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โปรแกรมทัวร์  

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เมอืงฉงชิ่ง - หงหยาต้ง - ขึน้เรือส าราญ  

08.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 
4 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าท่ี บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ 
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

11.05 น.     เหินฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดย เที่ยวบินที่  WE 684  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมือง

หลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยท่ีญี่ปุ่นรุกราน
ประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกท่ีขึ้นกับมณฑล เสฉ
วน ต่อมาเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลาง
ของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมา
เป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงท าให้ฉงชิ่งเป็น

วันที่ ก าหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เมอืงฉงชิ่ง - หงหยาต้ง - ขึน้
เรือส าราญ 

   YANGTZE GOLD 
CRUISES ( 5 ดาว ) 
หรือเทียบเท่า 

2 ล่องเรือแม่น้ าแยงซีเกียง - เมืองผึเฟิงตู - งานเลี้ยง
ต้อนรับ 

   YANGZE CRUISES  
( 4 ดาว )หรือเทียบเท่า 

3 ล่องเรือแม่น้ าแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เซยีว
ซานเสีย(เปลื่ยนเรือ) - ซหีลิงเสีย - งานเลี้ยงอ าลา 

   YANGZE CRUISES  
( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า 

4 เข่ือนยักษ์เสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - 
รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง 

   ATHESTEL HOTEL  
( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า 

5 ฉงชิ่ง – วัดอรหันต์ - ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเป่ย - 
กรุงเทพฯ 
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มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ ท่ีอยู่ทางทิศตะวันตก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าท่านโดยรถโค้ชจาก เมืองฉงชิ่ง สู่ 
หงหยาต้ง เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น ในส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลาดของ
กิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็นสินค้าแปรรูปและ
เคร่ืองเทศ หลังจากนั้นน าท่านเดินทางขึ้นเรือส าราญ 

เย็น   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารบนเรือส าราญ 
  ที่พัก YANGTZE GOLD CRUISES  ( 5 ดาว ) 

วันที่สอง ล่องเรือแม่น้ าแยงซีเกียง - เมืองผึเฟิงตู - งานเลี้ยงต้อนรับ 

 เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 
 น าท่านล่องเรือแม่น้ าแยงซีเกียง พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวท่ีชั้นดาดฟ้าของเรือ หรือระเบียงหน้า

ห้องของท่านในขณะที่เรือล่องผ่านเมือง ภูเขาต่างๆ 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ 
 แวะชม เมืองเฟิงตู (เมืองผี) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าแยงซีเกียง 

อ าเภอวั่นเซี่ยนเป็นเมืองขนาดกลาง แต่ก่อนเป็นเมืองนรก
จ าลองในสมัยราชวงศ์หมิงมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 
400 กว่าปี โดยสร้างตามความเชื่อของลัทธิเต๋าและพุทธ
ผสมผสานกันเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษ อีกท้ังยังมีมีการจ าลอง
เล่าเรื่องราวตามต านานต่างๆ อีกมากมาย 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ าบนเรือ  
 น าท่านชมการแสดงบนเรือ อาทิ การออกเรือสมัยโบราณ โชว์เปลื่ยนหน้ากาก งานเลี้ยงต้อนรับ

จากกัปตัน และพนักงานบนเรือ 
  ที่พัก YANGTZE GOLD CRUISES  ( 5 ดาว ) 
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วันที่สาม ล่องเรือแม่น้ าแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เซยีวซานเสีย(เปลื่ยนเรือ) - ซีหลิงเสีย - งาน
เลี้ยงอ าลา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ 
 หลังจากนั้นเรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบฉวีถังเสีย เป็นช่องแคบสั้นท่ีสุดเพียง 8 กิโลเมตรเท่านั้น เป็น

