ย ังคงรักษาลักษณะของที ่ตั ้งอาคารบ ้านเร ือน
แบบเดิมไว้จนถึงปัจจุบัน 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
 ท่ีพัก CROWNE PLAZA HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ  กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระทางใบเล็ก ส้าหรับพักบนเขาหวงซาน 2 คืน พอถึงจุดลงกระเช้าท่ีบน
เขา จะมีเจ้าหน้าท่ีมารับกระเป๋าของท่านไปท่ีโรงแรม แต่ระหว่างทางจากท่ีพักไปขึ นกระเช้าให้
ลูกค้าทุกท่านรับผิดชอบสัมภาระของท่านเอง 

วันท่ีสาม หมู่บ้านโบราณหางชุน – ภูเขาหวงซาน - จุดชมวิว ซือฉินฟง (SHIXINFENG) – และจุดต่างๆ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณหวงชุน หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้เป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 2,000 ให้ท่านสัมผัสและซึมซับถึงความเป็นอยู่ของชาวจีนโบราณที่ยังคง
รักษาบ้านเรือน และวิถีชีวิตอันงดงามอิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัยอีกครั้ง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากถ่ายภาพเสร็จ ตามเวลาท่ีเหมาะสม  
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น าท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าYUNGU สู่เขาหวงซาน ขึ้นสู่ยอดเขาในระดับความสูง 1,700 เมตร ระหว่าง
ทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาที่ปกคลุมด้วย ป่าสนเขียวขจี ถึงสถานีบนเขา อุทยานแห่งชาติเขา
หวงซาน  ได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขาหวง
ซาน มียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ าตกใหญ่ 
2 แห่ง และล าธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติ
เสกสรรขึ้นเป็น หวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสน
รูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลก
ตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขา และ
น้ าพุร้อน สมกับส านวน “ไป 5 ภูกลับมา ไม่มองภูเขา 
ไปหวงซาน กลับมาไม่มองภู” ของสีวีเส่ียเค่อ นักเดินทางจีนสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส  เมื่อเดินทาง
ถึงยอดเขาแล้ว น าท่านเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของอุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมู่ต้นสน 
อัธยาศัยให้ท่านถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว ซือฉินฟง(SHIXINFENG)   

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพัก HUANG SAHN BEIHAI HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสี่ ยอดเขากวนหมิงต่ิง – จุดหินบิน – หุบเขาซีไห่ – จุดชมวิวทะเลเมฆ 
05.30 น. น าท่านออกเดินทางจากโรงแรม เพ่ือไปรอถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว ซือฉินฟง (SHIXINFENG) (เวลาพระ

อาทิตย์ขึ้นจะอยู่ที่เวลา 6 - 7 โมง และขึ้นอยู่ที่สภาพอากาศ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเที่ยวชมทิวทัศน์อันสวยงามที่ ยอดเขากวงหมินต่ิง ซึ่งมี
ความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,800 เมตรตั้งอยู่ระหว่าง เขาอวี้ผิง
โหลว และเขตวิวเหนือ เป็นยอดเขาที่มีความสูงรองจากเขาหวง
ซาน บนยอดเขาแห่งนี้มีความกว้างใหญ่มโหฬาร เหมาะเป็นที่
ชมพระอาทิตย์ขึ้นให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติที่มีความงดงาม
อันเป็นเอกลักษณ์ราวกับอยู่บนสวรรค์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากถ่ายภาพเสร็จ ตามเวลาท่ีเหมาะสม 
ชม ทะเลหมอก ทะเลเมฆ ชมทิวทัศน์ของเขาเหลียนฮัว(ดอกบัว) รูปทรงของเขาลูกนี้นั้นคล้ายคลึง
กับดอกบัว แปลกตาและสวยงาม จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยวชม เขาเทียนตู้(สวรรค์) และเขาหลง
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(มังกร) ชมเขาสิงโต ที่ชิงเหลียงไถก้อนหินที่ยื่นออกจากภูเขาเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม
ท่ามกลางทะเลหมอก นอกจากนี้ยังมีหินรูปทรงแปลกประหลาดอีกนับร้อยนับพัน ระหว่างยอดเขาโอบ
ล้อมด้วยมวลเมฆซึ่งเปล่ียนรูปร่างตลอดเวลา ราวกับภาพวาดอันงดงาม เช่น ลิงมองทะเล ตือโป๊ยก่าย
กินแตงโม   

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพัก HUANG SAHN BEIHAI HOTEL ( 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีห้า ลงจากเขาหวงซาน –  เมืองเซี่ยงไฮ้ – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไหว่ทาน - ถนนคนเดินนานกิง  
05.30 น. น าท่านออกเดินทางจากโรงแรม เพ่ือไปรอถ่ายภาพ ณ จุดชมวิว ซือฉินฟง (SHIXINFENG) (เวลาพระ

อาทิตย์ขึ้นจะอยู่ที่เวลา 6 - 7 โมง และขึ้นอยู่ที่สภาพอากาศ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ได้เวลาสมควรน าท่าน ลงจากเขาหวงซาน โดย นั่งกระเช้าไฟฟ้าYUNGU 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากถ่ายภาพเสร็จ ตามเวลาท่ีเหมาะสม  
 น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชม.)  
 หลังจากนั้นน าท่าน ขึ นรถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีนระหว่าง

เส้นทางภายในอุโมงค์มีการตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ให้ชมอย่างเพลิดเพลินใจของ
สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก 

