
 

 

   

 

 

 

 

 

                                   



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  
 

โปรแกรมทวัร ์
วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) – เมืองคนุหมิง 
 !.## น. คณะพรอ้มกนัที% ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ั�น � โดยมเีจา้หนา้ที"  

บรษิทั แพนดา้ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน  
 #.## น. เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิรน์ เที"ยวบินที" MU ./! (บริการอาหารและเครื%องดื%มบน

เครื%อง) 
 2.!# น. เดนิทางถงึ เมืองคุนหมิง  (เวลาประเทศจนี เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช ั "วโมง แนะนาํทุกท่านปรบันาฬกิาตามเวลา

ทอ้งถิ"น เพื"อสะดวกแก่การนดัหมาย) คุนหมงิเมอืงหลวงและเป็นเมอืงที"ใหญ่ที"สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมงิไดช้ื"อ
ว่าเป็นเมอืงแห่งฤดูใบไมผ้ลทิาํใหม้ีอากาศเย็นสบายตลอดท ั�งปีจึงทาํใหม้ ีทศันียภาพสวยงามมากมาย จนได ้

วนัที% กาํหนดการ เชา้ เที%ยง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – เมอืงคนุหมงิ  - 
 
� 

HUI SHANG HOTEL  
(4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 

2 คนุหมงิ – อูรูมฉีู – เค่อลามาอี� – สวนนํ�าพเุกา้มงักร � 
 
� 

XUELIAN HOTEL  
(5 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 

3 บอ่นํ�ามนัเค่อลามาอี� – ธารนํ�าหา้ส ี– เมอืงเจยีเตงิหย ี � � � 
YOUYIFENG HOTEL   
(4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 

4 
คานาสอื –ทะเลสาบมงักรหลบั – ทะเลสาบเทวดา – จดุ
ชมววิคานาสอื – ศาลาชมปลา (รวมรถ) -ลอ่งเรอื
ทะเลสาบคานาสอื 

� � � 
YOUYIFENG HOTEL   
(4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 

5 เมอืงปู้เอ่อจนิ – เมอืงผอู่ีเออ้ (รวมรถราง) – เมอืงขยุถนุ � � � 
HAOFENG HOTEL  
(/ ดาว) หรอืเทยีบเท่า 

6 ตลาดตา้ปาจา – อูรูมฉีู – คนุหมงิ � � 
 

SOFITEL HOTEL 
(5 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 

. ชอ้ปปิ� ง PARK1903 – คนุหมงิ – กรุงเทพฯ � � 
 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไมผ้ลิ” และมีชนกลุ่มนอ้ยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ"งที"มีเสน่ห์ดึงดูด
นกัท่องเที"ยวก็คอืธรรมชาตแิละภมูอิากาศที"ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไป หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

คํ %า �  รบัประทานอาหารคํ %า ณ ภตัตาคาร (มืPอที%  ) หลงัอาหารนําท่านเดินทางเขา้สูท่ี%พกั 
 �  ที%พกั  HUI SHANG HOTEL  (4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 
วนัที%สอง  คนุหมิง – อรููมูฉี – เค่อลามาอีP – สวนนํPาพเุกา้มงักร 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืPอที% !) 
S.. # น. คณะพรอ้มกนัที%สนามบนิ 
 S. # น. เหินฟ้าสู่ เมืองอูรูมูฉี โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิรน์ เที"ยวบินที" MU #./T  (บริการอาหารและเครื%องดื%มบน

เครื%อง) 
 /.## น.    เดนิทางถงึ เมืองอรููมูฉี เขตปกครองตนเองซนิเจยีง เมืองอรููมูฉี ชื%อเดิม ซีเฉิง แปลวา่ เมอืงทางตะวนัตก ตั�งอยู่

