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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.55-21.55) X X ✈ โรงแรมที่สำยกำรบินจัดไว้บริกำร 

2 

เฉิงตู-หลำนโจว(3U8569 : 08.00-09.25) 
เข่ือนหลวิเจียเสีย-วดัป่ิงหลงิซ่ือ-อนุสำวรีย์
มำรดำแม่น ำ้เหลือง-สะพำนเหลก็แห่งแรกของ
แม่น ำ้เหลือง 
 

   LEGEND HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 หลำนโจว-น่ังรถไฟควำมเร็วสูงไปเมืองจำงเย่
เขำสำยรุ้งตันเซ๋ีย 

   
ZHONG QI 
INTERNATIONAL HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 จำงเย่-จ่ิวเฉวยีน-สวนสำธำรณะจิ่วเฉวยีน 
เจียอวีก้วน-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนเจียอวีก้วน 

   JIUGANG HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
เจียอวีก้วน-ตุนหวง-เนินทรำยหมิงซำซำน 
ข่ีอูฐท่องทะเลทรำย-สระน ำ้วงพระจันทร์ 
ช้อปป้ิงตลำดกลำงคืนซำโจว 

   FU GUO HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

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

   YOU YIFENG JIARI HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

7 

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

   
GRAND MERCURE 
URUMQI HUALING HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

8 อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขำเทยีนซำน-ล่องเรือทะเลสำบ 
เทยีนฉือ-เฉิงตู (3U8526 : 18.15-21.50) 

   
SAILUN JIDI HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

9 เฉิงตู-ถนนโบรำณจินหลี่-กรุงเทพฯ 
(3U8145 : 14.30-16.35) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถจ ำนวน 510 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 
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ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกนัยำยน-ตุลำคม 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ(ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู 

14.30 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 
ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G โดยสำยกำรบิน  SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทาง
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

17.55 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่วบินที ่3U 8146 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.55 น.      ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่น

ท่ีสุดของประเทศจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
พกัโรงแรมทีท่ำงสำยกำรบินจัดไว้บริกำร 

วนัทีส่อง เฉิงตู-หลำนโจว-เข่ือนหลวิเจียเสีย-วดัป่ิงหลงิซ่ือ-อนุสำวรีย์มำรดำแม่น ำ้เหลือง-สะพำนเหลก็แห่ง 
   แรกของแม่น ำ้เหลือง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง 
08.00 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองหลำนโจว โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่วบินที ่3U 8569 
09.25 น.      ถึง เมืองหลำนโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของ

เส้นทางสายไหมอนัลือช่ือ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเล่ียม และเคร่ืองจกัรกลหนกั ในสมยัโบราณ
เคยเป็นถ่ินท่ีอยูข่องพวกซีหยง น าท่านสู่ภตัตาคาร 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เข่ือนหลิวเจียเสีย (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) ท่านจะได ้ล่องเรือ เพื่อชม

ความงามของทิวทศัน์สองฟากฝ่ัง และชมพระพุทธรูป วัดป่ิงหลิงซ่ือ ตั้งอยูบ่ริเวณเข่ือนหลิวเจียเสีย 
เป็นพระพุทธรูปแกะสลกัจากหิน 694 องค ์ท่ีอยูใ่นถ ้าผาริมแม่น ้ าทั้งหมด 183 ถ ้า สลกัจากหินทราย
เป็นผลงานปฏิมากรรมท่ีงดงามเป็นเลิศในช่วงศตวรรษท่ี 5 จากนั้นน าท่านชม อนุสำวรีย์มำรดำแม่
น ้ำเหลือง หรือ หวงเหอหมู่ชิง จากสะพานจงซานเดินเลียบแม่น ้ ามาตามถนนปิงเหอตงลู่ มีรูปป้ัน
แกะสลกัเป็นรูปสตรีผูเ้ป็นแม่นอนตะแคงมองดูลูกท่ีอิงแอบอยู่ขา้งๆ มารดา สายตาท่ีนางมองลูก
เป็นแววตาท่ีช่างอบอุ่น เป็นสัญลกัษณ์เปรียบแม่น ้ าหวงเหอเหมือนแม่ท่ีหล่อเล้ียงชาวจีนหลายร้อย
ลา้นคนประดุจลูกมานานนับเป็นพนัๆ ปี จากนั้นน าท่านชม สะพำนเหล็กแห่งแรกของแม่น ้ำเหลือง 
“หวงเหอต้ีอ้ีเฉียว” ซ่ึงออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมนั มีความยาว 233.33 เมตร กวา้ง 7.5 เมตร 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1907    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
พกัที่ LEGEND HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ำม หลำนโจว-น่ังรถไฟควำมเร็วสูงไปเมืองจำงเย่-เขำสำยรุ้งตันเซ๋ีย 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟหลำนโจว เพื่อโดยสาร รถไฟควำมเร็วสูง ขบวนที่ D2743 : 07.55-

