
 



  

หน้า 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

DAY 1 กรุงเทพฯ – เมืองเจ้ิงโจว - -  

ZHENGZHOU KAIFU 
INTERNATIONAL HOTEL 
(5ดาว) หรือเทียบเท่า 

DAY 2 
เมืองเจ้ิงโจว –เมืองเจียวจั้ว - เขาหยินไถซาน (รวมรถ
อุทยาน) – เมืองเติงเฟิง 

   
ZHONGZHOU HUADING 
HOTEL  (5ดาว) หรือเทียบเท่า 

DAY 3 
เมืองเติงเฟิง– วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - ป่าเจดีย์ - 
ชมโชว์การแสดงกังฟูวัดเส้าหลิน - สวนดอกโบต๋ัน – เมือง
ล่ัวหยาง 

   
HYATT PLACE LUOYANG 
(5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

DAY 4 
เมืองล่ัวหยาง - ถ้้าประตูมังกรหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) 
- ศาลเจ้ากวนอู - ซานเหมินเสีย 

   
SWAN LAKE INTERNATIONAL 
HOTEL  (5ดาว) หรือเทียบเท่า 

DAY 5 
ซานเหมินเสีย - พิพิธภัณฑ์หุ่นนักรบดินเผาจักรพรรด์ิจ๋ินซี 
(รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองซีอาน - จัตุรัสหอระฆัง - ถนนคน
เดินมุสลิม – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง – ชมแสงสีเจดีย์ห่านป่าใหญ่ 

   
WYNDHAM GRAND XIAN 
SOUTH  (5ดาว) หรือเทียบเท่า 

DAY 6 
เมืองซีอาน - ก้าแพงเมืองโบราณซีอาน –– นั่งรถไฟ
ความเร็วสูง สู่ เมืองเจ้ิงโจว - ตลาดCDB - สนามบินเจ้ิงโจว 

    

DAY 7 สนามบินเจ้ิงโจว – กรุงเทพฯ     



  

หน้า 3 

โปรแกรมทัวร ์

วันแรก  กรุงเทพฯ – เมืองเจิ้งโจว 

15.00 น.   คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2-
3 เคาเตอร์ D-E สำยกำรบินไทยสมำยล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท แพนด้ำ ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับ
และอ้านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ท่าน 

18.00 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองเจิ้งโจว สำยกำรบินไทยสมำยล์ เท่ียวบินท่ี WE 680                                       
(บริกำรอำหำรและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

23.10 น. ถึงท่าอากาศยาน เมืองเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอหนานตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น้้าเหลืองตอนปลาย
ของที่ราบจีนเหนือ  เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ปัจจุบันเจ้ิงโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรม
แห่งใหม่ของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน้าท่านเดินทางเข้าพักที่โรงแรม 

                 ท่ีพัก ZHENGZHOU KAIFU INTERNATIONAL HOTEL (5ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีสอง  เมืองเจิ้งโจว – เมืองเจียวจั่ว -เขำหยินไถซำน (รวมรถอุทยำน) – เมืองเติงเฟิง 
เช้ำ     รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  

น้าท่านเที่ยวชม เขำหยินไถซำน (รวมรถอุทยำน) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็น
อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนทางภาคเหนือ เนื่องจากอุทยานแห่งนี้ ห้อมล้อมด้วยขุนเขาจ้านวนมาก 
และมีเมฆลอยอ้อยอิ่งตลอดทั้งปี เลยได้ชื่อว่า อุทยานภูผาเมฆ อุทยานหวิน ไถซาน เป็นอุทยานทาง
ธรรมชาติรูปแบบใหม่ ไม่ใช่ World Heritage แต่เป็น Geo-Park หรืออุทยานทางธรณีวิทยา เป็น
รูปแบบใหม่ของการจัดหมวดหมู่มรดกทางธรรมชาติ ที่ เป็นแบบอย่างของการก่อก้าเนิด และ
วิวัฒนาการอันยาวนานของโลก รวมทั้งเป็นอู่อารยธรรมให้แก่ผู้คนในบริเวณเหล่านั้ น ได้รับการ
คัดเลือกจากองค์การ UNESCO ให้เป็น Geo-Park ชุดแรกของโลกในปี 2004   