ทางตะวนัตกเฉียงเหนอืของประเทศ เป็นพื�นที"เขตปกครองที"ใหญ่ที"สุดของจนี เป็นถิ"นที"ไดร้บัสมญานามวา่ 
“ดนิแดนแห่งทุ่งหญา้อนัสวยงาม” อูรูมฉีูเป็นตน้กาํเนดิแห่งบทเพลงอนัคลาสสกิและโรแมนตกิ  
ต ั�งอยู่บนทอ้งทุ่งที"ราบทางตอนเหนอืของแนวเทอืกเขาเทยีนซาน เป็นเมอืงหลวงของเขตปกครองตนเอง 
ซนิเจยีง เมอืงอูรูมฉีู นบัเป็นเมอืงใหญ่ระดบัเมอืงหลวงที"อยู่ห่างไกลจากชายฝั "งทะเลมากที"สุดในโลก  
ก่อนที"อูรูมฉีูจะไดร้บัการจดัต ั�งใหเ้ป็นเมอืงนั�น เคยเป็นทุ่งหญา้เลี�ยงสตัรอนักวา้งใหญ่ไพศาล ไดจ้ดัต ั�งขึ�นเป็น
เมอืงคร ั�งแรกในราชวงศถ์งั เมื"อเสน้ทางสายไหมไดม้กีารคา้ขายเจรญิเตบิโตมากขึ�น เมอืงแห่งนี�จงึไดเ้ป็นจดุแวะ
พกัของกองคาราวานตามเสน้ทางสายไหม นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองเค่อลามาอีP  
จากนั�นนาํท่านชม สวนนํPาพเุกา้มงักรเค่อลามาอีP นํ �าพเุกา้มงักรเป็นตน้กาํเนดิของสายแมน่ํ �าเค่อลามาอี� มคีวามสูง 
M เมตร กวา้ง 2N เมตร สรา้งโดยมนุษย ์ตรงกลางมหีวัมงักรใหญ่สุดหวัหนึ"ง ท ั�งสองขา้งมหีวัมงักรสี"หวัต ั�งอยู่ มี
นํ �าพน่ออกจากปากมงักร เลยสรา้งเป็นววินํ �าตกใหญ่ ดา้นบนแอ่งนํ�ามสีะพานโคง้เลก็ๆ สองแห่งที"เชื"อมต่อเกาะที"
อยู่ตรงกลางแอ่งนํ�า เป็นทางอยู่ตรงกลางแอ่งนํ�าใหญ่ขา้งๆ แอ่งนํ�าเป็นสวนดอกไม ้มที ั�งดอกกหุลาบ ดอก
เบญจมาศ และทุ่งหญา้เลก็ๆ ทาํใหเ้กา้มงักรมชีวีติชวีา มี
ภตัตาคารโบราณแห่งหนึ"งต ั�งอยู่บนเขื"อนมเีนื�อที" QNN ตาราง
เมตร 

คํ %า �  รบัประทานอาหารคํ %า ณ ภตัตาคาร  (มืPอที% V) 
      � ที%พกั XUELIAN HOTEL  (# ดาว) หรอืเทยีบเท่า 
วนัที%สาม  บ่อนํPามนัเค่อลามาอีP – ธารนํPาหา้ส ี– เมืองเจยีเตงิหย ี
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืPอที% /) 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองเค่อลามาอีP ต ั�งอยู่แถบซนิเจยีงตอนเหนอื และอยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของแอ่งจงุการ ์
(ที"ราบตํ "าจงุการ-์JUNGGAR BASIN) ซึ"งมคีวามหมายวา่ “เมืองแหง่นํPามนัดาํ” เพราะไดต้ ั�งชื"อตามชื"อ ภเูขา
นํ�ามนัดาํ เมอืงเค่อลามาอี�เป็นเมอืงหนึ"งที"มตีน้ไมม้ากมาย ถนนหนทางกวา้งขวาง ลาํธารนํ�าไหลสะดวก ตน้หญา้ใบ
เขยีวชอุ่ม มขีนาดพื�นที" 9,500 ตร.กม. ซึ"งถอืเป็นเมอืงใหมใ่นเขตทะเลทรายโกบ ี 
ที"ขึ�นตรงต่อสว่นกลางซนิเจยีง ชื"อเมอืงในภาษาอยุกูรม์คีวามหมายวา่ “ดาํ” ที"นี"มกีารขดุพบนํ�ามนัมากวา่  
30 ปีแลว้ ปจัจบุนัคาราเมยม์ชีื"อเสยีง ในฐานะที"เป็นเมอืงอตุสาหกรรมนํ�ามนั เป็นแหลง่นํ�ามนัดบิที"ใหญ่มากแห่ง
หนึ"งของจนี มกีารผลตินํ�ามนั 6.32 ลา้นตนัต่อปี ระหวา่งทางท่านจะไดเ้หน็แท่นขดุเจาะนํ�ามนัมากมาย 

เที%ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืPอที% #)  
 นาํท่านชม ธารนํPาหา้ส ีเป็นธารนํ�าที"อยู่ท่ามกลางหนิสทีองรมิลาํ