  น าท่านสู่ หาดไหว่ทาน เขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวันตก ที่เข้ามาท าการค้าและพัฒนาเมืองเซี่ยงไฮ้
ให้เจริญโดยสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นศิลปะแบบยุโรปอย่างงดงาม 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนหนานจิง หรือถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้ง
ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ มีความยาว 5.5 ก.ม. เริ่มตั้งแต่
หาดไว่ทาน จนถึงวัดจิ้งอันซื่อ สองฝ่ังถนนมีสินค้านานาชนิดให้
ท่านได้เลือกสรรกว่า 800 ร้าน จ าหน่ายทั้งของกินของ ใช้ ของ
ที่ระลึก เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋าที่น าแฟชั่น ปัจจุบั นถนนสายนี้
เป็นถนนปิดไม่ให้รถวิ่งผ่าน ถือเป็น แหล่งช้อปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของมหานครเซี่ยงไฮ้  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
  ท่ีพัก REDISSON BLU SHANGHAIPUDONG JINQIAO HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีหก วัดพระหยกขาว – ตลาดเถาเป่า– กรุงเทพฯ 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระหยก หรือ วัดพระหยกขาว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็น
ที่รู้จักจากพระพุทธรูปสององค์ที่สร้างขึ้นจากหยกทั้งแท่ง องค์พระพุทธรูปปางนั่ง หุ้มด้วยเพชรพลอย 
หินมโนรา และ มรกต และองค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์ นอนเอียงด้านขวาและหนุนพระเศียรด้วยพระ
หัตถ์ขวา ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีทั้งชาวจีนและนักท่องเที่ยว เดินทางมาสักการะบูชา 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเถาเป่าหรือตลาดเถาเป่าเฉิง ที่นี่มีของที่ระลึกมากมายเรียกได้ว่าเป็นแหล่งช้

อปปิ้งสินค้าของเมืองเซี่ยงไฮ้ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เส้ือผ้า รองเท้า ตลาดเถาเป่ามีของให้ท่าน
เลือกชมมากมายตลอดการเดินทั้งของกินและของใช้มากมาย  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพ่ือกลับสู่ กรุงเทพฯ 

17.25 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG665 
21.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจในการเดินทาง  
 
 

 

 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 

 

 

รายการท่องเท่ียวนี อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 

ทั งนี ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส้าคัญ 



  

SHA 19026D                                                                                                                                                    หน้า 7 

 

รายการทัวร์นี้       - พักโรงแรม 4 - 5 ดาว  
                       - ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 20หยวน/วัน/คน 
                       - ไม่เข้าร้านรัฐบาล 
 

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่

บริษัทฯ ได้รับการส ารองที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

ปรับเปล่ียนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไป

เที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบินทาง

บริษัทฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ินรายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียน แปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

อัตราค่าบริการนี รวม  

 
วันที่เดินทาง 

 

อัตรา
ค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

08 - 13 ส.ค 62  47,900.- 45,900.- 43,900.- 12,000.- 

20 - 25 ก.ย 62 47,900.- 45,900.- 43,900.- 12,000.- 

22 - 27 ต.ค 62 49,900.- 47,900.- 45,900.- 12,000.- 

23 - 28 พ.ย. 62 47,900.- 45,900.- 43,900.- 12,000.- 

28 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 49,900.- 47,900.- 45,900.- 12,000.- 
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 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้ าด่ืมวันละ1 ขวด/ท่าน   

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม  

 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม  กระเป๋าโหลดใต้เครื่องได้ท่านละ 1 ใบ 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  

เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจ 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 –29วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

**เอกสารท่ีใช้ยื่นวีซ่าจีนค่ะ ส้าหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ นไป เกิดท่ีไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
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 รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื อสีขาวถ่ายรูป **ไม่
เอารูปข้าราชการค่ะ  (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 

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 าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง 

ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่ ง
เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระช้ันชิด  

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

ท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้
ถือเอกสารนั้นๆ 
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กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันท้าการ 

อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมท่านละ 1200.- 

อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วันมีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ

ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเ อกสารและชี้แจงความ

จ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

 

ท่านท่ีถือบัตร APEX 

ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับ
องค์กรฯ 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 
เพ่ือท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 

5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 
ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับ
เอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี !!!! 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบรุายละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล(MISS./MRS./MR.)NAME....................................................SURNAME.................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส...................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน........................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงช่ือและท่ีอยู่ที่ท้างานเก่าแทน) 
..............................................................................................ต าแหน่งงาน………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร .............................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่...................เดือน..................ป.ี.................  ถึง วันที่................เดือน...................ปี........................... 
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........................................... 
หมายเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือ 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.......................................แฟก็ซ์..................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่...............................ซอย........................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์.................................... 
อีเมล์................................................................................ ID LINE…………………….……………..……………………………..... 
(กรุณาระบุอีเมล์หรือ LINE  เพื่อประโยชน์ในการรับส่งเอกสาร โปรแกรมทัวร์ ใบนัดหมายเดินทาง ใบเสร็จรับเงิน เปน็ต้น) 

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

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรัติ 

พร้อมแนบส้าเนาหน้าพาสปอร์ตมาด้วย 
(เงื่อนไข : เมื่อส่งเอกสารการจองแล้ว แต่มีการ ยกเลิกภายหลัง จะต้องช้าระค่าใช้จ่ายท่ีทางบริษัทฯ ได้
ด้าเนินการไปแล้วตามจริง) 
หมายเหตุ : กรุณาส่งใบการจองได้ที่ ID LINE ; panda3318 หรือแฟ็กซ์ 02-4961290  
อีเมล์;salespandaholiday@gmail.comพร้อมโอนเงินค่าจองเข้าบัญชีดังนี้ 
 
 

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

บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จ้ากัด 
ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติท่ีให้ความไว้วางใจใช้บริการทัวร์ของเรา 

 

 

mailto:salespandaholiday@gmail.com