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองเติงเฟิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่รุ่งเรืองแห่ง
ใหม่ที่มีสายน้้าสวยและภูเขางาม มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออ้านวยและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาเป็นเวลา
พันปี ท้าให้เมืองเจียวจั้วมีทิวทัศน์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมที่มีลักษณะพิเศษ  ทั้ง
สวยงามและอุดมสมบูรณ์ 

ค่ ำ    รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
                 ท่ีพัก ZHONGZHOU HUADING HOTEL  (5ดำว) หรือเทียบเท่ำ 



  

หน้า 4 

วันท่ีสำม เมืองเติงเฟง– วัดเส้ำหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) - ป่ำเจดีย์ - ชมโชว์กำรแสดงกังฟูวัดเส้ำหลิน - 
สวนดอกโบต๋ัน – เมืองลั่วหยำง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
จากนั้นน้าท่านชม วัดเส้ำหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า“พระโพธิ

ธรรม” ซึ่งเป็นผู้น้าพุทธศาสนานิกายเซน โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมา

อารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” น้าท่าน

ชมส่ิงส้าคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้า

ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม1,000 องค์ จากนั้นน้าท่านชม หลังรับประทานอาหารน้าท่านสู่ ป่ำ

เจดีย์ ที่มีหมู่เจดียก์ว่า 200องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน  ชมกำร

แสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นัก ท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูใน

บริเวณใกล้เคียงวัด  

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
เดินทางสู่ เมืองลั่วหยำง (ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง) น้าท่านเดินทางชม สวนดอกโบต๋ัน ดอกโบตั๋น

ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีหมู่มวลผกา” เป็นดอกไม้ประจ้าเมืองอันเปรียบเสมือนนามบัตรของ

เมืองล่ัวหยางก็ว่าได้ ประเพณีการปลูกและชมดอกโบตั๋นของเมืองล่ัวหยางนั้นมีประวัติอันยาวนานกว่า 

1,000 ปี ท่านจะได้เพลิดเพลินชื่นชมสัมผัสกล่ินอายของเหล่าดอกโบตั๋นหลากสีนานาพันธุ์ ที่แข่งกัน

เบ่งบานต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวที่มาเยือน  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยำง (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