ธารพรอ้มท ั�งโอบลอ้มดว้ยธรรมชาต ิที"มคีวามสมบูรณต์ลอด
แนวของธารนํ�าที"มคีวามยาวไกลสุดตา เมื"อยามที"แสงอาทติย์
ตอ้งลาํธารความมหศัจรรยข์องธารนํ�าแห่งนี� จะปรากฏเป็น
สายรุง้หา้สจีงึไดร้บัสมญานามวา่ ธารนํ�าหา้ส ีสูส่ายตาของทกุ
ท่าน พรอ้มท ั�งใหท่้านไดช้ม แกรนแคนยอน ที"เป็นหนิหลากหลายสอีนัสวยงามซึ"งเกดิจากการกดัเซาะของสายนํ�า
และสายลม จงึทาํใหเ้กดิเป็นรูปทรงต่างๆ เปรยีบเสมอืนอาณาจกัรหนิสทีอง ที"มคีวามยิ"งใหญ่ควรค่าแก่การเก็บ
รกัษา ใหท่้านไดอ้สิระถา่ยรูปกบัธรรมชาตอินัสวยงาม จากนั�นเดนิทางไปยงัเมอืง  เจยีเตงิหย ี 

คํ %า � รบัประทานอาหารคํ %า ณ ภตัตาคาร (มืPอที% T)  
    � ที%พกั YOUYIFENG HOTEL  (/ ดาว) หรอืเทยีบเท่า 
วนัที%สี% คานาสือ –ทะเลสาบมงักรหลบั – ทะเลสาบเทวดา – จุดชมวิวคานาสือ – ศาลาชมปลา (รวมรถ) -

ลอ่งเรอืทะเลสาบคานาสอื 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืPอที% .) 
 นําท่านเดินทางสู่ คานาสือ ดินแดนที"ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที"บริสุทธิ^ชิ�นสุดทา้ยของมวลมนุษยท์ี"

ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที"สุดที"หลงเหลืออยู่ในโลก ท่านจะไดส้มัผสักบักลิ"นอายความบริสุทธิ^ของ
ธรรมชาตริอบกาย โอบลอ้มดว้ยภเูขาท ั�งซา้ยขวา ที"เขยีวขจรีายรอบไปดว้ยตน้ยางที"ขึ�นอยู่อย่างหนาแน่น 

 นาํท่านชม ทะเลสาบมงักรหลบั ซึ"งทะเลสาบแห่งนี� จะมเีกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคลา้ยกบัสนัหลงัของ
มงักรที"หลบัใหล นาํท่านชม ทะเลสาบเทวดา (เสนิเซียนวาน)  ซึ"งในยามเชา้ทะเลสาบแห่งนี�จะมหีมอกมาปกคลุม
อยู่บรเิวณผวินํ�าของทะเลสาบเทวดาคลา้ยๆกบัมเีทวดาลงมา จดุเด่นของทะเลสาบเทวดาอยู่ที" ความใสของนํ�าและ



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ภเูขาที"ต ั�งโดดเด่นอยู่หลงัทะเลสาบแห่งนี� ซึ"งเกดิจากการกดัเซาะของนํ�าเป็นเวลานานจงึทาํใหท้ะเลสาบเทวดามี
รูปทรงต่างๆ 

เที%ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืPอที% [) 
 นาํท่านเดนิทางสู ่จุดชมววิคานาสอื จดุชมววิที"สูงที"สุดเพื"อืชม ทะเลสาปคานาสอื หรอื (ทะเลสาปเปลี%ยน  

ส)ี ชม ศาลาชมปลา  จดุที"ท่านสามารถชื"นชมธรรมชาตขิอง
ทะเลสาบคานสัไดส้วยที"สุดและกวา้งไกลมากที"สุด  ทะเลสาบ
คานสัมรูีปลกัษณะยาวเหมอืนฝกัถ ั "ว เกดิจากธารนํ�าแขง็ปกคลมุ
แมน่ํ �าคานสั คานสัเป็นทะเลสาบภเูขาสูง ที"มคีวามลกึที"สุดในจนี 
หนาแน่นดว้ยพรรณไมต้น้หญา้และดอกไมป่้า มหีมิะและนํ�าแขง็
เกาะหนาแน่นในฤดูหนาว มอีณุหภมูทิี"แตกต่างในฤดูรอ้นและฤดู
หนาว นํ�าใสสะอาดสามารถเปลี"ยนเป็น สดีาํ ฟ้า เขยีวเขม็ ฟ้าคราม ขาวนํ�านม และสชีมพ ูจนมคีนตั�งฉายาวา่ 
“ทะเลสาบเปลี"ยนส”ี บางคนเรยีกคานสัวา่ “ทะเลสาบอสูรกาย” อาจเป็นเพราะเรื"องเลา่ขานในนยิายพื�นบา้นของชน
เผ่าถหูวา่ ที"วา่คานสัเป็นที"อยู่ของอสูรกายที"มพีละกาํลงั สามารถเดนิบนเมฆได ้ จากนั�นนาํท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบ
คานาสอื ซึ"งอยู่สูงจากระดบันํ�าทะเลถงึ 1,374 เมตร ชมบรรยากาศของทะเลสาบคานาสอื  

