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ไมลงรานชอป | อุทยานคานาสือ | เมืองผีอูเหอเออ | ธารนํ้าหาสี 

หมูบานเหอมูชุน | พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว 

  

  

 

 

  

 

 

 

ซินเจียง คานาสือ ธารน้ําหาส ี8วัน 7คืน 

เดินทาง กนัยายน-พฤศจิกายน 2562 

 เริ่มตนเพียง38,900.- 
เสนทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) (3U8146: 17.55-22.00) 

วันที่ 2. เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) – อูรูมูฉี (สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู) (3U8525: 08.20-11.45) – ผานชมเขาเทียนซาน – เมืองขุยถุน 

วันที่ 3. เมืองขุยถุน – เมืองคาราเมย – แพะเมืองผีอูเหอเออ – ผานชมภูเขาน้ํามัน – เมืองปูเออจิน – ธารน้ําหาสี 

วันที่ 4. เมืองปูเออจิน – ปากหุบเขาเจียเติงยว่ี – อุทยานคานาสือ – ทะเลสาบวงพระจันทร – ทะเลสาบมังกรหลับ – ศาลาชมปลา 

วันที่ 5. ปากหุบเขาเจียเติงยว่ี – หมูบานเหอมูชุน – ชนเผาถูหวา – เปยถุน 

วันที่ 6. เปยถุน – อูรูมูฉี – ตลาดตาปาจา 

วันที่ 7. สวนหงซาน – พิพิธภัณฑซินเจียง – อูรูมูฉี (สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู) (3U8526: 18.15-21.40) – เมืองเฉิงตู 

วันที่ 8. ถนนคนเดินจิงหล่ี – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (3U8145: 14.30-16.35) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) (3U8146: 17.55-22.00) 

14.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินนสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร E สายการบินเสฉวน แอรไลน(3U) โดยมี

เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน  

*พรอมรับอาหารกลองสําหรับมื้อเชาในวันถัดไป* 

17.55 น. ออกเดินทางสูเมอืงเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) โดยสายการบิน เสฉวน แอรไลน เท่ียวบินท่ี 3U8146   

22.00 น. เดินทางถึงเมืองเฉิงต ู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) ซ่ึงเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบริเวณลุมแมนํ้าหมิน ใจกลาง

มณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมี

ฤดูรอนท่ีอบอุน ฤดูหนาวท่ีไมหนาวนัก และมีปริมาณความช้ืนสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน จัดเปนอันดับ 3 

ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนท้ังศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต 

หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานออกเดินทางสูโรงแรมท่ีพักท่ีสายการบินจัดให 

ที่พัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว (โรงแรมใกลสนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอไฟลท) 

วันที่2 
เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) – อูรูมูฉี (สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู) (3U8525: 08.20-11.45) – ผานชมเขาเทียนซาน 

– เมืองขุยถุน 

 นําทานเดินทางสูสนามบินเฉิงตูหลิวสุยเช็คอินและโหลดสัมภาระ เดินทางสูเมืองอูรูมูฉี 

08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองอูรูมูฉี โดยเท่ียวบินท่ี 3U8525 

11.45 น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู เมืองอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ซ่ึงเปนเขตปกครอง

ตนเองท่ีใหญท่ีสุดภายใตการดูแลของประเทศจีน ประชากรสวนใหญนับถือมุสลิมและมีเช้ือสายเตอรกิช ในอดีตเคยเปนชน

เผากลุมหน่ึงของชาวมองโกล ท่ีแตกเสนสายออกมาเปนของตนเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

ระหวางเดินทางไปยัง เมืองขุยถุน ทานจะได ผานชมเขาเทียนซาน เปนหน่ึงในเทือกเขาท่ีใหญท่ีสุดของโลก ซินเจียง

เทียนชานมีรูปลักษณะภูมิประเทศทางกายภาพท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ และมีพื้นท่ีท่ีมีทิวทัศนงดงาม 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองขุยถุน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.)  จุดบรรจบเสนทางซินเกียงเหนือ และซินเกียง

ตะวันตก เมืองท่ีไดรับการสถาปนาจากสหประชาชาติใหเปนเมืองท่ีประสพความสําเร็จในการอนุรักษธรรมชาติ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร ภายในโรงแรม 

ที่พัก โรงแรม Hofon International Hotel หรือเทียบเทาระดับ5 ดาว 

วันที่ 3 เมืองขุยถุน – เมืองคาราเมย – แพะเมืองผีอูเหอเออ – ผานชมภูเขานํ้ามัน – เมืองปูเออจิน – ธารนํ้าหาส ี

