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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-22.00) X X ✈ โรงแรมที่สำยกำรบินจดัไว้บริกำร 

2 

เฉิงตู-หลำนโจว(3U8569 : 08.20-09.45) 
เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดป่ิงหลิงซ่ือ-อนุสำวรีย์
มำรดำแม่น ้ำเหลือง-สะพำนเหลก็แห่งแรกของ
แม่น ้ำเหลือง 
 

   LEGEND HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 หลำนโจว-น่ังรถไฟควำมเร็วสูงไปเมอืงจำงเย่
เขำสำยรุ้งตันเซ๋ีย 

   
ZHONG QI 
INTERNATIONAL HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 จำงเย่-จ่ิวเฉวียน-สวนสำธำรณะจ่ิวเฉวียน 
เจียอวีก้วน-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนเจียอวีก้วน 

   JIUGANG HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
เจียอวีก้วน-ตุนหวง-เนินทรำยหมิงซำซำน 
ข่ีอูฐท่องทะเลทรำย-สระน ้ำวงพระจันทร์ 
ช้อปป้ิงตลำดกลำงคนืซำโจว 

   FU GUO HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 ตุนหวง-ถ ำ้ม่อเกำคู-ภำพยนต์ 3 มิติ-น่ังรถไฟไป
เมืองถู่หลู่ฟำน 

   YOU YIFENG JIARI HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

7 

ถู่หลู่ฟำน-ภูเขำเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถำโกว 
บ้ำนชนเผ่ำอุยกูร์-เมอืงโบรำณเจียวเหอ 
ระบบชลประทำนถู่หลู่ฟำน-เจดีย์ซูกงถ่ำ 
อูหลู่มู่ฉี-ตลำดต้ำปำจำ 

   
GRAND MERCURE 
URUMQI HUALING HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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8 อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขำเทียนซำน-ล่องเรือทะเลสำบ 
เทียนฉือ-เฉิงตู (3U8526 : 18.15-21.40) 

   
SAILUN JIDI HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

9 เฉิงตู-ถนนโบรำณจินหลี่-กรุงเทพฯ 
(3U8145 : 14.40-16.35) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขบัรถจ ำนวน 420 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนเมษำยน - มถุินำยน 2562 
วันแรก  กรุงเทพฯ(ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู 

14.30 น.          คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 4 
บริเวณ ISLAND-G โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจา้หน้าที่จากทางบริษทัฯ คอยให้การ
ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

17.30 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8146 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.00 น.      ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่นที่สุดของ

ประเทศจีน หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั 
พักโรงแรมที่ทำงสำยกำรบินจัดไว้บริกำร 

วันที่สอง เฉิงตู-หลำนโจว-เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดป่ิงหลิงซ่ือ-อนุสำวรีย์มำรดำแม่น ้ำเหลือง-สะพำนเหล็กแห่ง 
   แรกของแม่น ้ำเหลือง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง 
08.20 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองหลำนโจว โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8569 
09.45 น.      ถึง เมืองหลำนโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผา่นของเส้นทาง

สายไหมอนัลือช่ือ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเล่ียม และเคร่ืองจกัรกลหนกั ในสมยัโบราณเคยเป็นถ่ินที่อยู่
ของพวกซีหยง น าท่านสู่ภตัตาคาร 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เขื่อนหลิวเจียเสีย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) ท่านจะไดล่้องเรือ เพือ่ชมความงาม

ของทิวทศัน์สองฟากฝ่ัง และชมพระพุทธรูป วัดป่ิงหลิงซ่ือ ตั้งอยูบ่ริเวณเขื่อนหลิวเจียเสีย เป็นพระพุทธรูป
แกะสลกัจากหิน 694 องค ์ที่อยูใ่นถ ้ าผาริมแม่น ้ าทั้งหมด 183 ถ ้ า สลกัจากหินทรายเป็นผลงานปฏิมากรรมที่
งดงามเป็นเลิศในช่วงศตวรรษที่ 5 จากนั้นน าท่านชม อนุสำวรีย์มำรดำแม่น ้ำเหลือง หรือ หวงเหอหมู่ชิง จาก
สะพานจงซานเดินเลียบแม่น ้ ามาตามถนนปิงเหอตงลู่ มีรูปป้ันแกะสลักเป็นรูปสตรีผูเ้ป็นแม่นอนตะแคง
มองดูลูกที่อิงแอบอยูข่า้งๆ มารดา สายตาที่นางมองลูกเป็นแววตาที่ช่างอบอุ่น เป็นสัญลกัษณ์เปรียบแม่น ้ า
หวงเหอเหมือนแม่ที่หล่อเล้ียงชาวจีนหลายร้อยลา้นคนประดุจลูกมานานนับเป็นพนัๆ ปี จากนั้นน าท่านชม 
สะพำนเหล็กแห่งแรกของแม่น ้ำเหลือง “หวงเหอต้ีอ้ีเฉียว” ซ่ึงออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมนั มีความยาว 
233.33 เมตร กวา้ง 7.5 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1907    