คํ %า �  รบัประทานอาหารคํ %า ณ ภตัตาคาร (มืPอที% 2) 
      � ที%พกั YOUYIFENG HOTEL  (4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 
วนัที%หา้ เมืองปู้เออ่จนิ – เมืองผีอูเ่ออ้ (รวมรถราง) – เมืองขุยถนุ 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืPอที%   ) 

นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ ปู้เออ่จนิ ลดัเลาะสู่เขตอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสตัวเ์ทา้กบีคาลาไมลี" หากโชคดสีามารถเหน็ลา
ป่าหรอืแพะเหลอืงและพวกสตัวห์ายาก นาํท่านเขา้สู่ เมืองผีอูเ่ออ้ หรอืเรยีกวา่ แพะเมืองผี ระหวา่งทางท่านจะได ้
สมัผสัทวิทศันใ์นแบบทะเลทรายโกบ ีหรอื ภาษาทอ้งถิ"นเรยีกวา่ ทะเลทรายเกอบี"ทา  
(เป็นรูปแบทะเลทรายแบบผสมผสาน เมด็ทรายและกรวดหยาบตลอดแนวเสน้Nทางสุดลูกหูลูกตา นบัเป็นความ
แปลกอย่างหนึ"งในเสน้ทางนี� ) สาํหรบัการเที"ยวในเมอืงผอูีเ้ออ้เราจะใชร้ถไฟฟ้าซึ"งตกแต่งและดดัแปลงมาใชใ้นการ
ท่องเที"ยวนาํมาต่อเป็นขบวนคลา้ยรถไฟเพื"อสะดวกในการท่องเที"ยวเมอืงผอูีเ้ออ้ มลีกัษณะเป็นดนิและหนิทรายที"
เกดิจากการกดัเซาะของกระแสลมทาํใหเ้กดิเป็นรูปร่างต่างๆ เปรยีบเสมอืนดนิแดนพศิวงในนยิายและจะมเีสยีง
แปลกๆ เมื"อมสีายลมผ่านแนวหนิทรายจงึเป็นที"มาของชื"อเมอืงผ ีเพราะคนทอ้งถิ"นจะไดย้นิเสยีกระซบิจากสายลม 
ใหท่้านไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศยั  

เที%ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืPอที%   ) 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

  จากนั�นนาํท่านเขา้สู่  เมืองขุยถนุ  
คํ %า �  รบัประทานอาหารคํ %า ณ ภตัตาคาร (มืPอที%  !) 

� ที%พกั HAOFENG HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเท่า 
วนัที%หก ตลาดตา้ปาจา – อรููมูฉี – คนุหมิง 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มืPอที%  V)  
 นาํท่านชอ้ปปิ� ง ตลาดตา้ปาจา เป็นแหลง่ชอ็ปปิ� งซื�อสนิคา้พื�นเมอืงมากมาย อาท ิมดีเหลก็ซนิเจยีง แสห้างจามร ี

เสื�อผา้ พรมเปอรเ์ซยี ผลไม ้อาหารทอ้งถิ"น และสนิคา้อื"นๆ 
อกีมาก บาซาร ์(Bazar) ตลาดนดัขายสนิคา้พื�นเมอืง เลอืก
ซื�อของที"ระลกึ เช่น ผา้พนัคอสสีวย เครื"องเงนิแบบอาหรบั 
ผลไมอ้บแหง้ เช่น องุน่ แอปรคิอด กวี ีอนิทผาลมั เลอืกซื�อ
เมลด็อลัมอนอบแหง้ เมลด็วอลนตัอบแหง้ และถ ั "วอบแหง้
ชนดิต่างๆ 

เที%ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืPอที%  /) 
หลงัรบัประทานอาหาร นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

 ..VS น. เหนิฟ้ากลบั คนุหมงิ เที"ยวบนิที"  MU 5745  (บรกิารอาหารและเครื%องดื%มบนเครื%อง) 
22.20 น. นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองคนุหมิง 
คํ %า �  รบัประทานอาหารคํ %า ณ ภตัตาคาร (มืPอที%  #) 

� ที%พกั SOFITEL HOTEL  (5 ดาว)  หรอืเทยีบเท่า 
วนัที%เจด็ ชอ้ปปิP งPARK1903 – คนุหมิง – กรุงเทพฯ 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มืPอที%  T) 
 นาํท่าน ชอ้ปปิP งอิสระPARK1903 แหล่งชอ้ปปิ� งที"เต็มไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย  และยงัมสีวนสนุกให ้

เดก็ๆ ไดเ้ลน่อกีดว้ย 
เที%ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ KFC (มืPอที%  .)  