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานเดินทางออกสู เมืองคาราเมย หรือ เคอลามาอี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ตั้งอยูแถบซินเจียงตอนเหนือ

และอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแองจุงการ 

จากน้ันนําทานเท่ียวชม แพะเมืองผีอูเหอเออ (รวมรถราง) แพะเมืองผีแหงน้ีเกิดจากการเคล่ือนตัวของผิวเปลือกโลกทํา

ใหทะเลสาบขนาดใหญเกิดการแยกตัวออกของผิวดินกลายเปนแองหินทรายและหินโคลนในปจจุบันเมืองผีแหงน้ีมีดิน

ลักษณะแปลกประหลาดท่ีเกิดจากการกัดเซาะของลมเม่ือลมพัดผานทรายจนเกิดเสียงดังคลายเสียงโหยหวนเหมือนเหลา

วิญญาณรองควนครางจึงเปนท่ีมาของช่ือเมืองผีน่ันเองจากน้ันนําทานผานชมภูเขานํ้ามันมีการขุดพบนํ้ามันมากวา 30 ป
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แลวปจจุบันมีช่ือเสียงในฐานะท่ีเปนเมืองอุตสาหกรรมนํ้ามันเปนแหลงนํ้ามันดิบท่ีใหญมากแหงหน่ึงของจีนมีการผลิตนํ้ามัน 

6.32 ลานตันตอปตลอดเสนทางทานจะไดเห็นแทนขุดเจาะนํ้ามันเรียงรายอยูสองฝงทาง 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองปูเออจินหรือเมืองเบอรชิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) ตั้งอยูแถบซินเจียงตอนเหนือ

และอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแองจุงการหลัง 

จากน้ันนําทานเท่ียวชมธารน้ําหาสเีปนธารนํ้าท่ีอยูทามกลางหินสีทองริมลําธารพรอมท้ังโอบลอมดวยธรรมชาติท่ีมีความ

สมบูรณตลอดแนวของธารนํ้าท่ีมีความยาวไกลสุดตาเม่ือยามท่ีแสงอาทิตยตองลําธารความมหัศจรรยของธารนํ้าแหงน้ีจะ

ปรากฏเปนสายรุงหาสีจึงไดรับสมญานามวาธารนํ้าหาสีแรธาตุนานาชนิดท่ีผสมอยูในหินและทรายจะเปลงสีสะทอนสลับสี

บนช้ันหินเปนสีแดงสมเหลืองเทานํ้าตาลดูตระการตาตัดกับสีเขียวของตนไมและสายนํ้าสีฟาใสของแมนํ้าเออรทิคท่ีไหล

เรื่อยขนาบขางแนวเขาเปนระยะทางหลายกิโลเมตรออกจากเบอรชินถนนจะตัดผานเนินเขาท่ีมีหินสีดําเทาหินมีแงมีเหล่ียม

คลายหินอุกกาบาตดูเสมือนยอนเวลามาอยูในภูมิประเทศแหงโลกลานป 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม Friendship Peak Hotel หรือเทียบเทาระดับ4 ดาว 
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วันที่ 4 เมืองปูเออจิน – ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ – อุทยานคานาสือ – ทะเลสาบวงพระจันทร – ทะเลสาบมังกรหลับ – ศาลาชมปลา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

 นําทานเดินทางสู ปากหุบเขาเจียเติงยวี ่(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.5 ช.ม.) นําทานเดินทางสูอุทยานคานาสือ (รวมรถ

อุทยาน) (ไมรวมลองเรือ) ดินแดนท่ีไดรับการยกยองวาเปนแผนดินท่ีบริสุทธ์ิช้ินสุดทายของมวลมนุษยท่ีปราศจากมลภาวะ

และสวยงามท่ีสุดท่ีหลงเหลืออยูในโลกทานจะไดสัมผัสกับกล่ินอายความบริสุทธ์ิของธรรมชาติรอบกายโอบลอมดวยภูเขา

ท้ังซายขวาท่ีเขียวขจีรายรอบไปดวยตนยางท่ีขึ้นอยูอยางหนาแนนยามตองแสงแดดเปนสีเหลืองทองงามระยับสวนของพื้น

ราบมีการเล้ียงลูกมาลูกแกะของชาวบานริมทะเลสาบเหมอมองไปเห็นความงดงามหมดจดติดตรึงใจผูคนท่ีไดสัมผัสจากน้ัน

นําทานเดินทางสูทะเลสาบวงพระจันทรท่ีมีตํานานเลาขานวาเปนทะเลสาบท่ีมีรอยเทาของเจงกิสขานเปนรอยเทากอนท่ี