ช่องแคบท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะด้านตะวันตกของช่องแคบท่ีมีชื่อว่า ประตูขุยเหมิน 
กระแสน ้าจะเชี่ยวกรากมาก เรือส า ราญต้องฝ่าด่าน อันแข็งแกร่งนี้ไปด้วยความปลอดภัย (เปรียบ
ดั่งคนเมื่อเจออุปสรรคในชีวิตต้องอย่าท้อถอยท่ีจะฝ่าฟันไป) เรือส าราญผ่านช่องแคบอู๋เสีย ซึ่งมี
ความยาว 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่งใน
แม่น ้าแยงซีเกียง อยู่ในบริเวณภูเขาหวูซันซึ่งมีทัศนียภาพ
โดดเด่นเป็นพิเศษ สองฟากฝั่งมีแนวหินผาท่ีมีลักษณะ
เหมือนหิน วางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ 
ยอดเขา 12 ลูกยืนเด่นตระหง่านสองฟากฝั่งเสมือนหนึ่ง 
เป็นสร้อยเพชรอันงดงามบนตลิ่งของแม่น ้าแยงซีเกียง 
น าท่านลงเรือเล็ก(เปลื่ยนเรือ) เพื่อชมความงามของเซียวซานเสีย 2 ข้างทาง จากนั้นน าท่านกลับ
ขึ้นสู่เรือ เรือแล่นเข้าสู่ ช่องแคบซีหลิงเสีย ซึ่งเป็นช่องแคบท่ียาวท่ีสุดมีความยาวถึง 76 ก.ม. ท่ีเด่น
เป็นพิเศษคือมีหาดมากมายและน้ าไหลเชี่ยวกราก 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
  หลังจากรับประทานอาหาร ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวแม่น้ าแยงซีเกียง ท่ีสวยงาม  
ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านชมงานเลี้ยงอ าลาจากกัปตัน และ พนักงานบนเรือ แสดงโชว์ต่างๆ 
   ที่พัก YANGTZE GOLD CRUISES ( 5 ดาว )  
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วันที่สี ่ เข่ือนยักษ์เสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  น าท่านชมเขื่อนซานเสียต้าป้า โครงการเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่โตท่ีสุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับตั้งแต่การ

สร้างก าแพงเมืองจีนและเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง 
การออกแบบเขื่อนท้ังหมดส่วนใหญ่เป็นวิศวกรชาวจีน มี
ความยาวท้ังหมด 2,309 เมตร สันเขื่อนสูง 185 เมตร ช่อง
ระบายน้ าของเขื่อนยาว 483 เมตร มีประตูให้เรือผ่าน 5 
ล าดับชั้น เขื่อนนี้ถูกสร้างให้รับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหว ได้ถึง 7 เร็กเตอร์ น าท่านขึ้นฝั่งท่ีเมืองอี๋ชาง 
เก็บสัมภาระขึ้นรถบัสปรับอากาศ  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค่ า   รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
  ที่พัก ATHESTEL HOTEL ( 5 ดาว )  

วันที่ห้า ฉงชิ่ง - วัดอรหันต์ - ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย - กรุงเทพ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ วัดอรหันต์ เป็นวัดที่เก่าแก่ท่ีสุดของตัวเมืองฉงชิ่ง มีพระอรหันต์500องค ์ 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     
  น าท่านไปยัง ถนนคนเดินเจ่ียฟ่างเป่ย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึง ชัย

ชนะในการท าสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลาง เมือง
เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่
สนามบิน 

16.15 น.      เหินฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่  WE ...... (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 
18.00 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ 
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วันที่เดินทาง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ป)ี 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ป)ี 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

  

16-20 พฤษภาคม 2562 39,900.- 38,000.- 36,000.- 9,500.- 

21-25 มิถุนายน 2562 37,900.- 35,000.- 34,000 9,500.- 

12-16 กรกฏาคม 2562 39,900.- 38,000.- 36,000.- 9,500.- 

25-29 กรกฏาคม 2562 39,900.- 38,000.- 36,000.- 9,500.- 
 
รายการทัวร์นี้   พัก  5 ดาว // ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน //ไม่รวมทิป  

 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 
 

 เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีจะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่
บริษัทฯ ได้รับการส ารอง ท่ีนั่งจากสายการบินและโรงแรมท่ีพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเคร่ืองบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีท่ีไม่สามารถไป
เท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทาง
บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลบักนัได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผูจั้ด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุในรายการ  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี 
 ทิปไกดท์้องถิ่นและคนขับรถ วันละ 20.-หยวน  
 ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพึงพอใจของท่าน 