หลงัรบัประทานอาหาร นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
 V. # น. เหนิฟ้ากลบั กรุงเทพฯ เที"ยวบนิที"  MU ./  (บรกิารอาหารและเครื%องดื%มบนเครื%อง) 
 /.## น. ถงึ กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิดว้ยความประทบัใจในการท่องเที"ยวและการบรกิาร 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 

รายการทวัรนี์P    พกั 4/# ดาวตลอดเสน้ทาง // ไม่เขา้รา้นรฐับาล 
                                ไม่รวมทปิไกด ์และ คนขบัรถ วนัละ 3S หยวน 

“คุม้ค่า รูจ้ริง เราดีที�สุด สาํหรบัคุณ” 

 

เงื%อนไข    รายการและราคาทวัรน์ี� เป็นเพยีงขอ้เสนอที"จะตอ้งไดร้บัการยืนยนั จากบริษทัฯ อีกคร ั�งหนึ"ง หลงัจากที"บริษทัฯ 
ไดร้บัการสาํรอง ที"น ั "งจากสายการบินและโรงแรมที"พกัเป็นที"เรียบรอ้ยแลว้  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ^ที"จะปรบัเปลี"ยนราคาตั eว
เครื"องบนิ หากราคาตั eวเครื"องบนิมกีารปรบัสูงขึ�นจากราคาปจัจบุนั และในกรณีที"ไมส่ามารถไปเที"ยวตามสถานที"ที"ระบใุนรายการ 
อนัเนื"องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆท ั�งสิ�น 
รายการและราคาทวัรข์า้งตน้นี�อาจมกีารเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 

 

 

  
วนัที%เดินทาง 

  
ผูใ้หญ่ 

  

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตยีงเสรมิ 
(เด็ก !-   ปี) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตยีงเสรมิ 

(เด็ก !-   ปี) 

พกัเดี%ยว 
จา่ยเพิ%ม 

 !- [ ก.ค. !#T! 63,900.- 61,900.- 59,900.- 10,000.- 

 S- T ส.ค !#T! 63,900.- 61,900.- 59,900.- 9,000.- 

!S-!T ก.ย !#T! 65,500.- 62,500.- 60,500.- 8,000.- 

รายการท่องเที"ยวนี�อาจเปลี"ยนแปลง หรอื สลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 
ท ั�งนี�ถอืเป็นเอกสทิธิ^ของผูจ้ดั โดยยดึถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นสาํคญั 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราค่าบรกิารนีP รวม  
� ค่าต ั eวเครื"องบนิไปกลบัเที"ยวบนิตามรายการ   

� ค่าอาหาร-โรงแรมตามที"รายการกาํหนด  

� ค่าวซ่ีาจนี และภาษสีนามบนิไทย-จนี  

� ค่าประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื"อนไขกรมธรรม)์  

� ค่ารถรบัส่งตามสถานท่องเที"ยวที"ระบตุามรายการ  

� ค่าเขา้ชมสถานที"ต่าง ๆ ตามรายการ 

� หวัหนา้ทวัรช์าํนาญเสน้ทาง   

� นํ�าดื"มวนัละ2 ขวด/ท่าน 

อตัราค่าบรกิารนีP ไม่รวม  
� ค่าระวางกระเป๋านํ�าหนกัเกนิ 30 กโิลกรมั   

� ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รดีผา้ ค่าอาหาร และเครื"องดื"มส ั "งพเิศษ   

� ค่าธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

� ค่าภาษมีลูค่าเพิ"ม h% และภาษหีกั ณ ที"จ่าย j% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี  

� ทปิไกดท์อ้งถิ%น วนัละ  S หยวน / คน / วนั 

� ทปิไกดค์นขบัรถ  วนัละ 10 หยวน / คน / วนั 

� ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทยตามความพงึพอใจของท่าน 

เงื%อนไขการจองวางเงนิมดัจาํท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ี 
เงื%อนไขยกเลกิ  



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คนืค่าทวัรห์ลงัหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจรงิ 

� ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 – 29 วนั   ขอสงวนสทิธิ^ในการคนืค่ามดัจาํทวัรใ์นทกุกรณี 

� ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั  คดิค่าใชจ่้าย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  

� ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั   ขอสงวนสทิธิ^ในการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั�งหมดในทกุกรณี 

เอกสารการขอวซ่ีาจนี (ขอ้มูล ณ วนัที% !! เมษายน !##[) 
**เอกสารที%ใชย้ื%นวซ่ีาจนีค่ะ  สาํหรบัผูใ้หญ่อาย ุ [ ปีขึPนไป เกดิที%ไทย** 
� พาสปอรต์ มอีายุการใชง้านเหลอืมากกวา่ Qเดอืน  

