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โปรแกรมทัวร์ 
วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 10 

เคาน์เตอร์ U สายการบิน  SHANDONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ 
จ ากัด คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน 

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  - -  
 

2 
กรุงเทพฯ – เมืองชิงเต่า – จัตุรัสอู่ซื่อ – ปาต้ากว่าน – 
สะพานไม้ม่านปู้ – ถนนวัฒนธรรมพีฉ่าย – ถนนจงซาน 

   

WYNDHAM QINGDAO (5 
ดาว)  หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองชิงเต่า นั่งเครื่องภายใน สู่ เมืองฮาร์บิน้ – ร้านเสื้อ
กันหนาว – โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสาธารณะสตาลิน 
– ถนนจงยาง – เกาะพระอาทิตย์ 

   

JW MARRIOTT HOTEL 
HARBING (5 ดาว) หรือ
เทียบเท่า 

4 
ลานสกีเอ้อร์หลงซาน – สวนเสือไซบีเรีย – งานเทศกาล
แกะสลักน้ าแข็ง 

   

JW MARRIOTT HOTEL 
HARBING (5 ดาว) หรือ
เทียบเท่า 

5 
แม่น้ าซงฮัวเจียง ชมโชว์ว่ายน้ าแข็ง – อนุสาวรีย์ฝั่งหง 
– ถนนโบราณกวางตง – นั่งเครื่องภายใน สู่ เมืองชิง
เต่า 

   

HOLIDAY INN QINGDAO 
PARKVIEW (5 ดาว) หรือ
เทียบเท่า 

6 
เมืองชิงเต่า – พิพิธภัณฑ์เบียร์ – สวนสาธารณะ
เสี่ยวหยู๋ซาน – ถนนคนเดินไถ้ตง – ผ่านชมโบสถ์
คาทอลิก – สนามบินชิงเต่า - กรุงเทพฯ 

   

 

7 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - - - 
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วันท่ีสอง กรุงเทพฯ – เมืองชิงเต่า – จัตุรัสอู่ซื่อ – ปาต้ากว่าน – สะพานไม้ม่านปู้ – ถนนวัฒนธรรมพีฉ่าย 
– ถนนจงซาน 

02.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองชิงเต่า โดย สายการบิน SHANDONG AIRLINES เท่ียวบินท่ี SC 4080 
07.55 น. เดินทางถึง เมืองชิงเต่า (Qingdao) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศจีน  ตั้งอยู่

ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลซานตง (Shandong)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านชม จัตุรัสอู่ซื่อ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า

จัตุรัส 54 ที่มาจากเรื่องราวการเรียกร้องขอเป็นอิสระ
จากเยอรมนีในวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.1919 ซึ่งจุดเด่น
ของที่นี่ก็คืองานศิลปะทรงกลมสีแดงรูปร่างแปลกตา
ที่ตั้งเด่นตระหง่านริมอ่าวกับบรรยากาศที่เห็นท้องทะเล
ได้อย่างงดงามทั้งพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม ถนนแปดด่าน (ปาต้ากว่าน) ท่านสามารถชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปได้อย่าง

หลากหลาย เนื่องจากที่นี่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ชิงเต่าถูกยึดเป็น
อาณานิคม นอกจากชาวเยอรมันที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้ว ยังมีชาวรัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และชาว
เดนมาร์ก จึงท าให้พื้นที่ส่วนมากเต็มไปด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างตามแบบฉบับยุโรป ส าหรับที่มาของชื่อ
ถนนแปดสายนั้นมาจากบริเวณนี้มีถนนแปดสายตัดผ่านกัน เนื่องจากเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก 
คู่รักนิยมเลือกมาถ่ายภาพแต่งงานกันที่นี่  จากนั้นเดินทางสู่ สะพานไม้ม่านปู้ ให้ท่านเดินชมวิว
ธรรมชาติทางทะเลของชิงเต่าถือเป็นแหล่งพักผ่อนที่น่าสนใจเป็นยิ่งนักและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านชม ถนนวัฒนธรรมพีฉ่าย ซึ่งเป็นถนนวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของเมืองชิงเต่า 
และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของชาวเมืองและ ชาวต่างชาติ ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม
พื้นบ้านชิงเต่า ร้านภาพเขียน ภาพวาด รวมไปถึงของว่างพื้นบ้านที่ท่านสามารถเลือกชิมได้ตาม
อัธยาศัย น าท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนจงซาน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อเพื่อ
เป็นของฝากและ ของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 ท่ีพัก SHANGARI-LA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า  

http://travel.kapook.com/view83581.html
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วันท่ีสาม เมืองชิงเต่า นั่งเครื่องภายใน สู่ เมืองฮาร์บิ้น – ร้านเสื้อกันหนาว – โบสถ์เซนต์โซเฟีย  
 สวนสาธารณะสตาลิน – ถนนจงยาง – เกาะพระอาทิตย์  
04.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชิงเต่า 
07.25 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฮาร์บิ้น โดย สายการบิน SHANDONG AIRLINES เท่ียวบินท่ี SC 4631 
09.25 น. ถึง เมืองฮาร์บิ้น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน มีพรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศ

ตะวันออกติดชายแดนรัสเซียส่วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อนเป็น
เมืองน้ าแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ าแข็ง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารน าท่านแวะ ร้านขายเสื้อกันหนาว จากนั้นน าท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ถ่ายรูปจาก
ด้านนอก) เป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึง
วัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟีย
เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 ซึ่ง
แสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น 
จากนั้นน าท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะสตาลิน  สวน
พฤกษชาติสไตล์รัสเซียและตกแต่งด้วยต้นไม้, แปลงดอกไม้ และชุดรูปสลักหิน ชมทัศนียภาพของ
แม่น้ าซงฮัว ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งด้วย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารน าท่านเที่ยวชม ถนนจงยาง เป็นถนนที่ปูด้วยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนย่านธุรกิจ
และการค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิ้น อาคารสร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ลวดลายการตกแต่ง
แบบบารอคและไบแซนไทน์ มีร้านค้าเล็กๆ แบบรัสเซีย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ไท่หยางต่าว 
(เกาะพระอาทิตย์) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ าซงฮัวเจียง ส่วนในช่วงฤดูหนาว
เกาะแห่งนี้จะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจเหมาะกับกิจกรรมหลากหลายชนิด
บนลานน้ าแข็ง อาทิเช่น สเก็ตน้ าแข็ง, เล่ือนหิมะ, และชมนิทรรศการแกะสลักหิมะประจ าปีของฮาร์
บิ้น เกาะพระอาทิตย์ เป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่ง
ดังไปทั่วโลก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 ท่ีพัก SHARATON HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสี่ ลานสกีเอ้อร์หลงซาน – สวนเสือไซบีเรีย – งานเทศกาลแกะสลักน้ าแข็ง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลานสกีเอ้อร์หลงซาน ให้ท่านได้มีเวลาอิสระในการเล่นสกี ซึ่งมีอุปกรณ์สกี
ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานครบครันไว้คอยบริการ เพลิดเพลินกับนานากิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น 
การเล่นสกี (มีลานสกีที่เหมาะกับเด็กและ ผู้ที่เริ่มหัดเล่น) , แคร่เล่ือน, สโนว์โมบิล, รถม้าลาก, ฯลฯ 
ท่ามกลางบรรยากาศ เมืองหนาว กับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วยเกล็ดหิมะ (ราคา
ทัวร์ยังไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกีและเครื่องเล่นต่างๆ ภายในรีสอร์ท)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารน าท่านสู่ สวนเสือไซบีเรีย เสือโคร่งไซบีเรีย หรือ เสือโคร่งอามูร์ เป็นสายพันธุ์ย่อย ของ
เสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลือเผ่าพันธุ์อยู่จนถึงปัจจุบันเสือโคร่งไซบีเรีย  สามารถ
โตเต็มที่ได้ถึงเกือบ 3 เมตร และหนักได้ถึงเกือบ 300 กิโลกรัม เป็นเสือโคร่งชนิดที่มีล าตัวที่ใหญ่กว่า
เสือโคร่งชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด ใบหน้าแผ่กว้าง กรามใหญ่ ลวดลายน้อย และพ้ืนล าตัวเป็นสีเหลือง
ออกขาวมากกว่าเสือโคร่งชนิดอื่น ๆ สันนิษฐานว่า คงเป็นเพราะการปรับตัวให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมที่มีหิมะและความหนาวเย็นอยู่รอบตัว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านชม การจัดนิทรรศการและศิลปกรรมการ
แกะสลักน้ าแข็งประจ าปีของฮาร์บิน ในงานเทศกาล เดิน
ทางเข้าสู่งาน ICE AND SNOW FESTIVAL หรือ  นิทรรศการ
และศิลปกรรมการแกะสลักน้ าแข็งประจ าปีของฮาร์บิน “ 
ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ” หรือ เทศกาลโคมน้ าแข็ง ซึ่งเป็นเทศกาล
ประจ าปีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ภายในงานท่านจะได้ชม โคมไฟ
น้ าแข็ง, การสลักน้ าแข็งหลากหลายรูปแบบที่ถูกสลักขึ้น ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การแกะสลักน้ าแข็งจาก 

 ท่ีพัก SHARATON HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีห้า แม่น้ าซงฮัวเจียง ชมโชว์ว่ายน้ าแข็ง – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – ถนนโบราณกวางตง – นั่งเครื่องภายใน 
สู่ เมืองชิงเต่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารจากนั้นน าท่านชม แม่น้ าซงฮัวเจียง แม่น้ าสายใหญ่ที่สุดของมณฑลเฮยหลงเจียง ซึ่งไหล

ผ่านกลางเมืองฮาร์บิ้น ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ าที่เป็นน้ าแข็ง พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัยท่าน
กลางแม่น าที่กลายเป็นน้ าแข็ง ชม โชว์ว่ายน้ าแข็ง และกิจกรรมท่ามกลางหิมะมากมาย อาทิ สไลด์
เดอร์ แคร่เล่ือน สโนว์โมบิล เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ าแข็งฯลฯ จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝ่ังแม่น้ าซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายาม
ต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอด
เสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหารน าท่านช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณกวางตง ซึ่งมีของฝากของขาย ของที่ระลึกมากมายให้ม่าน

