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โปรแกรมทัวร์  
วันท่ีหนึ่ง  กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ – หอไข่มุก (รวมค่าข้ึนชม) – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนคนเดิน

หนานกิง 
 07.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3

เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางแก่ท่าน 

10.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG664  
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

16.00 น. ถึง ท่าอากาศยานผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – เมืองเซี่ยงไฮ้ – หอไข่มุก (รวมค่าข้ึนชม) – 
อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนคนเดินหนานกิง 

   RADISSON BLU SHANGHAI 
PUDONG JINQIAO (5ดาว) 
หรือเทียบเท่า 

2 เมืองเซี่ยงไฮ้ – เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – 
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง –ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย 

   NEW CENTURY UANGDIAN     
HOTEL (5 ดาว) หรือ
เทียบเท่า 

3  เมืองหังโจว – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู่จ๋ี  
– ไหว้เจ้าแม่กวนอิมใต้ 

   XIANGSHENG GRAND 
HOTEL (นอนบนเกาะผู่โถว
ซาน)  

4 เกาะผู่โถวซาน – เมืองเซี่ยงไฮ้ – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – 
โชว์กายกรรมเซีย่งไฮ ้

   RADISSON BLU SHANGHAI 
PUDONG JINQIAO (5ดาว)  
หรือเทียบเท่า 

5 วัดหลงหัว – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – กรุงเทพฯ     



 

หน้า 3 

น าท่านชม หอไข่มุก (รวมค่าข้ึนชม) สัญลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ าหวง
ผู่ หอไข่มุกตะวันออกเป็นหอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร ลักษณะเป็นไข่มุก 11 ลูก และ 
เสา 3 เสา ด้านบนเป็นรูปไข่มุก 3 เม็ด 3 ขนาดเรียงกันในแนวต้ัง  

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
                 เที่ ย วชม  อุ โมงค์ เ ล เซอร์  (The Bund sightseeing 

tunnel) เมื่อไปเยือนเซี่ยงไฮ้ต้องไม่พลาดชม เป็นอุโมงค์
ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีนภายในอุโมงค์ตกแต่ง
ด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ แสง สี เสียง 
จากนั้นน าท่านสู่ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของ
แม่น้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร
เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือว่า “พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น
ของนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอค รวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก -
ตะวันตก จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ถนนนานกิง หรือ ถนนคนเดิน แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง
ที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ มีความยาว 5.5ก.ม. เริ่มต้ังแต่หาดไว่ทานจนถึงวัดจิ้งอันซื่อ สองฝ่ังถนนมีสินค้า
นานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรรกว่า 800 ร้าน จ าหน่ายทั้งของกินขอใช้ ของที่ระลึก เส้ือผ้ารองเท้า 
กระเป๋าที่น าแฟชั่น ถือเป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของมหานครเซี่ยงไฮ้ 
ท่ีพัก  RADISSON BLU SHANGHAI PUDONG JINQIAO (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสอง เซี่ยงไฮ้ –เมืองหังโจว–  ล่องเรือทะเลสาบซีหู –หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง– ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน มี

เข่ือนดินที่เต็มไปด้วยดอกไม้ ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ ดูงดงามตา
น่าชมเป็นอย่างมาก เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่สามารถ
หาชมได้ตลอดทั้งปี ประกอบไปด้วยสถานที่ส าคัญมากกว่า 30 
แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคัญ
ได้แก่ หนึ่งภูเขา, สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

หน้า 4 

 น าท่านชม สวนใบชาหลงจิ่ง ใบชา "หลงจิ่ง" ซึ่งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหูนั้น เป็นใบชา
ที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอด
วัน" นอกจากจะมีไร่ชาอันกว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยังจะได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและชิมชา 
เดินทางสู่ จิวหัวซานถนนโบราณเหอฝั่งเจีย  เป็นส่วนหนึ่งของย่านคึกคักโบราณ ในเขตเมืองเก่า
ของหังโจว บริเวณตีนเขาอู๋ซาน ในอดีตบริเวณสี่มุมถนนที่เป็นจุดตัดของถนนเหอฟางเจียกับถนนจง
ซานจงลู่ ถือเป็นหัวใจของย่านดังกล่าว เพราะเป็นที่ตั้งของร้านดัง 4 ร้าน ได้แก่ ร้านแป้งผัดหน้าข่ง
เฟ่ิงชุน ร้านยาเส้นมี่ต้าชาง ร้านแฮมว่านหลง ร้านหมวกจางอวิ่นเซิง ที่มาของดัง 5 อย่างของหังโจว 
ได้แก่ แป้งเสริมสวย พัด บุหรี่ กรรไกรและงานปักหังโจว 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก  NEW CENTURY GUANGDIAN  HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสาม  เมืองหังโจว - เกาะผู่โถวซาน – วัดผู่จ๋ี – ไหว้เจ้าแม่กวนอิมใต้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 น าท่านข้ามเรือสู ่เกาะผู่ถ่อซาน ที่ท่าเรือจูเจียซาน น าท่านชม