11.26 (บัตรโดยสำรช้ันปกติ) มุ่งหนา้สู่ เมืองจำงเย่ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง) เมืองท่ีมี
ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอนัยาวนาน  (ทั้งนีอ้ำจจะมีกำรเปลีย่นแปลงขบวนรถไฟ) 

 หมำยเหตุ : เน่ืองด้วยประตูรถไฟเปิด-ปิด ให้เวลำเพียง 5 นำทีเท่ำน้ัน!! จึงรบกวนลูกค้ำกรุณำลำก
สัมภำระของท่ำนเอง เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว แนะน ำกระเป๋ำที่มีล้อท่ำนละ 1 ใบ ประมำณ 24-26 
นิว้ 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนับนรถไฟ บริกำรท่ำนด้วยอำหำรชุด  

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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บ่ำย น าท่านชม เขำสำยรุ้งตันเซ๋ีย (รวมรถแบตเตอร่ี) เทือกเขาตนัเซ๋ียมีแนวเขาเป็นลวดลาย ร้ิวสีสวยงาม
ดุจอญัมณีต่างๆ ท่ีธรรมชาติรังสรรค์ให้เป็นท่ีมหัศจรรยย์ากจะเช่ือสายตาแก่ผูท่ี้มาเยือน จนได้รับ
การข้ึนทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี 2010 และต่อมาถูกตั้ งให้เป็น อุทยำน
ธรณีวิทยำแห่งชำติ เม่ือปี 2011 ปัจจุบนัท่ีน่ีกลายเป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแห่งส าคญัของเมือง มี
การสร้างบนัไดทางเดินข้ึนมา เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้ข้ึนไปสัมผสัทิวทิศน์ได้อย่างสะดวกสบาย 
ลกัษณะของภูเขาท่ีมีสีสัน สวยงามแปลกตาน้ี ประกอบไปดว้ยหินทราย และแร่ธาตุต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือ 24 ลา้นปีก่อน หินทรายสีแดงเหล่าน้ีถูกลม และฝนกดัเซาะ
แนวเขามานานนบัพนัๆ ปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล และมีสีสันสุดแสนมหศัจรรย์
อยา่งชดัเจน ดัง่เช่นทุกวนัน้ี ซ่ึงโทนสีท่ีเราเห็นเด่นชดัท่ีสุดคือโทนสีแดง ไล่เร่ือยไป สีเหลืองอ าพนั 
เขียวมรกต จนกลายเป็นร้ิวสีรุ้งทัว่ทั้งหุบเขาสวยงามจนสุดจะบรรยาย และล่าสุดเทือกเขาสายรุ้งน้ียงั
ถูกเลือกใหเ้ป็นฉากถ่ายท าของภาพยนตร์ะดบัต านาน THE GREAT WALL 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
พกัที่ ZHONG QI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ี่  จำงเย่-จ่ิวเฉวยีน-สวนสำธำรณะจิ่วเฉวยีน-เจียอวีก้วน-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนเจียอวีก้วน 

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

เหนือของมณฑลกานซู เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดักานซู และเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็น
อนัดับสองในมณฑลกานซู เป็นหน่ึงในส่ีมณฑลทางตะวนัตกของราชวงศ์ฮัน่โบราณกลางทุ่ง
ตะวนัตก ภูมิภาคศูนยก์ลางการขนส่งของเมืองเส้นทางสายไหม จากนั้นน าท่านชม สวนสำธำรณะ
จ่ิวเฉวียน ชมธารเหลา้จ่ิวเฉวียนท่ีขุนพลฮวัชีปิง ด่ืมฉลองชยัในการขบัไล่เผ่าซุงหนู ออกจากเขต
แม่น ้ าหวงเหอทางทิศตะวนัตก มีภูเขา 2 ลูก ท่ีเป็นทรัพยากรอนัข้ึนช่ือ “ชีเหลียซาน” เป็นท่ีเล้ียงปศุ
สัตว์ ส่วนอีกเขา “เหยียนจ่ีซาน” เป็นภูเขาท่ีเต็มไปด้วยสมุนไพรนานาชนิด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีอุดม
สมบูรณ์มาก  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอวีก้วน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที) ท่านจะไดช้ม ก ำแพงเมืองจีน