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
พักที ่LEGEND HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

https://www.skyscanner.co.th/airline/airline-shandong-airlines-sc.html
https://www.skyscanner.co.th/airline/airline-shandong-airlines-sc.html
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วันที่สำม หลำนโจว-น่ังรถไฟควำมเร็วสูงไปเมอืงจำงเย่-เขำสำยรุ้งตันเซ๋ีย 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟหลำนโจว เพือ่โดยสาร รถไฟควำมเร็วสูง ขบวนที่ D2743 : 07.55-11.26 (บัตร

โดยสำรช้ันปกติ) มุ่งหนา้สู่ เมืองจำงเย่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง) เมืองที่มีประวตัิศาสตร์ และ
วฒันธรรมอนัยาวนาน  (ทั้งนี้อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) 

 หมำยเหตุ : เน่ืองด้วยประตูรถไฟเปิด-ปิด ให้เวลำเพียง 5 นำทีเท่ำน้ัน!! จึงรบกวนลูกค้ำกรุณำลำกสัมภำระ
ของท่ำนเอง เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว แนะน ำกระเป๋ำที่มีล้อท่ำนละ 1 ใบ ประมำณ 24-26 นิ้ว 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันบนรถไฟ บริกำรท่ำนด้วยอำหำรชุด  
บ่ำย น าท่านชม เขำสำยรุ้งตันเซ๋ีย (รวมรถแบตเตอร่ี) เทือกเขาตนัเซ๋ียมีแนวเขาเป็นลวดลาย ร้ิวสีสวยงามดุจอญั

มณีต่างๆ ที่ธรรมชาติรังสรรคใ์ห้เป็นที่มหัศจรรยย์ากจะเช่ือสายตาแก่ผูท้ี่มาเยอืน จนไดรั้บการขึ้นทะเบียน
จาก UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี 2010 และต่อมาถูกตั้งให้เป็น อุทยำนธรณวีิทยำแห่งชำติ เม่ือปี 2011 
ปัจจุบนัที่น่ีกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงแห่งส าคญัของเมือง มีการสร้างบนัไดทางเดินขึ้นมา เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปสัมผสัทิวทิศน์ได้อย่างสะดวกสบาย ลักษณะของภูเขาที่มีสีสัน สวยงามแปลกตาน้ี 
ประกอบไปดว้ยหินทราย และแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือ 24 ลา้นปีก่อน หิน
ทรายสีแดงเหล่าน้ีถูกลม และฝนกัดเซาะแนวเขามานานนับพนัๆ ปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศที่กวา้งใหญ่
ไพศาล และมีสีสันสุดแสนมหัศจรรยอ์ยา่งชดัเจน ดั่งเช่นทุกวนัน้ี ซ่ึงโทนสีที่เราเห็นเด่นชดัที่สุดคือโทนสี
แดง ไล่เร่ือยไป สีเหลืองอ าพนั เขียวมรกต จนกลายเป็นร้ิวสีรุ้งทัว่ทั้งหุบเขาสวยงามจนสุดจะบรรยาย และ
ล่าสุดเทือกเขาสายรุ้งน้ียงัถูกเลือกใหเ้ป็นฉากถ่ายท าของภาพยนตร์ะดบัต านาน THE GREAT WALL 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
พักที ่ZHONG QI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่ส่ี  จำงเย่-จ่ิวเฉวียน-สวนสำธำรณะจ่ิวเฉวียน-เจียอวีก้วน-ก ำแพงเมอืงจีนด่ำนเจียอวีก้วน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจ่ิวเฉวียน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง) ตั้งอยูใ่นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ

มณฑลกานซู เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดักานซู และเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดบัสองในมณฑล
กานซู เป็นหน่ึงในส่ีมณฑลทางตะวนัตกของราชวงศ์ฮัน่โบราณกลางทุ่งตะวนัตก ภูมิภาคศูนยก์ลางการ
ขนส่งของเมืองเส้นทางสายไหม จากนั้นน าท่านชม สวนสำธำรณะจ่ิวเฉวียน ชมธารเหลา้จ่ิวเฉวียนที่ขุนพล
ฮวัชีปิง ด่ืมฉลองชยัในการขบัไล่เผ่าซุงหนู ออกจากเขตแม่น ้ าหวงเหอทางทิศตะวนัตก มีภูเขา 2 ลูก ที่เป็น
ทรัพยากรอนัขึ้นช่ือ “ชีเหลียซาน” เป็นที่เล้ียงปศุสตัว ์ส่วนอีกเขา      “เหยยีนจ่ีซาน” เป็นภูเขาที่เต็มไปดว้ย
สมุนไพรนานาชนิด ซ่ึงเป็นพื้นที่อุดอสมบูรณ์มาก  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอวีก้วน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที) ท่านจะไดช้ม ก ำแพงเมืองจีนด่ำนเจีย

อวีก้วน (รวมรถแบตเตอร่ี) สูงตระหง่านเป็นปราการที่แขง็แรง และส าคญัที่สุดในภาคตะวนัตก ป้อมปราการ
ตั้งอยูบ่นความสูง 1,800 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1372 สร้างแลว้เสร็จภายหลงัสถาปนา
ราชวงศห์มิง ชมลานจตุัรัสของป้อมปราการดา้นในมีก าแพงรายลอ้ม ส่วนบนของก าแพงสูง 10 เมตร และ
ยาว 640 เมตร เป็นที่ตั้งของหอระวงัภยั ซ่ึงสร้างขึ้นในปลายราชวงศห์มิงถึงตน้ราชวงศชิ์ง ดา้นหน่ึงทอดไป
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ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตสู่้เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกดา้นหน่ึงทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน 
อนุสาวรียด์า้นนอกของประตูตะวนัตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจกัรพรรดิเฉียนหลง มีค  าจารึกว่า “ป้อม
ปรำกำรที่แข็งแรงที่สุดในโลก” 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
พักที ่JIUGANG HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่ห้ำ  เจียอวีก้วน-ตุนหวง-เนินทรำยหมิงซำซำน-ข่ีอูฐท่องทะเลทรำย-สระน ำ้วงพระจันทร์ 
                           อิสระช้อปป้ิงตลำดกลำงคนืซำโจว 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ช่ัวโมง)โอเอซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง

ชายแดนของมณฑลกานซู่ที่ติดกบัเขตการปกครองชนชาติซินเกียง 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม เนินทรำยหมิงซำซำน (เขำทรำยร้องไห้)  เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 กิโลเมตร สูง

ประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกนั 5 สี คือ แดง เหลือง เขียว ขาว ด า เม่ือท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย 
ท่านสามารถไถลล่ืนลงมาสู่เชิงเขาดา้นล่างอยา่งสนุกสนาน จากนั้นน าท่าน ขีอู่ฐท่องทะเลทรำย จูงตามกนั
เป็นแถวไปตามสันทรายที่โคง้ไปมา ภุเขาทรายดูเป็นประกายเม่ือตอ้งแสงอาทิตย ์ตดักบัฟ้าสวยสีครามใสที่
ท่านจะประทบัใจไม่รู้ลืม จากนั้นน าท่านชม สระน ้ำวงพระจันทร์ หรือ เอีย้หยำเฉวียน (รวมรถแบตเตอร่ี 1 
เที่ยว) เดิมสระน ้ าน้ีมีช่ือว่า ซาจ่ิง ที่แปลไดว้่า “บ่อน ้ ากลางทะเลทราย” มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ ลึกโดยเฉล่ีย 3 
เมตร น ้ าในสระใสจนสะทอ้นแสงไดร้าวกบักระจก ความมหัศจรรยข์องสระน ้ าแห่งน้ีคือ น ้ าในสระไม่เคย
เหือดแหง้ไม่วา่จะผา่นไปนานเท่าใด และลมพายกุ็ไม่เคยพดัทรายลงไปถมสระน ้ าแห่งน้ีเลย 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
 ใหท้่านได ้อิสระช้อปป้ิงตลำดกลำงคนืซำโจว ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึกจากเส้นทางสายไหม อาทิเช่น 

ผา้พนัคอไหม งานหตัถกรรม ขนม และของฝากนานาชนิด  
พักที ่FU GUO HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วันที่หก  ตุนหวง-ถ ำ้ม่อเกำคู-ภำพยนต์ 3 มิติ-น่ังรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟำน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชม ถ ำ้ม่อเกำคู มรดกโลกที่ยิง่ใหญ่อีกแห่งหน่ึงของโลก เป็นถ ้ าที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มี

ภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจา้แม่กวนอิม ในคูหาตน้ๆ เป็นผลงานการ
บุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ.366 ส่วนคูหาสุดทา้ยขดุเม่ือยคุที่มองโกลมีชยัชนะเหนืออาณาจกัรจีน
ในปี ค.ศ.1277 ดังนั้นประติมากรรม หรือจิตรกรรมที่ท่านจะไดช้มที่ถ  ้ าโมเกาคูแห่งน้ี เกิดจากความเพียร
พยายามของจิตรกร ช่างหลากยคุหลายสมยั ตลอดช่วงประวติัศาสตร์ที่ยาวนานเกือบ 1,000 ปี 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม ภำพยนต์ 3 มิติ ชมประวตัิความเป็นมาของเสน้ทางสายไหม และก าเนิดของถ ้าม่อเกาคู ในช่วงที่

ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อซ้ือขายแลกเปล่ียนส่ิงของต่างๆ นานา เช่น ผา้ไหม และเคร่ืองเคลือบ 
เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟตุนหวง เพือ่โดยสาร รถไฟควำมเร็วสูง ขบวนที่ D2703 
: 17.34-21.28 (บัตรโดยสำรช้ันปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองถู่หลู่ฟำน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ช่ัวโมง) เมือง
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โอเอซีสอีกแห่งหน่ึงบนเส้นทางสายไหม ขึ้นช่ือว่าเป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง คือ 1.ต  ่าที่สุดในจีน ต ่า
จากระดบัน ้ าทะเล 154.43 เมตร 2.ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉล่ีย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 
49 องศาเซลเซียส และ 3.ลมแรงสุดในจีน จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง  (ทั้งนี้อำจจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) 
หมำยเหตุ : เน่ืองด้วยประตูรถไฟเปิด-ปิด ให้เวลำเพียง 5 นำทีเท่ำน้ัน!! จึงรบกวนลูกค้ำกรุณำลำกสัมภำระ
ของท่ำนเอง เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว แนะน ำกระเป๋ำที่มีล้อท่ำนละ 1 ใบ ประมำณ 24-26 นิ้ว 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่บนรถไฟ บริกำรท่ำนด้วยอำหำรชุด  
พักที่ YOU YIFENG JIARI HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่เจ็ด  ถู่หลู่ฟำน-ภูเขำเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถำโกว-บ้ำนชนเผ่ำอุยกูร์-เมืองโบรำณเจียวเหอ 
                           ระบบชลประทำนถู่หลู่ฟำน-เจดีย์ซูกงถ่ำ-อูหลู่มู่ฉี-ตลำดต้ำปำจำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 

  น าท่านชม ห่ัวเอีย้นซำน หรือ ภูเขำเปลวไฟ ซ่ึงเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอ๋ิว ตอนที่ซุนหงอคงไป
ยืมพดักายสิทธ์ิจากองศ์หญิงพดัเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซ าจั๋งได้เดินทางไปเชิญ
พระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลกัษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีตน้ไมใ้บหญา้ขึ้นเลย มองแต่
ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคลา้ยไฟก าลงัลุกไหม ้จากนั้นน าท่านชม สวนองุ่น “ผู่เถำโกว” เมืองถู่หลู่ฟานเป็นเมือง
ผลไมท้ี่ลือช่ือของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกทอ้ แอพริคอด แตงฮามี ซ่ึงองุ่นเป็นผลไมท้ี่ปลูกมากที่สุด ส่ง
ขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จกัดีในทอ้งตลาดมานานแลว้ ช่วงที่มีผลไมม้าก
ที่สุดคือ ในระหวา่ง เดือน ก.ค.-ส.ค. ในช่วงดงักล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจ าปี จากนั้นน าท่านชม 
บ้ำนชนเผ่ำอุยกูร์ เป็นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน ค  าว่า “อุยกูร์” มีความหมายว่าสามัคคีกันและ
ร่วมกนั ชนชาติอุยกูร์เป็นชนชาติส่วนนอ้ยที่มีประชากรมากของเขตปกครองตนเองซินเกียง มีประชากรกว่า 
7 ลา้นคน ชาวอุยกูร์ใชชี้วิตอาศยัอยูท่ ัว่ซินเกียง ส่วนใหญ่อยูท่างใตภู้เขาเทียนซาน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองโบรำณเจียวเหอ เป็นเมืองโบราณในศตวรรษที่ 6 ในสมยัราชวงศเ์ชอซือ ตระกูลจ๋ีซ่ือ เมืองโบราณมีซาก
ปรักของส่ิงก่อสร้างท าดว้ยดินเหนียวที่คงสภาพมากว่า 1,000 ปี เน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศที่แห้งแลง้ มี
ประตูเมือง 2 ดา้น คือ ทิศตะวนัออก ใชเ้ป็นที่เขา้-ออกของกองทหารในยามสงคราม และทิศใตใ้ชส้ าหรับ
ชาวเมือง โดยมีสะพานแขวนยาวกว่า 30 เมตร พาดจากประตูเมืองขา้มล าน ้ าลงสู่พื้นเบื้องล่าง ดว้ยปราการ
ทางธรรมชาติดังกล่าวท าให้เมืองน้ีไม่จ าเป็นตอ้งมีก าแพงเมือง จากนั้นน าท่านชม “คำนเอ๋อจ่ิง” ระบบ
ชลประทำนใต้ดินของถู่หลู่ฟำน ซ่ึงมีการต่อท่อเพื่อน าน ้ าที่ละลายจากน ้ าแข็งบนภูเขาสูงลงมายงัที่ราบแถบ
โอเอซีส โดยการขดุท่อใตดิ้นเพือ่ป้องกนัการระเหยของน ้ าในฤดูร้อน 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม เจดีย์ซูกงถ่ำ หรือ มัสยิดเอ่อหมิ่น เป็นเจดียข์องชาวมุสลิม ที่สูงใหญ่มาก ช่ือ เอ๋อหม่ิน นิเนเรต์ 

