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โปรแกรมทัวร์ 
วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู – นั่งเครื่องภายใน สู่ เมืองหลันโจว 
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี

เจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระให้แก่ท่าน  

10.15 น.    น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดย เท่ียวบิน TG 618  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
14.25 น. ถึง ท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑล

เสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าหมินใจกลางมณฑล มีภูมิ
ประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่
เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้อนที่อบอุ่น  ฤดูหนาวที่ ไม่หนาวนักและมีปริมาณ
ความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน 

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู – 
นั่งเครื่องภายในสู่ เมืองหลันโจว 

-   CROWNE PLAZA HOTEL (5 
ดาว) หรือเทียบเท่า 

2 เมืองหลันโจว – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมอืงจางเย่ 
– วัดต้าฝอซื่อ – ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตัน
เสียต้ีเม่า 

   HUA CHEN INTERNATIONAL 
HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

3 เมืองจางเย่  – เมืองเจียยี่กวน – ด่านเจียยี่กวน – 
จัตุรัสป้อมปราการ – เมืองตุนหวง 

   THE SILK ROAD DUNHUANG 
HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

4 หมิงซาซาน – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ถ้ าพระ
มอเกาคู (สถานท่ีไฮไลท์ของเส้นทาง)  

   THE SILK ROAD DUNHUANG 
HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

5 เมืองตุนหวง – บินภายใน สู่ เมืองเฉินตู – ถนนคน
เดินชุนซีลู่ 

   CROWNE PLAZA HOTEL (5 
ดาว) หรือเทียบเท่า 

6 วังแพะเขียว – สนามบินนครเฉินตู – กรุงเทพฯ      
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จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร  และด้าน
การศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ 

……… น.      น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองหลันโจว โดยสายการบินภายใน เท่ียวบินท่ี ……….... 
……… น.      ถึง เมืองหลันโจว หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระ  
เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
   ท่ีพัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสอง   เมืองหลันโจว – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองจางเย่ – วัดต้าฝอซื่อ – ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียน

ซานตันเสียต้ีเม่า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารแบบกล่อง  
08:36 น.    น าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเย่ โดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนท่ี D2705 ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง 
11:51 น. เดินทางถึง เมืองจางเย่ เมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน 
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารน าท่านสู่เมืองจางเย่น าท่านชม วัดต้าฝอซื่อ สร้างสมัยซีเซี้ย เป็นมหาวิหารประดิษฐาน
พระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีนยาวประมาณ 34.5เมตรและด้านหลังวิหารจะมีเจดีย์ไม้ (เย่มู่ถ่า) 
จากนั้นน าท่านชม ภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียต้ี
เม่ า  หรือ  โขดภู หินทรายแดงหลากสี  หวู่ ไฉ่ซาน 
Rainbow Mountain จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์
ของจีนอันงดงามแปลกตาในเขตภู เขาฉี เหลียนซาน 
ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่บน
ระดับความสูง 2,000-3,800 ม.จากระดับน้ าทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 
2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศเผย
ให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดินที่บ้างเป็นริ้วเล่ือมลายหลากสีสัน พาดผ่านทั้งเนินภู แลซับซ้อนบ้าง
เป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตาม
จินตนาการอันหลากหลาย 

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
   ท่ีพัก HUA CHEN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว ดีท่ีสุด) หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม     เมืองจางเย่  – เมืองเจียยี่กวน – ด่านเจียยี่กวน – จัตุรัสป้อมปราการ – เมืองตุนหวง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านสู่ เมืองเจียยี่กวน ศูนย์แลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
น าท่านชม ด่านเจียยี่กวน ด่านที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แข็งแรง และสาคัญที่สุดในภาค
ตะวันตก ชมป้อมปราการที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 
1,800 เมตรจากระดับน้ าทะเลเริ่มสร้างในปี 
ค.ศ 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลังสถาปนา
ราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสป้อมปราการด้านใน
ที่มีก าแพงรายล้อม ส่วนบนกาแพงสูง 10 เมตร 
และยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวั ง
ส่วนบนก าแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นในปลาย
ราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองตุนหวงตั้งอยู่ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญจากจีน
ไปยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป และเคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต 

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
   ท่ีพัก  THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีสี่ หมิงซาซาน – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ถ้ าพระมอเกาคู (สถานท่ีไฮไลท์ของเส้นทาง)  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ หมิงซาซาน หรือ เขาทรายขับเสียง โดยให้ท่านได้ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูงรวม
ค่าใช้จ่ายแล้ว) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อขึ้น
ถึงบนยอดเขา สามารถนั่งล่ืนไถลลงจากยอดเขาสู่เชิง
เขาด้านล่าง หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียง
กลองรบเสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตาม
ต านานบอกเล่าว่า ใต้ภูเขาลูกนี้เคยมีกองทัพถูกพายุ
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ทรายพัดกระหน่า และถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมีเสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นและ
มักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา เที่ยวชม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือ เย่ว์หยาเฉวียน 
ที่มีลักษณะเป็นทะเลสาบรูปร่างคล้ายพระจันทร์เส้ียว ถูกล้อมรอบด้วยเนินทราย อีกหนึ่งความ
น่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ คือ ปรากฎการณ์พิเศษของทิศทางกระแสลม ซึ่งจะไม่พัดลงล่าง กลับ
พัดขึ้นบนเสมอ ทรายจึงไม่ทับถมแหล่งน้ า ตามหลักทฤษฎีกลศาสตร์อากาศ ทะเลสาบพระจันทร์
เส้ียว จึงไม่ถูกกลืนหาย 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางเข้าชม ถ้ าพระมอเกาคู เป็นถ้าที่มีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 
คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชมได้ กล่าวกันว่าคูหาต้น ๆ เป็นผลงานบุกเบิกของ 
พระสงฆ์เล่อจุน ในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายถูกขุดขึ้นในยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักร
จีน ค.ศ. 1277 หลังจากนั้นถ้าก็ไม่ได้ถูกเหลียวแล คูหาต่าง ๆ มีงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆ ตลอด
ช่วงประวัติศาสตร์เกือบ1,000 ปี 