ได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองฮาร์บิ้น 

22.15 น. เหินฟ้าสู่ เมืองชิงเต่า โดย สายการบิน SHANDONG AIRLINES เท่ียวบินท่ี SC 4632 
00.40 น. ถึง เมืองชิงเต่า จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก  
  ท่ีพัก HOLIDAY INN QINGDAO PARKVIEW (5 ดาว) หรือเทียบเท่า  
วันท่ีหก เมืองชิงเต่า – พิพิธภัณฑ์เบียร์ – สวนสาธารณะเสี่ยวหยู๋ซาน – ถนนคนเดินไถ้ตง – ผ่านชมโบสถ์

คาทอลิก – สนามบินชิงเต่า – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลังอาหารน าท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งโรงงากระบวนการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่ม

จนถึงปัจจุบัน รู้จักกรรมวิธีในการกลั่นเบียร์ ของโรงงานเบียร์แห่งแรกของประเทศจีน รวมทั้งกรรม
วิธีการกล่ันเบียร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบัน ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ขวด และกระป๋อง เพื่อ
จ าหน่ายสู่ตลาดโลก อีกทั้งยังให้ท่านได้ล้ิมรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีชื่อเสียง  จากนั้นน าท่านชม 
สวนสาธารณะเสี่ยวหยู๋ซาน และจุดชมวิวบนภูเขาที่อยู่กลางเมือง ส่วนมากก็มีคนท้องถิ่น เดินออก
ก าลังกายยามเย็นกัน ด้านบนมีหอเจดีย์แบบจีนทรงแปดเหล่ียมสูง 3 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปชมวิวตัว
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เมืองที่จะเห็นอาคารรูปแบบตะวันตกและเวิ้งโค้งของชายหาดด้านล่างทั้งหมด โดยสวนแห่งนี้
สามารถเดินขึ้นมาจากบริเวณย่านถนนต้าเสวี่ย ประมาณ 15 นาทีถือเป็นการออกก าลังกาย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินไถ้ตง เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและคึกคักที่สุดในชิงเต่า มีเส้ือผ้า

รองเท้าและของกระจุกกระจิกจ าหน่ายและนอกจากนี้ยังมีอาหารเยอะแยะมากมายใหท่านไดเลือก
ซื้อและได้สัมผัส บรรยากาศยามค่ าคืนของถนนสายนี้ น าท่านสู่ย่านการค้าถนนคนเดินเมืองชิงเต่า 
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ผ่านชมโบสถ์คาทอลิก ก่อนน าท่านรับประทานอาหารค่ า 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองชิงเต่า  

21.05 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน SHANDONG AIRLINES เท่ียวบินท่ี SC 4079 
วันท่ีเจ็ด กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 
01.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการท่องเที่ยวและบริการ 
 

 

 

รายการทัวร์นี้  พัก 5 ดาวตลอดเส้นทาง // ไม่เข้ารา้นรัฐบาล 

                                ไม่รวมทิปไกด์ และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน 
                                         

  
วันท่ีเดินทาง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสรมิ 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

28 ธ.ค. 2562 – 03 ม.ค. 2563 39,900.- 37,900.- 35,900.- 7,500.- 

30 ธ.ค. 2562 – 05 ม.ค. 2563 39,900.- 37,900.- 35,900.- 7,500.- 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 
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 “คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 
 

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

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ   
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 หัวหน้าทัวร์ช านาญเส้นทาง   
 น้ าด่ืม 1 ขวด/ท่าน/วัน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 23 กิโลกรัม  ( 1 ใบ ต่อ 1 ท่านเท่านั้น) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / คน / วัน 
 ทิปไกด์คนขับรถ  วันละ 10 หยวน / คน / วัน 
 ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพึงพอใจของท่าน 
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เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท  
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 

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 ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิป
หนีบติดกับพาสปอร์ต         (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 

 ใบกรอกขอ้มูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส าเนาบัตรประชาชน  
ส าหรับเด็กอายุต ากว่า 18 ปี 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) 
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 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปล่ียนชื่อด้วยค่ะ 
กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางกับญาติ 
 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 

 พระภกิษุ 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 พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
  ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง  

โปรดรับทราบว่า  
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผ่ือเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
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กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ม ีWORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออม
ทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง 

ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรืออาจเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็น
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระช้ันชิด  

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

โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสาร
นั้นๆ 

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 โดยไม่มีวี
ซ่า 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 ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ 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 (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์บ้าน........................................... 
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...................ปี.......................  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..................................  
แฟ็กซ์......................................................ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่.............................ซอย..........................................
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด.......... ............................
รหัสไปรษณีย์...............................................อเีมล์.......................................................................  
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 
 
 

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

บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จ ากัด 
ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติท่ีให้ความไว้วางใจใช้บริการทัวร์ของเรา 
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