ด่ำนเจียอวี้กวน (รวมรถแบตเตอร่ี) สูงตระหง่านเป็นปราการท่ีแข็งแรง และส าคญัท่ีสุดในภาค
ตะวนัตก ป้อมปราการตั้งอยู่บนความสูง 1,800 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ.1372 
สร้างแลว้เสร็จภายหลงัสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้อมปราการด้านในมีก าแพงราย
ลอ้ม ส่วนบนของก าแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็นท่ีตั้งของหอระวงัภยั ซ่ึงสร้างข้ึนใน
ปลายราชวงศ์หมิงถึงตน้ราชวงศชิ์ง ดา้นหน่ึงทอดไปทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตสู่้เทือกเขาฉีเหลียน
ซาน และอีกด้านหน่ึงทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน อนุสาวรีย์ด้านนอกของประตู
ตะวนัตกสร้างข้ึนในราวปีท่ี 14 ของจกัรพรรดิเฉียนหลง มีค าจารึกวา่ “ป้อมปรำกำรที่แข็งแรงที่สุด
ในโลก” 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
พกัที่ JIUGANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัที่ห้ำ  เจียอวีก้วน-ตุนหวง-เนินทรำยหมิงซำซำน-ข่ีอูฐท่องทะเลทรำย-สระน ำ้วงพระจันทร์ 
                           อสิระช้อปป้ิงตลำดกลำงคืนซำโจว 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ช่ัวโมง)โอเอซีส บนเส้นทางสายไหม 

เป็นเมืองชายแดนของมณฑลกานซู่ท่ีติดกบัเขตการปกครองชนชาติซินเกียง 
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม เนินทรำยหมิงซำซำน (เขำทรำยร้องไห้) เทือกเขาทะเลทรายท่ีมีความยาว 40 กิโลเมตร 

สูงประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกนั 5 สี คือ แดง เหลือง เขียว ขาว ด า เม่ือท่านข้ึนถึงยอดเนิน
เขาทราย ท่านสามารถไถลล่ืนลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน จากนั้นน าท่าน ขี่อูฐท่อง
ทะเลทรำย จูงตามกันเป็นแถวไปตามสันทรายท่ีโค้งไปมา ภุเขาทรายดูเป็นประกายเม่ือต้อง
แสงอาทิตย์ ตดักับฟ้าสวยสีครามใสท่ีท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม จากนั้ นน าท่านชม สระน ้ำวง
พระจันทร์ หรือ เอีย้หยำเฉวียน (รวมรถแบตเตอร่ี 1 เท่ียว) เดิมสระน ้ าน้ีมีช่ือวา่ ซาจ่ิง ท่ีแปลไดว้่า 
“บ่อน ้ ากลางทะเลทราย” มีพื้นท่ีประมาณ 6 ไร่ ลึกโดยเฉล่ีย 3 เมตร น ้ าในสระใสจนสะทอ้นแสงได้
ราวกบักระจก ความมหศัจรรยข์องสระน ้ าแห่งน้ีคือ น ้ าในสระไม่เคยเหือดแห้งไม่วา่จะผา่นไปนาน
เท่าใด และลมพายกุ็ไม่เคยพดัทรายลงไปถมสระน ้าแห่งน้ีเลย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 ให้ท่านได ้อิสระช้อปป้ิงตลำดกลำงคืนซำโจว ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกจากเส้นทางสายไหม 

อาทิเช่น ผา้พนัคอไหม งานหตัถกรรม ขนม และของฝากนานาชนิด  
พกัที่ FU GUO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัที่หก  ตุนหวง-ถ ำ้ม่อเกำคู-ภำพยนต์ 3 มิติ-น่ังรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟำน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม ถ ำ้ม่อเกำคู มรดกโลกท่ียิง่ใหญ่อีกแห่งหน่ึงของโลก เป็นถ ้าท่ีมีคูหาใหญ่นอ้ยถึง 495 