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
   ท่ีพัก THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันท่ีห้า      เมืองตุนหวง – บินภายใน สู่ เมืองเฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้นให้เวลาทุกท่าน ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาทรายท่ีรายล้อมอยู่สองข้างฝั่ง ให้ท่านได้ชื่นชม
และเก็บภาพบรรยากาศของผืนทะเลทรายและพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนออกเดินทาง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองเฉินตู 

12.55 น. น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดย สายการบิน SICHUAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี 3U8570 
16.55 น. เดินทางถึง เมืองเฉินตู จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร 
เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ มีชื่อเสียงของเฉิงตู
เป็นแหล่งศูนย์รวมช้อปปิ้งของแหล่งวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย 
รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อ ดัง เช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H&M, UNIQLO 
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

  ท่ีพัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีแปด    วังแพะเขียว – สนามบินนครเฉินตู – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉิน
ตู  ถือว่าเป็นส านักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ 
น าท่านชมส่ิงก่อสร้างส าคัญ มีต าหนักหลินจู่ ต าหนักเฉียนคุน 
ต าหนักซานซิน ต าหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศภายใน
ต าหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือส่ิงที่น่าสนใจมาก
ที่สุดคือต าหนักซานเซิน  มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้ง
ตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก“มี
เขาข้างเดียว”  กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความ
เกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี  มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บ
เหมือนเสือ ปากเหมือนกระต่าย  เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู หน้าเหมือนม้า  คอเหมือนลิง 
หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู ซึ่งคนจีนมีเช่ือว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนได
ของร่างกายให้น ามือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยัง
เป็นส านักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนครเฉินตู เพ่ือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 

15.55 น.  เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย เท่ียวบินท่ี  TG 619 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
18.00 น.  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจในการเดินทาง 
 

 

 โรงแรมที่พัก  4 - 5 ดาว และดีที่สุด 

❖ รายการทัวร์นี้  ไม่รวมทิป // ไม่เข้าร้าน  
 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 
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เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่
บริษัทฯ ได้รับการส ารอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไป
เที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  
ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 หัวหน้าทัวร์ไทยช านาญเส้นทาง  
 น้ าด่ืมวันละ1 ขวด/ท่าน 

  
วันท่ีเดินทาง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กมีเตียงเสรมิ 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
เด็กไม่มีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

27 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63  54,900.- 52,900.- 50,900.- 7,500.- 

28 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 54,900.- 52,900.- 50,900.- 7,500.- 

18 – 23  ม.ค. 63 49,900.- 47,900.- 45,900.- 7,500.- 

15 - 20  ก.พ. 63 49,900.- 47,900.- 45,900.- 7,500.- 

20 – 25  มี.ค. 63 49,900.- 47,900.- 45,900.- 7,500.- 

10 – 15  เม.ย. 63 54,900.- 52,900.- 50,900.- 7,500.- 

11 – 16  เม.ย. 63 54,900.- 52,900.- 50,900.- 7,500.- 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน 
 ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน 
เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี   

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  
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวม
เสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนช่ือ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบ
ติดกับพาสปอร์ต (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59) 

 ใบกรอกขอ้มูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 
โปรดรับทราบว่า  
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผ่ือเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศ
ไทยและมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 



 

หน้า 9 
 

 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนิ นการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง 
 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบ
ได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 
 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร 
ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระช้ันชิด  
 ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
 ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
 ท่านที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือ
เอกสารนั้นๆ 
 

กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันท าการ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.- 
อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบยีบการยื่นขอวีซ่าด่วน 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 โดยไม่
มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออก
ประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญ
หายหมายถึงว่า 
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัว
จริง 
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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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 กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่......................เดือน....................ป.ี....................  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  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือ 
ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033



 

หน้า 12 
 

ใบจองทัวร์ 
รายละเอียดผู้จองทัวร์ 
ข้าพเจ้า.............................................................................................โทรศัพท์มือถือ.......... .....................................
โทรศัพท์บ้าน...................................................................................โทรศัพท์ที่ท างาน............................................. 
แฟ็กซ์......................................................ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่.............................ซอย....... ...................................
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์...................................อีเมล์...............................................................ID LINE…………………….………… 
(กรุณาระบุอีเมล์หรือ LINE  เพื่อประโยชน์ในการรับส่งเอกสาร โปรแกรมทัวร์ ใบนัดหมายเดินทาง ใบเสร็จรับเงินเป็นต้น) 

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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