ทานจะเดินทางขึ้นสูสรวงสวรรคซ่ึงทะเลสาบแหงน้ีจะมีหลากหลายสีและสีของนํ้าน้ันเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิกับ

ลักษณะของทองฟาในยามน้ันถาทองฟามีลักษณะครึ้มสีของทะเลสาบแหงน้ีจะมีสีฟาครามและในคราวท่ีทองฟาแจมใสน้ัน

ลักษณะของนํ้าจะมีสีฟาใสแตความนาอัศจรรยของทะเลสาบน้ีจะอยูท่ีเม่ือทะเลสาบแหงน้ีแบงเปน 2 สีในเวลาเดียวกันและ

ชมทะเลสาบมังกรหลับซ่ึงทะเลสาบแหงน้ีจะมีเกาะอยูตรงกลางของทะเลสาบดูคลายกับสันหลังของมังกร 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 

 นําทานสู ศาลาชมปลา เปนจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในอุทยานคานาสือณจุดชมวิวแหงน้ีทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของ

ทะเลสาบกลางหุบเขาไดท้ังสี่ดาน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พัก โรงแรมHongfu Lake Kanas Resort หรือเทียบเทาระดับ4 ดาว 
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วันที่ 5 ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ – หมูบานเหอมูชุน – ชนเผาถูหวา – เปยถุน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

 

 
 นําทานเดินทางสูหมูบานเหอมูชุน (รวมรถอุทยาน) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) ซ่ึงตั้งอยูในหุบเหวเจียเติงหมูบาน

น้ีอยูดานบนของอุทยานฯเปนหมูบานเกาแกท่ีมีความงดงามไดรับการรักษาจากชาวบานจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน

สถาปตยกรรมของหมูบานเหลาน้ีจะเนนท่ีการใชไมตนใหญท่ีมีความแข็งแรงทนตอลมและความหนาวภายนอกบริเวณบาน

พรอมชมบรรยากาศและวิวทิวทัศนท่ีเปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนุษยใหทานไดเก็บภาพประทับใจถายภาพ

หมูบานหมูบานแหงน้ีเปนหมูบานท่ีมีนักถายภาพและนักวาดรูปจากท่ัวโลกใหความสนใจและหลงใหลในมนตเสนหเปน

อยางยิ่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเยี่ยมชม ชนเผาถูหวา ทานจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของชนเผาถูหวาซ่ึงอาศัยอยูมาชานานเปนชนเผาท่ี

มีความสามารถทางการเลนดนตรีท่ีไมมีใครเหมือนน่ันคือการเปาปโดยใชจมูกใหทานไดฟงการเลนดนตรีพื้นเมืองของเผาท่ี

แสนประทับใจ 

จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองเปยถุน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พัก โรงแรมDerenshan Garden Hotel หรือเทียบเทาระดับ5 ดาว 

 

วันที่ 6 เปยถุน – อูรูมูฉี – ตลาดตาปาจา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

 นําทานเดินทางกลับสูเมืองอูรูมูฉี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.) เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงซ่ึงเปนเขต

ปกครองตนเองท่ีใหญท่ีสุดภายใตการดูแลของประเทศจีนประชากรสวนใหญนับถือมุสลิมและมีเช้ือสายเตอรกิชในอดีตเคย

เปนชนเผากลุมหน่ึงของชาวมองโกลท่ีแตกเสนสายออกมาเปนของตนเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
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 นําทานสูตลาดตาปาจาเปนตลาดพื้นเมืองท่ีเปนสัญลักษณของอูรูมูฉีจําหนายสินคาพื้นเมืองท่ีเมืองตางๆในประเทศจีนไม

มีขายรวมท้ังสารพัดผลไมแหงไมวาจะเปนอัลมอนด, วอลนัท, กีวีอบแหง, ลูกเกดฯลฯเครื่องดนตรีพื้นเมืองรวมท้ังเครื่อง

ทองเหลืองไมวาจะเปนแจกัน, กานํ้าชาฯลฯใหพวกเราชอปกันอยางจุใจ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

ที่พัก โรงแรมHoi Tak Hotel หรือเทียบเทาระดับ5 ดาว 

วันที่ 7 สวนหงซาน – พิพิธภัณฑซินเจียง – อูรูมูฉี (สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู) (3U8526: 18.15-21.40) – เมืองเฉิงต ู

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

 นําทานเขาชมสวนหงซานโดยช่ือน้ีไดมาจากสีแดงอมมวงของถ้ําทรายแดงสวนน้ีตั้งอยูบนเนินเขาท่ีอยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 

1,390 เมตรชมวิวทิวทัศนของเมืองซินเจียงพรอมท้ังชมราวทางเดินท่ีมีแมกุญแจคลองไวเปนจํานวนมากตามความเช่ือของ