คูหา มีภาพวาดสีบนผนงัสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลกั และองคเ์จา้แม่กวนอิม ในคูหาตน้ๆ เป็น
ผลงานการบุกเบิกของพระสงฆเ์ล่อจุนในปี ค.ศ.366 ส่วนคูหาสุดทา้ยขุดเม่ือยุคท่ีมองโกลมีชยัชนะ
เหนืออาณาจกัรจีนในปี ค.ศ.1277 ดงันั้นประติมากรรม หรือจิตรกรรมท่ีท่านจะไดช้มท่ีถ ้าโมเกาคู
แห่งน้ี เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกร ช่างหลากยุคหลายสมยั ตลอดช่วงประวติัศาสตร์ท่ี
ยาวนานเกือบ 1,000 ปี 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม ภำพยนต์ 3 มิติ ชมประวติัความเป็นมาของเส้นทางสายไหม และก าเนิดของถ ้ าม่อเกาคู 

ในช่วงท่ีศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อซ้ือขายแลกเปล่ียนส่ิงของต่างๆ นานา เช่น ผา้ไหม 
และเคร่ืองเคลือบ เป็นตน้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟตุนหวง เพื่อโดยสาร รถไฟ
ควำมเร็วสูง ขบวนที่ D2703 : 17.34-21.28 (บัตรโดยสำรช้ันปกติ) มุ่งหนา้สู่ เมืองถู่หลู่ฟำน (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 4.30 ช่ัวโมง) เมืองโอเอซีสอีกแห่งหน่ึงบนเส้นทางสายไหม ข้ึนช่ือวา่เป็นเมือง 3 
ท่ีสุดในเขตซินเกียง คือ 1.ต ่าท่ีสุดในจีน ต ่าจากระดบัน ้ าทะเล 154.43 เมตร 2.ร้อนและแห้งท่ีสุดใน
จีน อุณหภูมิเฉล่ีย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส และ 3.ลมแรงสุดในจีน จึง
มีโรงงานไฟฟ้าพลงัลมหลายแห่ง (ทั้งนีอ้ำจจะมีกำรเปลีย่นแปลงขบวนรถไฟ) 
หมำยเหตุ : เน่ืองด้วยประตูรถไฟเปิด-ปิด ให้เวลำเพียง 5 นำทีเท่ำน้ัน!! จึงรบกวนลูกค้ำกรุณำลำก
สัมภำระของท่ำนเอง เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว แนะน ำกระเป๋ำที่มีล้อท่ำนละ 1 ใบ ประมำณ 24-26 
นิว้ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำบนรถไฟ บริกำรท่ำนด้วยอำหำรชุด  
พกัที ่YOU YIFENG JIARI HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

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

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 



SH3ULHW3 ทวัร์คุณธรรม เสน้ทางสายไหม...ขนมสายไหม 9 วนั 8 คืน(3U) ก.ย.- ต.ค. 62/RE160519   5 