หน้า 5 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ ภัตตำคำร  
                ท่ีพัก HYATT PLACE LUOYANG (5 ดำว) ดีท่ีสุดหรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีสี่  เมืองลั่วหยำง - ถ้ ำประตูมังกรหลงเหมิน (รวมรถอุทยำน) - ศำลเจ้ำกวนอู – เมืองซำนเหมินเสีย 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
เมืองลั่วหยำง เป็นแหล่งก้าเนิดทางอารยธรรมที่ส้าคัญของประชาชาติจีนในสมัยโบราณเมืองหนึ่ง 
รัฐบาลจีนได้ประกาศให้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และเป็นเมือง
หลวงโบราณ 1 ใน 7 ของจีน เมืองล่ัวหยางได้สถาปนาเป็นเมืองหลวงตังแต่สมัยราชวงศ์เซี่ยซึ่งเป็น
ราชวงศ์ถังแรกของจีน และต่อเนื่องมาอีก 13 ราชวงศ์ท้าให้เมืองล่ัวหยางเป็นเมืองหลวงที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของประเทศจีน 
จากนั้นน้าท่านสู่ ถ้ ำหินหลงเหมิน หรือ ถ้ ำประตูมังกร (รวมรถแบตเตอรี่) เริ่มงานขุดเจาะ ตั้งแต่
สมัยจักรพรรดิเส้ียวเหวินราชวงศ์เว่ยเหนือ(ค.ศ.471-ค.ศ.477)ใช้เวลากว่า 400 ปีจึงสร้างแล้วเสร็จ 
ปัจจุบันจึงมีประวัติ 1500 ปี ความยาวจากใต้สู่เหนือของถ้้าหินหลงเหมินประมาณ 1 กิโลเมตร 
ปัจจุบัน มีถ้้าหินกว่า 1300 ถ้้า ช่องบรรจุพระพุทธรูป 2345    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
จากนั้นน้าท่านสู่ ศำลเจ้ำกวนอู ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีน ภายในศาลเจ้า
ประกอบไปด้วยต้าหนักสามต้าหนัก ต้าหนักหลักของศาลเจ้ากวนอูตั้งอยู่ภายใน ระยะทางผ่านจาก
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ประตูใหญ่เข้าไปประมาณ 50 เมตร มีสิงโตหินจ้านวน 104 ตัวเรียงรายสองข้างทาง ที่บริเวณต้าหนัก
ใหญ่ มีรูปปั้นกวนอูขนาดใหญ่เพ่ือให้ผู้คนที่เคารพนับถือสักการบูชา ต้าหนักที่สอง หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของล่ัวหยาง น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซำนเหมินเซี่ย (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ ภัตตำคำร 
                   ท่ีพัก   SWAN LAKE INTERNATIONAL HOTEL  (5ดำว) ดีท่ีสุดหรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีห้ำ ซำนเหมินเสีย - พิพิธภัณฑ์หุ่นนักรบดินเผำจักรพรรด์ิจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองซีอำน - 
จัตุรัสหอระฆัง - ถนนคนเดินมุสลิม – ชมโชว์รำชวงศ์ถัง – ชมแสงสีเจดีย์ห่ำนป่ำใหญ่ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
เดินทางไปเมืองซีอำน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทาง น้าท่านเดินทางเข้าชม สุสำนทหำร
ดินเผำจักรพรรดิจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) ใช้แรงงานในการสร้างถึง 4 แสนคน เวลาสร้างนานถึง 37 
ปี ถูกสร้างในสมัยจักรพรรดิจิ๋นซีผู้เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ชิน สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้
ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ้านวนกว่า 7,000 ตัวนับเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่ สุดในโลก ถูก
ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี คศ.1979 โดยองค์การสหประชาชาติ น้าท่านเดินทางสู่ เมืองซีอำน 
เมืองซีอานเป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้้าเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว 
นานกว่า 3,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ 
รวมทั้งส้ิน 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเล่ืองชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุ
เก่าแก่อันล้้าค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oceansmile.com/China/Xian.htm
http://www.oceansmile.com/China/Xian.htm
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เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
หลังรับประทานอาหารน้าท่านชมจัตุรัสหอระฆัง หอระฆังโบราณเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง 
ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ท้าการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 
เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้นสร้างในสมัยพระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) 
ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง น้าท่านสู่ถนนคนเดินหุยหมินเจีย หรือ ถนนคนเดิน
มุสลิม มีประวัตินับพันปีแล้วเป็นศูนย์รวมอาหารจานเด็ดและเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดหากไปเมืองนี้
ประกอบด้วยถนนหลายสาย ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมในเมืองซีอาน ที่เต็มไปด้วยกล่ินอายของวัฒนธรรม
อิสลาม อาหารจานเด็ดที่ซีอานมีมากมายหลายอย่าง เช่น หยางโร่วเพ่าหมัว ฉีซานเส้าจื่อเมี่ยน หรือ 
บะหมี่ฉีซาน โย่เจียหมัว หรือ แฮมเบอร์เกอร์หมูสับส่านซี 

เย็น   รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ!!!เกี๊ยวน้ ำซีอำน 
  หลังอาหารน้าท่านชม โชว์รำชวงศ์ถัง แสง สี เสียง สุดตระการตา ที่ขึ้นชื่อของเมืองซีอาน 

จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ชมแสงสีเจดีย์ห่ำนป่ำใหญ่ ในเวลากลางคืน วัด
นี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจงเพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้
นิมนต์พระถังซัมจั๋ง มาเป็นเจ้าอาวาสและแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่น้ามาจากอินเดีย พระถังซัม
จั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่า ขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้าย
แบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัย
ราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด 

                   ท่ีพัก  WYNDHAM GRAND XIAN SOUTH HOTEL (5ดำว) ดีท่ีสุดหรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีหก เมืองซีอำน - ก ำแพงเมืองโบรำณซีอำน – นั่งรถไฟควำมเร็วสูง สู่ เมืองเจิ้งโจว – ตลำด CDB - 
สนำมบินเจิ้งโจว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม  
หลังรับประทานอาหารเช้า น้าท่านสู่ก ำแพงเมืองโบรำณซีอำน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุ
เก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ก้าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้
ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร 
สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งส่ีด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ 
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เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว 

........... น. ออกเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว ด้วย รถไฟควำมเร็วสูง ขบวนท่ี ............ 