หมายถึง เจดียแ์ห่งการร าลึกถึง เอ๋อหม่ินโฮจา หรือช่ือเรียกในภาษาจีนว่า ซูกงถ่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1778 รัช
สมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง โดยสุไลมานเมืองทูรูฟาน เพื่อเป็นอนุสรณ์สดุดีแก่เอ๋อหม่ินโฮจา ผูเ้ป็นบิดาและ
อดีตผูน้ าชาวอุยกูร์ ช่วยราชส านักชิงในการปราบกบฎชนเผา่จุนการ์ ตวัเจดียส่์วนฐานเป็นอิฐเรียงแบบเรียบๆ 
ตอนกลาง และตอนบนเป็นลวดลายทรงเรขาคณิต ลายภูเขา ลายกระแสคล่ืน และลายดอกไม ้รวมแลว้กว่า 
10 ลาย เป็นศิลปะที่ไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะแบบซาเลเซนิคของเปอร์เซีย ซ่ึงมีสภาพภูมิอากาศร้อนแห้ง
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เช่นเดียวกบัทูหลู่ฟาน ดา้นขา้งเจดียม์สัยดิช่ือเดียวกนั เป็นอาคารก่ออิฐทรงส่ีเหล่ียมหลงัคาทรงกลีบบวั ผนัง
ภายในทาสีขาวโพลนไม่มีภาพวาด เน่ืองจากทูหลู่ฟานเป็นแหล่งของชาวอิสลาม จึงมีหมวกใบเล็กๆ ที่เป็น
เคร่ืองแต่งกายประจ าตวัของทั้งหญิงและชาย หลายแบบหลากสีสันโดยเฉพาะของผุห้ญิง ปักเล่ือมสวยงาม
มาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ระหว่างทางท่านจะไดผ้า่น
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลงัลมที่เมืองตา้ป่ันเฉิน เมืองอูหลู่มู่ฉี เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง 
ตั้งอยูแ่ถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขต
ปกครองตนเองที่มีพื้นที่กวา้งใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 160 ลา้นคน ท่านจะไดช้มชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวซินเกียงที่มีพลเมืองกว่า 70% นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือทอ้งถ่ินเป็นของ
ตนเอง ในอูหลู่มู่ฉีจึงมีป้ายบอกช่ือสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือ ภาษาทอ้งถ่ิน(ภาษาเว่ยอู๋เออร์) และภาษาจีน
กลาง จากนั้นน าท่านชม ตลำดนัดขำยสินค้ำพืน้เมืองต้ำปำจำ เพื่อชมวถีิชีวติของชาวบา้น ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือ
ของที่ระลึก เช่น ผา้พนัคอสีสวย เคร่ืองเงินแบบอาหรับ และผลไมอ้บแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินท
ผาลมั เลือกซ้ือเมล็ดอลัมอนอบแหง้ เมล็ดวอลนตัอบแหง้ และถัว่อบแหง้ชนิดต่างๆ  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
พักที ่GRAND MERCURE URUMQI HUALING HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่แปด อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขำเทียนซำน-ล่องเรือทะเลสำบเทยีนฉือ-เฉิงตู 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านชม เทือกเขำเทียนซำน(รวมรถแบตเตอร่ี) ซ่ึงมีความสูง 1,980 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล เทือกเขาทอด