  น าท่านชม ห่ัวเอีย้นซำน หรือ ภูเขำเปลวไฟ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีกล่าวถึงในนวนิยายไซอ๋ิว ตอนท่ีซุน
หงอคงไปยืมพดักายสิทธ์ิจากองศ์หญิงพดัเหล็กมาดบัไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถงัซ าจัง๋ได้
เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกท่ีอินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลกัษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มี
ตน้ไมใ้บหญา้ข้ึนเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคลา้ยไฟก าลงัลุกไหม ้จากนั้นน าท่านชม สวน
องุ่น “ผู่เถำโกว” เมืองถู่หลู่ฟานเป็นเมืองผลไมท่ี้ลือช่ือของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกทอ้ แอพริ
คอด แตงฮามี ซ่ึงองุ่นเป็นผลไม้ท่ีปลูกมากท่ีสุด ส่งขายทั้ งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะองุ่น
อบแห้งเป็นท่ีรู้จกัดีในทอ้งตลาดมานานแลว้ ช่วงท่ีมีผลไมม้ากท่ีสุดคือ ในระหวา่ง เดือน ก.ค.-ส.ค. 
ในช่วงดงักล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจ าปี จากนั้นน าท่านชม บ้ำนชนเผ่ำอุยกูร์ เป็นชน
เผา่เก่าแก่ของภาคเหนือของจีน ค าวา่ “อุยกูร์” มีความหมายวา่สามคัคีกนัและร่วมกนั ชนชาติอุยกูร์
เป็นชนชาติส่วนน้อยท่ีมีประชากรมากของเขตปกครองตนเองซินเกียง มีประชากรกวา่ 7 ล้านคน 
ชาวอุยกูร์ใช้ชีวิตอาศยัอยู่ทัว่ซินเกียง ส่วนใหญ่อยู่ทางใตภู้เขาเทียนซาน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองโบรำณเจียวเหอ เป็นเมืองโบราณในศตวรรษท่ี 6 ในสมยัราชวงศ์เชอซือ ตระกูลจ๋ีซ่ือ เมือง
โบราณมีซากปรักของส่ิงก่อสร้างท าด้วยดินเหนียวท่ีคงสภาพมากว่า 1,000 ปี เน่ืองมาจากสภาพ
ภูมิอากาศท่ีแห้งแลง้ มีประตูเมือง 2 ดา้น คือ ทิศตะวนัออก ใชเ้ป็นท่ีเขา้-ออกของกองทหารในยาม
สงคราม และทิศใตใ้ชส้ าหรับชาวเมือง โดยมีสะพานแขวนยาวกวา่ 30 เมตร พาดจากประตูเมืองขา้ม
ล าน ้ าลงสู่พื้นเบ้ืองล่าง ดว้ยปราการทางธรรมชาติดงักล่าวท าให้เมืองน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีก าแพงเมือง 
จากนั้นน าท่านชม “คำนเอ๋อจ่ิง” ระบบชลประทำนใต้ดินของถู่หลู่ฟำน ซ่ึงมีการต่อท่อเพื่อน าน ้ าท่ี
ละลายจากน ้าแข็งบนภูเขาสูงลงมายงัท่ีราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใตดิ้นเพื่อป้องกนัการระเหย
ของน ้าในฤดูร้อน 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม เจดีย์ซูกงถ่ำ หรือ มัสยิดเอ่อหมิ่น เป็นเจดียข์องชาวมุสลิม ท่ีสูงใหญ่มาก ช่ือ เอ๋อหม่ิน 

นิเนเรต์ หมายถึง เจดียแ์ห่งการร าลึกถึง เอ๋อหม่ินโฮจา หรือช่ือเรียกในภาษาจีนวา่ ซูกงถ่า สร้างข้ึน
ในปี ค.ศ.1778 รัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง โดยสุไลมานเมืองทูรูฟาน เพื่อเป็นอนุสรณ์สดุดีแก่เอ๋อห
ม่ินโฮจา ผูเ้ป็นบิดาและอดีตผูน้ าชาวอุยกูร์ ช่วยราชส านกัชิงในการปราบกบฎชนเผา่จุนการ์ ตวัเจดีย์
ส่วนฐานเป็นอิฐเรียงแบบเรียบๆ ตอนกลาง และตอนบนเป็นลวดลายทรงเรขาคณิต ลายภูเขา ลาย
กระแสคล่ืน และลายดอกไม ้รวมแลว้กวา่ 10 ลาย เป็นศิลปะท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะแบบซา
เลเซนิคของเปอร์เซีย ซ่ึงมีสภาพภูมิอากาศร้อนแห้งเช่นเดียวกบัทูหลู่ฟาน ดา้นขา้งเจดียม์สัยิดช่ือ
เดียวกนั เป็นอาคารก่ออิฐทรงส่ีเหล่ียมหลงัคาทรงกลีบบวั ผนงัภายในทาสีขาวโพลนไม่มีภาพวาด 
เน่ืองจากทูหลู่ฟานเป็นแหล่งของชาวอิสลาม จึงมีหมวกใบเล็กๆ ท่ีเป็นเคร่ืองแต่งกายประจ าตวัของ
ทั้งหญิงและชาย หลายแบบหลากสีสันโดยเฉพาะของผุห้ญิง ปักเล่ือมสวยงามมาก จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) ระหวา่งทางท่านจะไดผ้า่นโรงงานผลิต
ไฟฟ้าจากพลงัลมท่ีเมืองตา้ป่ันเฉิน เมืองอูหลู่มู่ฉี เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง ตั้งอยู่
แถบเทือกเขาเทียนซานท่ีความสูง 900 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล มีประชากร 2.8 ลา้นคน เป็นเขต
ปกครองตนเองท่ีมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่มากท่ีสุด ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 160 ลา้นคน ท่านจะได้
ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวซินเกียงท่ีมีพลเมืองกว่า 70% นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือ
ทอ้งถ่ินเป็นของตนเอง ในอูหลู่มู่ฉีจึงมีป้ายบอกช่ือสถานท่ีต่างๆ 2 ภาษา คือ ภาษาทอ้งถ่ิน(ภาษา
เว่ยอู๋เออร์) และภาษาจีนกลาง จากนั้นน าท่านชม ตลำดนัดขำยสินค้ำพื้นเมืองต้ำปำจำ เพื่อชมวิถี
ชีวิตของชาวบา้น ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึก เช่น ผา้พนัคอสีสวย เคร่ืองเงินแบบอาหรับ และ
ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซ้ือเมล็ดอลัมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัต
อบแหง้ และถัว่อบแหง้ชนิดต่างๆ  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   
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พกัที่ GRAND MERCURE URUMQI HUALING HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีแ่ปด อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขำเทยีนซำน-ล่องเรือทะเลสำบเทียนฉือ-เฉิงตู 