วัดผู่จี๋ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในเกาะผู่ถ่อซาน
สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งที่มีลักษณะรูปร่างเป็นผู้ชายที่
ใหญ่ที่สุดในเกาะมีประวัติความเป็นมา 900 ปี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชมวัดที่ยังมีเกาะที่มีเจ้าแม่กวนอิมองค์หนึ่งอยู่ และเป็นสถานที่ซึ่งเล่ากันว่า องค์พระโพธิสัตว์

กวนอิม ได้ทรงแสดงธรรม และท าให้ต้นไผ่ในบริเวณรอบๆนั้น เปล่ียนเป็นสีม่วงไปทั้งหมด จากนั้น
น าท่านไปนมัสการศาล เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์แรกของผู่โถวซาน ซึ่งเป็น
ยุคเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศจีน โดยหลวงพ่อฮุ่ยเอ้อ พระภิกษุจากประเทศญี่ปุ่นที่
เดินทางมาศึกษาธรรมในจีนเป็นครั้งที่สาม ท่านได้อัญเชิญองค์กวนอิมไปยังประเทศญี่ปุ่น ขณะที่
ผ่านเกาะผู่ถัวซานได้เกิดพายุฝน จึงได้อาศัยบริเวณสวนไผ่ม่วงนี้เป็นที่หลบฝนอยู่เป็นเวลานาน จน
เข้าใจว่าองค์กวนอิมไม่รับอัญเชิญไปญี่ปุ่น ท่านและชาวบ้านจึงสร้างศาลเล็กๆไว้และตั้งชื่อศาลแห่งนี้
ว่า ปุ๊เขิ่นชวี่กวานยินเยวี่ยน หรือ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมจากไป 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก  XIANGSHENG GRAND HOTEL (นอนบนเกาะผู่โถวซาน) 
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วันท่ีสี่ เกาะผู่โถวซาน – เซี่ยงไห้ – พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ – โชว์กายกรรมเซี่ยงไฮ้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ที่จัตุรัสประชาชนซึ่งอยู่ใจ
กลางเมือง พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 แกลเลอรี่และมี ลาน
แสดงนิทรรศการอีกสามลาน ซึ่งจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และ
ศิลปะจีนโบราณ ก่อนที่จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์อย่าลืมชมการ
ออกแบบภายนอกที่มีลักษณะเป็นโดมทรง กลมและมีฐานเป็น
ส่ีเหล่ียม รูปร่างนี้แสดงแทนแนวคิดโบราณของสวรรค์ทรงกลมและพื้นดินรูปส่ีเหล่ียม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียว และ

ความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์
ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ เป็นต้น  

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

วันท่ีห้า วัดหลงหัว – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว –กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านชมมีวัดเก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่ง คือ วัดหลงหัว ซึ่งสร้าง
ขึ้นในสมัยสามก๊ก หรือประมาณ 1,000 ปีก่อน โดยซุนกวน
ได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อท าบุญ ภายในวัดมีเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
พันตา ประดิษฐานให้ท่านได้กราบสักการะ น าท่านชม 
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาด
เก่าของผู่ตง อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่ง
สไตล์สถาปัตยกรรมแบบโบราณจีน และเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงาม ทั้งร้านขายอาหาร ร้าน
ขนมพื้นเมืองอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คือ เส่ียวหลงเปา อันลือชื่อ และยังมีขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

17.25 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG665 
21.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ 
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โรงแรมที่พัก  5 ดาว  

❖รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 

 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 
 
 

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่
บริษัทฯ ได้รับการส ารองที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับเปล่ียนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไป
เที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบินทาง
บริษัทฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ินรายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียน แปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยดึถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นส าคัญ 
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วันท่ีเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสรมิ 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

20-24 ก.ย. 2562 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

20-24 ต.ค. 2562 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

08-12 พ.ย. 2562 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

22-26 พ.ย. 2562 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

05-09 ธ.ค. 2562 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

29 ธ.ค. 2562 – 02 ม.ค. 2563 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

11-15 เม.ย. 2563 42,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้ าด่ืมวันละ1 ขวด/ท่าน/วนั   

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 20 หยวน 
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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 –29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

**เอกสารท่ีใช้ยื่นวีซ่าจีนค่ะ ส าหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีข้ึนไป เกิดท่ีไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป **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) 
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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 ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้
ถือเอกสารนั้นๆ 
 

กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันท าการ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมท่านละ 1200.- 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วันมีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 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 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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เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 
เอกสารท่ีใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบรุายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล(MISS./MRS./MR.)NAME....................................................SURNAME.................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส...................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
...........................................................................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์บ้าน............................ 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงช่ือและท่ีอยู่ที่ท างานเก่าแทน) 
......................................................................................................................................................................................  
....................................................................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 าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  
ท้ังนี้เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (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.........................................................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.comพร้อมโอนเงินค่าจองเข้าบัญชีดังนี้ 
 
 
 

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

บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จ ากัด 
ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติท่ีให้ความไว้วางใจใช้บริการทัวร์ของเรา 

 

mailto:salespandaholiday@gmail.com