คูรักท่ีวาจะทําใหความรักของท้ังคูยั่งยืนและอยูคูกันไปตราบนานเทานานและใหทานไดเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามท่ี

หาดูไดยากของเมืองซินเจียงไวเปนท่ีระลึก 

จากน้ันนําทานเขาชมพิพิธภัณฑซินเจียง (ปดทุกวันจันทร) ท่ีบอกเลาถึงความล้ีลับของเสนทางเสนไหมซ่ึงในอดีตจะ

ประกอบไปดวยประเทศตางๆถึง 36 ชนเผาและทานยังจะไดทราบถึงรองรอยประวัติศาสตรทางวัฒนธรรมกวาจะมาเปน

มณฑลซินเจียงในปจจุบัน 

(หมายเหตุพิพิธภัณฑปดทําการทุกวันจันทรหากกรุปท่ีเดินทางไปตรงกับวันจันทรอาจมีสลับหรือปรับเปล่ียนรายการ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 

 นําทานออกเดินทางสูจากน้ันนําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู 

18.15 น. ออกเดินทางสู เมืองเฉิงต ูโดยเท่ียวบินท่ี 3U8526 

21.40 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงต ูจากน้ันนําทานเช็คอินเขาสูท่ีพัก 

ที่พัก โรงแรม ACME Hotel หรือเทียบเทาระดับ4 ดาว 

วันที8่ ถนนคนเดินจิงหล่ี – เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตูหลิวสุย) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (3U8145: 14.30-16.35) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานเดินทางสู ถนนโบราณจิ่งหล่ี เปนถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดีมีสินคาตางๆ

มากมายใหทานเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตูหลิวสุย 
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14.30 น. อําลาเมือง เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)โดยเท่ียวบินท่ี 3U8145  

16.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเด่ียว ทานละ 1,650 บาท 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถรวม 400 หยวน/ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความ

ถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  

 3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 

4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 

 4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 

 4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

 4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 

อัตราคาบริการ: ซินเจียง คานาสือ ธารน้ําหาสี 8 วัน  7 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  

(เสริมเตียง)  

ทานละ 

พักเด่ียว 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 

ทานละ 

วันท่ี 04-11 ก.ย. 62 46,900.- 46,900.- 7,000.- ไมรับจอย 

วันท่ี 08-15 ก.ย. 62 47,900.- 47,900.- 7,000.- ไมรับจอย 

วันท่ี 13-20 ต.ค. 62 42,900.- 42,900.- 7,000.- ไมรับจอย 

วันท่ี 17-24 พ.ย. 62 38,900.- 38,900.- 7,000.- ไมรับจอย 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.-  

ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 
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  4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการ

ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 

2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 

3.  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบ ุ

5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 

 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  

8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. กระเปาเดินทาง 

2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 

3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีท่ีนํ้าหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํ้าหนัก

ตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 400 หยวน /ทาน/ทริป 
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หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทาน

ไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน

ตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนสง หรอื หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให 

แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะ

ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเด่ียว 

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 

- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  

- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   

 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  

 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  

 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 

 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 

 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 

 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
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3. สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่น

วีซา 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 

5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว

โหลดแบบฟอรมไดท่ี http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับ

การออกวีซา เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 

วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใช

บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีน

อยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย

เทาน้ัน 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผู

เดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  

2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 

- เอกสารท่ีตองเตรียม   

1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 

หนาเต็ม   

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 

และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
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- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 

- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสือวาจางในการทํางาน  

5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

6. กรณสีมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรานท่ีแปล 

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 

2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 

3. นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 

4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร 

 

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  

ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  

 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 

 

ประกาศเน่ืองจากสภาวะนํ้ามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง 

**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวซีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   

(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ     � โสด � แตงงาน           � หมาย           � หยา   

�  ไมไดจดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)  

......................................................................................................................................................... 

.................................................................................รหัสไปรษณยี................................................ 
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โทรศัพท............................................................ มือถอื...................................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ) 

......................................................................................................................................................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณยี................................................ 

โทรศัพท............................................................ มือถอื...................................................................... 

ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)................................................................ 

ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

......................................................................................................................................................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณยี................................................ 

โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล

โดยตรงกับทาน) 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     � ไมเคย     � เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   

เม่ือวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป..................   

ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม    � ไมเคย     � เคย  โปรดระบุ........................... 

เม่ือวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ป..................   

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 

RELATION.................................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 

RELATION.................................................................................................................................... 

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 

** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ี

เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
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