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

เทือกเขาทอดยาวไกลเป็นระยะทางถึง 3,400 เมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดกวา้งถึง 1,500 เมตร โดย
เทือกเขาน้ีพาดผา่นตอนกลางของมณฑลซินเกียง โดยเร่ิมจากดา้นตะวนัออกของมณฑลซินเกียงติด
กบัมณฑลกานซูผา่กลางไปยงัดา้นตะวนัตกท่ีพรมแดนคาซคัสถาน 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่าน ล่องเรือทะเลสำบเทียนฉือ ตั้งอยู่บนยอดเขาเฝ๋อเก๋อต๋ง ซ่ึงอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเล 2,000 

เมตร ทะเลสาบแห่งน้ีมีช่ือเสียงว่า “สวยงามดุจสรวงสวรรค์” โดยมีความเช่ือว่ามีสระเล็กๆ อยู่ 1 
สระ ซ่ึงเป็นสระท่ีเจา้แม่เทียนมู่เหนียงล้างเท้าก่อนกลบัข้ึนไปบนสวรรค์ ส่วนสระสวรรค์ คือ ท่ี
อาบน ้ า และบางคร้ังก็ใชเ้ป็นกระจกส่องหนา้ ทะเลสาบเทียนฉือมีพื้นท่ี 5 ตารางกิโลเมตร ส่วนลึก
ท่ีสุดลึก 10 กิโลเมตร น ้ าใสและน่ิงเพราะทะเลสาบตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและไม่ค่อยมีลม น ้ าท่ีอยูใ่น
ทะเลสาบเป็นน ้ าท่ีละลายมาจากหิมะ ให้ท่านไดช้มทศันียภาพอนังดงามรอบทะเลสาบ พร้อมเก็บ
ภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เยน็  รับประทำนอำหำรค ่ำ บริกำรท่ำนด้วยอำหำรชุด หรือ KFC  
18.15 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่วบินที ่3U 8526  
21.50 น.      ถึง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

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

วนัทีเ่ก้ำ  เฉิงตู-ถนนโบรำณจินหลี่-กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิง ถนนโบรำณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณ
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆ มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจีน 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเฉิงตู เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
14.30 น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่วบินที ่3U 8145 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
16.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

 
********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 9 ท่ำนขึน้ไป ***) 

 

 
 

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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ทัวร์คุณธรรม เส้นทำงสำยไหม...ขนมสำยไหม 
หลำนโจว จำงเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟำน อูหลู่มู่ฉี  9 วนั 8 คืน 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วนัที ่16 พ.ค.62 เป็นเงิน 2,300 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 

7 กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่8-16 กนัยำยน 2562 
**เพิม่พเีรียด** 

48,999 บำท 48,999 บำท 8,500 บำท 36,999 บำท 

วนัที ่13-21 ตุลำคม 2562 
**เพิม่พเีรียด**(วันคล้ำยวนัสวรรคต ร.9) 

48,999 บำท 48,999 บำท 8,500 บำท 36,999 บำท 

วนัที ่20-28 ตุลำคม 2562 
**เพิม่พเีรียด**(วันปิยมหำรำช) 

49,999 บำท 49,999 บำท 8,500 บำท 36,999 บำท 
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8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 510 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 160 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,125 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
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 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

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

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

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

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

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

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ  ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์  

 
   ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก

ทำงบริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพ่ือประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจนี 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
กรณปัีจจุบันท่ำน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสำม ีหรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนีเ้พ่ื อประโยชน์ของตัว
ท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด        

      