� รูปถา่ยขนาด 33 มม. x 48 มม. ! ใบ พืPนหลงัขาวเท่านัPน!!  ตอ้งเปิดห ูหา้มใสเ่ครื%องประดบั หา้มสวมเสืPอสขีาว

ถา่ยรูป **ไม่เอารูปขา้ราชการค่ะ หา้มเขียนชื%อ-นามสกลุดา้นหลงัรูป หา้มแม็ครูปหรอืใชค้ลปิหนีบตดิกบัพาสปอรต์         

(ประกาศจากสถานทูตจินี ณ วนัที" jN พ.ย. lm) 

� ใบกรอกขอ้มลูดา้นทา้ยโปรแกรมค่ะ 

� สาํเนาทะเบยีนบา้น  

� สาํเนาบตัรประชาชน  

สาํหรบัเด็กอายตุาํกว่า  [ ปี ใชเ้อกสารดงันีP ค่ะ 
� พาสปอรต์ มอีายุการใชง้านเหลอืมากกวา่ Qเดอืน  

� รูปถา่ยขนาด 33 มม. x 48 มม. oใบ พื�นหลงัขาวเท่านั�น!!  ตอ้งเปิดหู หา้มใส่เครื"องประดบั หา้มสวมเสื�อสขีาวถา่ยรูป 

**ไมเ่อารูปขา้ราชการค่ะ หา้มเขยีนชื"อ-นามสกลุดา้นหลงัรูป หา้มแมค็รูปหรอืใชค้ลปิหนบีกระดาษตดิกบั*สาํเนาใบ

เกดิ (ประกาศจากสถานทูตจินี ณ วนัที" jN พ.ย. lm) 

� สาํเนาทะเบยีนสมรสของ บดิา มารดา 

� สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นของ บดิา มารดา 

� กรณีชื"อไมต่รงกบัใบเกดิ ขอใบเปลี"ยนชื"อดว้ยค่ะ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

กรณีเด็กอายตุํ %ากว่า  [ ปี เดินทางกบัญาติ 
� พาสปอรต์ มอีายุการใชง้านเหลอืมากกวา่ Qเดอืน  

� รูปถา่ยขนาด 33 มม. x 48 มม. oใบ พื�นหลงัขาวเท่านั�น!!  ตอ้งเปิดหู หา้มใส่เครื"องประดบั หา้มสวมเสื�อสขีาวถา่ยรูป 

**ไมเ่อารูปขา้ราชการค่ะ หา้มเขยีนชื"อ-นามสกลุดา้นหลงัรูป หา้มแมค็รูปหรอืใชค้ลปิหนบีกระดาษตดิกบั*สาํเนาใบ

เกดิ (ประกาศจากสถานทูตจินี ณ วนัที" jN พ.ย. lm) 

� สาํเนาใบสูตบิตัร 

� สาํเนาทะเบยีนสมรสของ บดิา มารดา 

� สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นของ บดิา มารดา 

� กรณีชื"อไมต่รงกบัใบเกดิ ขอใบเปลี"ยนชื"อดว้ย 

� สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตร ีตอ้งใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงาน+สมดุบญัชเีงนิฝากตวัจรงิเท่านั�น 

      (กฎใหม่ * oo ธ.ค. lh สาวประเภทสอง (แบบชดัเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผูช้ายจริง (แบบคลุมเครือ ไวผ้มยาว      
หนา้ตาสะสวย) จะตอ้งไปดาํเนนิการทาํวซ่ีาจนีเองในทกุข ั�นตอน 

� พระภกิษุ ตอ้งใชส้มดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์ตวัจรงิ (อาจมกีารยกเลกิช ั "วคราว แลว้แต่สถานการณ)์ 

 ขอ้มูลสาํคญั  * กรุณากรอกขอ้มูลจรงิในเอกสารที%ทางบรษิทัจดัให ้
�  นกัเรยีน นกัศึกษา........แจง้ชื"อสถานที"ศึกษา ที"อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์

�  ผูท้ี"ทาํงาน.......แจง้ชื"อสถานที"ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที"อยู่ที"ทาํงาน หมายเลขโทรศพัท ์

�  ที"อยู่ปจัจบุนัของผูเ้ดนิทาง และหมายเลขโทรศพัทท์ี"บา้นที"ตดิต่อได ้

�  ผูท้ี"แต่งงานแลว้ ตอ้งใหร้ายละเอยีดของสาม ีหรอื ภรรยา หรอืบตุรธดิา พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์