ยาวไกลเป็นระยะทางถึง 3,400 เมตร ส่วนที่กวา้งที่สุดกวา้งถึง 1,500 เมตร โดยเทือกเขาน้ีพาดผา่นตอนกลาง
ของมณฑลซินเกียง โดยเร่ิมจากด้านตะวนัออกของมณฑลซินเกียงติดกบัมณฑลกานซูผ่ากลางไปยงัดา้น
ตะวนัตกที่พรมแดนคาซคัสถาน 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบเทียนฉือ ตั้งอยู่บนยอดเขาเฝ๋อเก๋อต๋ง ซ่ึงอยู่สูงกว่าระดับน ้ าทะเล 2,000 เมตร 

ทะเลสาบแห่งน้ีมีช่ือเสียงวา่ “สวยงามดุจสรวงสวรรค”์ โดยมีความเช่ือวา่มีสระเล็กๆ อยู ่1 สระ ซ่ึงเป็นสระที่
เจา้แม่เทียนมู่เหนียงลา้งเทา้ก่อนกลบัขึ้นไปบนสวรรค ์ส่วนสระสวรรค ์คือ ที่อาบน ้ า และบางคร้ังก็ใชเ้ป็น
กระจกส่องหน้า ทะเลสาบเทียนฉือมีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร ส่วนลึกที่สุดลึก 10 กิโลเมตร น ้ าใสและน่ิง
เพราะทะเลสาบตั้งอยูร่ะหวา่งภูเขาและไม่ค่อยมีลม น ้ าที่อยูใ่นทะเลสาบเป็นน ้ าที่ละลายมาจากหิมะ ให้ท่าน
ไดช้มทศันียภาพอนังดงามรอบทะเลสาบ พร้อมเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นที่ระลึก 

เย็น  รับประทำนอำหำรค ำ่ บริกำรท่ำนด้วยอำหำรชุด หรือ KFC  
18.15 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8526  
21.40 น.      ถึง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั  

พักที ่SHILUN JIDI HOTEL CHENGDU หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

วันที่เก้ำ  เฉิงตู-ถนนโบรำณจินหลี่-กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็น
อยา่งดี มีสินคา้ต่างๆ มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

https://www.skyscanner.co.th/airline/airline-shandong-airlines-sc.html


CODE : SCH45 

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเฉิงตู เพือ่เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
14.40 น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8145 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
16.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

 
********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คอืงำนของเรำ      
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 

 

 
 
 
 
 
 

ทวัร์คุณธรรม เส้นทำงสำยไหม...ขนมสำยไหม 
หลำนโจว จำงเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟำน อูหลู่มู่ฉี  9 วนั 8 คนื 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำย ุ2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมต๋ัว 

วนัที ่21-29 เมษำยน 2562 45,999 บำท 45,999 บำท 7,000 บำท 33,999 บำท 
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อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ ามนัเพิ่ม

ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที่ 29 ม.ค.61 เป็นเงิน 2,300 บำท 
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ  สัมภาระติดตวัขึ้ นเคร่ืองได้ 1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนักต้องไม่เกิน 7 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อา

ประกันที่มีอายตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป 
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพยีงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัที่มี
การตกลงไวก้ับบริษทัประกันชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท ขึน้อยู่กับระยะเวลำ
กำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้  านาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, 
การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 420 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 160 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวน
สิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 

วนัที ่19-27 พฤษภำคม 2562 45,999 บำท 45,999 บำท 7,000 บำท 33,999 บำท 

วนัที ่16-24  มถิุนำยน 2562 46,999 บำท 46,999 บำท 7,000 บำท 34,999 บำท 
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เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่งส ำเนำ

หนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำรที่ให้

กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 
1,050 บาท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คนืค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพจิารณาเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอยา่งราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
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 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำร
ขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง แขนกุด 
ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนักเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือกรอบแว่นสีด า, 
หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนังสือ
เดินทาง  

4. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
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4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาที่ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้ท ำงำนใน
ประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด์ 
โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง นอ้ย 10 
วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของ
สถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา 
/ ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีน
อยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์  

 
   ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำงบริษัท

ฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 
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