........... น. เดินทางถึง เมืองเจิ้งโจว  จากนั้นน้าท่าน ช้อปปิ้ งท่ีตลำดCBD อิสระเลือกซื้อสินค้ามากมาย
หลากหลาย  

เย็น   รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ ภัตตำคำร 
น้าท่านสู ่สนำมบินเจิ้งโจว เพ่ือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

วันท่ีเจ็ด สนำมบินเจิ้งโจว – กรุงเทพฯ 
00.10 น. เหินฟ้าบินกลับสู่ กรุงเทพฯ สำยกำรบินไทยสมำยล์ เท่ียวบินท่ี WE 681 
 (บริกำรอำหำรและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
03.20 น.  ถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 
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รำยกำรทัวร์นี้  พักโรงแรม 5 ดำว และดีที่สุด // ไม่เข้ำร้ำนรัฐบำล 
                             ไม่รวมทิปไกด์ และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน 

 

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

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก้าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้้าด่ืมวันละ1 ขวด/ท่าน    
 
 
 
 

  
วันที่เดินทำง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

11-17 เมษำยน 2563 45,900.- 43,900.- 41,900.- 8,500.- 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้้าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก้ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน/วัน/คน 
 ทิปไกด์คนขับรถ วันละ 10 หยวน/วัน/คน 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม เงื่อนไขกำรจองวำงเงินมัดจ ำท่ำนละ 15,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี 
 
กำรโอนเงินเข้ำ บัญชี   

 
เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน  คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

 

 

 

 

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 
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เอกสารการยื่นวีซ่าจีน 
1. กรอกใบข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงตามแบบฟอร์มที่แนบไว้ในท้ายโปรแกรม 
2. หนังสือเดินทางตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
3. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราประทับ เข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
4. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาสูติบัตรเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง18 ปี 
5. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช้

สติ๊กเกอร์หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ ** รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการ
ในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 

6. กรณีผู้เดินทางมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่เดินทางพร้อมบิดา มารดา  ท่านใดท่านหนึ่งหรือ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา 
มารดา ให้ผู้ปกครองออกหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากส านักงานเขต หรือ ที่ว่าการอ าเภอ 

7. ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางข้าราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าจีน 
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า – ออก ประเทศด้วยตัวเอง วีซ่าและกรุณาดูแลบัตรของท่านเอง 
เพราะหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ในประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

8. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (ส าคัญ) 
8.1 สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชางต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศ

ไทยเท่านั้น 
8.2 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
8.3 หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตัวเอง 
8.4 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตัวเอง 

เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานฑูตจีน 
 

***โปรดท าความเข้าใจว่าว่าสถานฑูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานฑูต *** 
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แบบฟอร์มข้อมูลใช้ประกอบการยื่นวีซ่าประเทศจีน 
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต ) ( MISS./ MRS./ MR.) 
NAME..............................................................................SURNAME................................................................... 
สถานภาพโสด แต่งงานหม้าย หย่า   
ชื่อคู่สมรส ( ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจบุัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ) 
............................................................................................................................. ....................................................
..........................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์มือถือ...................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่(กรณีเกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ที่ท างานเก่าแทน) 
............................................................................................................ต าแหน่งงาน.............................................. 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
.............................................................................................................................. ...................................................
........................................................ รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร .............................................. 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
(MISS. / MRS. / MR. ) 
NAME........................................................................................RELATION.......................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกตอ้งที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมกีารสุ่ม
โทรเช็คสอบถามข้อมูลโดยตรงกับตัวท่านเอง) 
หมายเหต ุ
**   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 
รำยละเอียดผู้จองทัวร์ 
ข้าพเจ้า.............................................................................................โทรศัพท์มือถือ.......... .....................................
โทรศัพท์บ้าน........................................โทรศัพท์ที่ท้างาน..................................  
แฟ็กซ์......................................................ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่.............................ซอย....... ...................................
ต้าบล/แขวง..............................................อ้าเภอ/เขต............................................จังหวัด.......... ............................
รหัสไปรษณีย์...............................................อีเมล์...................... .................................................  
ID LINE…………………………………………..……………………………..... 
(กรุณำระบุอีเมล์หรือ LINE  เพ่ือประโยชนใ์นกำรรับส่งเอกสำร โปรแกรมทัวร์ ใบนัดหมำยเดินทำง 
ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น) 
รำยละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่ีจอง 
โปรแกรม..................................................................................................จ้านวน....................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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