�  ผูท้ี"เป็นโสด ตอ้งแจง้ชื"อบดิาหรอืมารดา หรอื พี"นอ้ง หรอืญาต ิพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์

�  ผูเ้ดนิทาง ตอ้งแจง้ชื"อญาตทิี"ตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน พรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ี"ตดิต่อไดจ้รงิ  

โปรดรบัทราบว่า  
�ผูถ้อืเอกสารเดนิทางเลม่สเีหลอืง ตอ้งยื"นวซ่ีาดว้ยตนเอง เพราะทางสถานทูตตอ้งการดูตวั 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

�ผูถ้อืเอกสารเดนิทางเลม่สเีหลอืง ตอ้งเผื"อเวลาทาํวซ่ีา ไวล้ว่งหนา้ก่อนเดนิทางประมาณ oN วนั 

�กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที"ทาํงานในประเทศไทยและมี

ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเท่านั�น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์

ยอ้นหลงั 6 เดอืน ** ตอ้งปรบัยอด UP BOOK ถงึปจัจุบนั 

�กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติที"ไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง 

�ขอ้มลูที"ท่านแจง้กบัทางบรษิทัฯ จะใชส้าํหรบักรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์วซ่ีา หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าขอ้มลูเทจ็ 

อาจมกีารระงบัการออกวซ่ีาเลม่ที"มปีญัหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ์่มตรวจทกุวนั) 

�เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื"นวซ่ีา ดงันั�นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษิทัทวัร ์อย่างนอ้ย l-

h วนัทาํการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

�โปรดทาํความเขา้ใจว่าสถานทูตจนี อาจเรียกขอเอกสารเพิ"มเติม หรืออาจเปลี"ยนระเบยีบการยื"นเอกสาร ซึ"งเป็นเอกสทิธิ^

ของสถานทูต และบางครั�งทางบรษิทัฯ ไมท่ราบลว่งหนา้ หรอืทราบในเวลากระช ั�นชดิ  

�ท่านที"ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ ถา้จะไปท่องเที"ยวทเิบต ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางแบบปกต ิ

�ท่านที"ถอืบตัร APEX ตอ้งทาํวซ่ีาจนีถา้ตอ้งการไปทเิบต ไมส่ามารถใชบ้ตัร APEX แทนวซ่ีาจนีได ้

�ท่านที"ถอืบตัร APEX หรอื ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ โปรดตรวจสอบสทิธกิารเขา้ประเทศจนีเพื"อการท่องเที"ยว โดยไมม่ี

วซ่ีา เพราะวา่บรษิทัทวัรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผ่านเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารนั�นๆ 

 

 

 

 

 

กรุณาสง่เอกสารยื%นวซ่ีากอ่นเดินทาง อย่างนอ้ย 7 วนัทาํการ 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อตัราค่าวซ่ีาด่วน !-V วนั  จ่ายค่าธรรมเนยีมเพิ"มท่านละ 2oNN.- 

อตัราค่าวีซ่าด่วน   วนั  มกีารยกเลกิระเบยีบการยื"นขอวซ่ีาด่วน 2 วนั สาํหรบับริษทัทวัรแ์ลว้ / ถา้ท่านมคีวามประสงคจ์ะ
ยื"น วซ่ีาด่วน 2 วนั ขอใหท่้านจดัเตรียมเอกสารทุกอย่าง ใหพ้รอ้ม และ ไปยื"นเอกสารและชี�แจงความจาํเป็นดว้ยตนเอง แต่
ดลุพนิจิในการพจิารณาและการอนุมตัขิึ�นอยู่กบัสถานทูต 

 
ท่านที%ถอืบตัร APEX 

 ท่านที"ถอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธิการเขา้-ออกประเทศจีนเพื"อการท่องเที"ยว โดยไม่มวีซ่ีา กบั
องคก์รฯ ที"ออกบตัรนี�ใหก้บัท่าน เพราะว่าบรษิทัทวัรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผ่านเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารนี�
ท่านที"ถอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวงัรกัษาบตัรของท่านไมใ่หสู้ญหาย เพราะหากสูญหายหมายถงึวา่ 

2. สายการบนิอาจจะไมใ่หท่้าน CHECK-IN หากท่านไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตวัจรงิ 
o. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไมอ่นุญาตใหท่้านผ่านเขา้-ออกเมอืง หากท่านไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตวัจรงิ 
j. หากบตัรสูญหาย ท่านอาจไมไ่ดเ้ดนิทางต่อกบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2-o อาทติย ์ 
�. หากบตัรสูญหาย ท่านตอ้งจ่ายค่าที"พกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื�อต ั eวเครื"องบนิใบใหม ่ฯลฯ ในขณะที"ท่านอยู่ต่อ เพื"อทาํเรื"องการ