เงื่อนไขการจอง  วางเงินมัดจ าท่านละ 10,000 โดยโอนเข้าบัญชี  

ชื่อบัญช ี ธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญช ี

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 – 30 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 



 

หน้า8 

เอกสารการขอวีซ่าจีน  
**เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนค่ะ  ส าหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เกิดที่ไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลงัขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เคร่ืองประดับ ห้ามสวม

เสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิป
หนีบติดกบัพาสปอร์ต   

       (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59)  
 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 
เด็กอายุต่ ากว่า 18 ใช้เอกสารดังนี้ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลงัขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวม

เสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิป
หนีบกระดาษติดกับ 

 *ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ 
กรณีเดินทางกับญาต ิ
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสี

ขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบ
กระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาใบสูติบัตร 
 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วย 
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 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการท างาน+สมุดบญัชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น 
      (กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้ผมยาว      

หน้าตาสะสวย) จะต้องไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 

 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์) 
ข้อมูลส าคัญ  * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้ 
 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานท่ีศึกษา ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ท่ีท างาน.......แจ้งชื่อสถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ท่ีท างาน หมายเลขโทรศัพท์ 
 ท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีบ้านท่ีติดต่อได้ 
 ผู้ท่ีแต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้ท่ีเป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
 ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้จริง  

โปรดรับทราบว่า  
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย

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

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง 

ข้อมูลท่ีท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
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โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็น
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเท่ียวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
ท่านท่ีถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
ท่านท่ีถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเท่ียว 

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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ท่านที่ถือบัตร APEX 
 ท่านท่ีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีวี
ซ่า กับองค์กรฯ ท่ีออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออก
ประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ท่านท่ีถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหาย
หมายถึงว่า 

1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์  
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะท่ีท่านอยู่ต่อ 

เพ่ือท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 

ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร 
หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล( MISS./ MRS./ MR.)NAME..................................................................SURNAME......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส........................................................................................... ................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 
............................................................................................................................. ..................................................................................
..............................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน.................................. .......................  
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงช่ือและท่ีอยู่ท่ีท างานเก่าแทน) 
........................................................................... ............................ต าแหน่งงาน................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา
.............................................................................................................................................................................. .................................
......................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร .............................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมือ่วันที่.......................เดือน....................ป.ี....................  ถงึ 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 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์
ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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ใบจองทัวร์ 
รายละเอียดผู้จองทัวร์ 
ข้าพเจ้า.............................................................................................โทรศัพท์มือถือ....................................................... 
โทรศัพท์บ้าน......................................โทรศัพท์ท่ีท างาน..................................แฟ็กซ์...................................................... 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ เลขที่.............................ซอย..........................................ต าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................................................... 
อีเมล์....................................................................... ID LINE…………………………………………..……………….………………..... 
(กรุณาระบุอีเมล์หรือ LINE  เพ่ือประโยชน์ในการรับส่งเอกสาร โปรแกรมทัวร์ ใบนัดหมายเดินทาง 
ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น) 
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ที่จอง 
โปรแกรม..................................................................................................จ านวน....................วัน....................คืน 
เดินทางโดยสายการบิน.............................................................วันท่ีเดินทาง......................................................... 
ราคาทัวร์.......................................ท่ีนั่งบนเคร่ือง……………..…..…..…  เบอร์สมาชิก......................................... 

อาหาร  ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรัติ 

พร้อมแนบส าเนาหน้าพาสปอร์ตมาด้วย 
(เงื่อนไข : เมื่อส่งเอกสารการจองแล้ว แต่มีการ ยกเลิกภายหลัง จะต้องช าระค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทฯ ได้
ด าเนินการไปแล้วตามจริง) 
หมายเหตุ : กรุณาส่งใบการจองได้ท่ี ID LINE ; panda3318 หรือแฟ็กซ์ 02-4961290  
อีเมล์; salespandaholiday@gmail.com พร้อมโอนเงินค่าจองเข้าบัญชีดังนี้ 
 

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

บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ จ ากัด 
ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการทัวร์ของเรา 

mailto:salespandaholiday@gmail.com