ออกบตัรใหม ่หรอืขอทาํวซ่ีาใหมด่ว้ยตนเอง 
l. ทางบรษิทัฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ที"ของบรษิทัฯ ทกุแผนก เช่น หวัหนา้ทวัร ์พนกังานเก็บเอกสาร พนกังานขาย ฯลฯ ไม่รบัฝาก 

ไม่ถอืแทน หรือไม่เก็บรกัษาแทน ดงันั�นหากท่านฝากบตัร APEX และ/หรือส่งบตัรติดมากบัเอกสาร หากมกีารสูญหายทาง
บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ั�งสิ�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นลา่งนีP !!!! 



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เอกสารที%ใชป้ระกอบการยื%นขอวซ่ีาประเทศจนี 
**กรุณาระบรุายละเอยีดทัPงหมดใหค้รบถว้น เพื%อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

ชื"อ-นามสกลุ( MISS./MRS./MR.)NAME........................................................SURNAME.................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หมา้ย           � หย่า   
�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื"อคู่สมรส............................................................................................................. 
ที"อยู่ปจัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น) 
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัทบ์า้น........................................... 
ชื"อสถานที"ทาํงาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแลว้ใหล้งชื%อและที%อยู่ที%ทาํงานเกา่แทน) 
........................................................................................................................................................................................... 
ตาํแหน่งงาน.......................................................................................................................................................................... 
ที"อยู่สถานที"ทาํงาน  / สถานศึกษา
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................... รหสัไปรษณีย ์..............................โทร .............................................. 
(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี"ถกูตอ้งที"สามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื"องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    �ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื"อวนัที".........................เดอืน......................ปี.......................  ถงึ วนัที"...................เดอืน......................ปี............................ 
ภายใน 2 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ.ุ...................................................... 
เมื"อวนัที".........................เดอืน....................ปี........................  ถงึ วนัที"....................เดอืน......................ปี............................ 
รายชื"อบคุคลในครอบครวัของท่านพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ 
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME...........................................................RELATION....................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME...........................................................RELATION........................................................ 
หมายเหต ุ
**   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**   ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ"มเตมิ  อาจทาํใหท่้านเกดิความไมส่ะดวกภายหลงั  
ท ั�งนี� เพื"อ ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ที"นี�   (โปรดทาํตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามไดห้มายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 

ใบจองทวัร ์
รายละเอยีดผูจ้องทวัร ์



 

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ขา้พเจา้.............................................................................................โทรศพัทม์อืถอื...............................................โทรศพัท์
บา้น........................................โทรศพัทท์ี"ทาํงาน.................................. 
แฟ็กซ.์.....................................................ที"อยู่ที"ติดต่อได ้เลขที".............................ซอย..........................................ตาํบล/
แขวง..............................................อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย์
...............................................อเีมล.์......................................................................  
ID LINE…………………………………………..……………………………..... 
(กรุณาระบอุเีมลห์รอื LINE  เพื%อประโยชนใ์นการรบัสง่เอกสาร โปรแกรมทวัร ์ใบนดัหมายเดินทาง ใบเสรจ็รบัเงนิ เป็นตน้) 
รายละเอยีดโปรแกรมทวัรท์ี%จอง 
โปรแกรม..................................................................................................จาํนวน....................วนั....................คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ.............................................................วนัที"เดนิทาง......................................................... 
ราคาทวัร.์......................................ที"น ั "งบนเครื"อง……………..…..…..…  เบอรส์มาชกิ......................................... 
อาหาร  ไมท่านเนื�อววั  ไมท่านเนื�อหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสวริตั ิ

พรอ้มแนบสาํเนาหนา้พาสปอรต์มาดว้ย 
(เงื%อนไข : เมื%อส่งเอกสารการจองแลว้ แต่มีการ ยกเลิกภายหลงั จะตอ้งชําระค่าใชจ้่ายที%ทางบริษัทฯ ไดด้ําเนินการไปแลว้
ตามจรงิ) 
หมายเหต ุ: กรุณาส่งใบการจองไดท้ี" ID LINE ; panda3318 หรอืแฟ็กซ ์02-4961290  
อเีมล;์ salespandaholiday@gmail.com พรอ้มโอนเงนิค่าจองเขา้บญัชดีงันี� 
 

.............................................................                                                                
ผูจ้องทวัร ์

บรษิทั แพนดา้ ฮอลเิดย ์จาํกดั 
ขอขอบพระคณุท่านผูมี้เกยีรตทิี%ใหค้วามไวว้างใจใชบ้รกิารทวัรข์องเรา 

 

 

 


