วันที่

กำหนดกำร

1

กรุ งเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.55-21.55)
เฉิงตู-หลำนโจว(3U8569 : 08.00-09.25)
เขื่อนหลิวเจียเสี ย-วัดปิ่ งหลิงซื่ อ-อนุสำวรีย์
มำรดำแม่ นำ้ เหลือง-สะพำนเหล็กแห่ งแรกของ
แม่ นำ้ เหลือง

2

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น
X

X

 

3

หลำนโจว-นั่งรถไฟควำมเร็วสู งไปเมืองจำงเย่
เขำสำยรุ้ งตันเซี๋ย

4

จำงเย่ -จิ่วเฉวียน-สวนสำธำรณะจิ่วเฉวียน
 
เจียอวีก้ วน-กำแพงเมืองจีนด่ ำนเจียอวีก้ วน
เจียอวีก้ วน-ตุนหวง-เนินทรำยหมิงซำซำน
 
ขี่อูฐท่ องทะเลทรำย-สระนำ้ วงพระจันทร์
ช้ อปปิ้ งตลำดกลำงคืนซำโจว
ตุนหวง-ถำ้ ม่ อเกำคู-ภำพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไป
 
เมืองถู่หลู่ฟำน

5
6

7

8
9

ถู่หลู่ฟำน-ภูเขำเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถำโกว
บ้ ำนชนเผ่ ำอุยกูร์-เมืองโบรำณเจียวเหอ
ระบบชลประทำนถู่หลู่ฟำน-เจดีย์ซูกงถ่ ำ
อูหลู่ม่ ูฉี-ตลำดต้ ำปำจำ
อูหลู่ม่ ูฉี-เทือกเขำเทียนซำน-ล่องเรื อทะเลสำบ
เทียนฉื อ-เฉิงตู (3U8526 : 18.15-21.50)
เฉิงตู-ถนนโบรำณจินหลี่-กรุ งเทพฯ
(3U8145 : 14.30-16.35)

 

โรงแรม

✈ โรงแรมที่สำยกำรบินจัดไว้บริกำร


LEGEND HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

ZHONG QI
 INTERNATIONAL HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
JIUGANG HOTEL

หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว


FU GUO HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว



YOU YIFENG JIARI HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

 

GRAND MERCURE
 URUMQI HUALING HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

 



 

✈

SAILUN JIDI HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว

กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถจำนวน 510 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง
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กำหนดกำรเดินทำง เดือนกันยำยน-ตุลำคม 2562
วันแรก
14.30 น.
17.55 น.
21.55 น.

วันทีส่ อง
เช้ ำ
08.00 น.
09.25 น.
เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง

กรุ งเทพฯ(ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ)-เฉิงตู
 คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ ำงประเทศ) ชั้ น 4
ประตู 4 บริ เวณ ISLAND-G โดยสำยกำรบิ น SICHUAN AIRLINES โดยมี เจ้าหน้ าที่ จ ากทาง
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
 เหิ นฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U 8146
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมื องนครเฉิ งตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่ น
ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
พักโรงแรมทีท่ ำงสำยกำรบินจัดไว้บริกำร
เฉิงตู-หลำนโจว-เขื่อนหลิวเจียเสี ย-วัดปิ่ งหลิงซื่ อ-อนุสำวรี ย์มำรดำแม่ นำ้ เหลือง-สะพำนเหล็กแห่ ง
แรกของแม่ นำ้ เหลือง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบกล่อง
 เหิ นฟ้าสู่ เมืองหลำนโจว โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U 8569
ถึง เมืองหลำนโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อ เป็ นจุดผ่านของ
เส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมปิ โตรเลี่ยม และเครื่ องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณ
เคยเป็ นถิ่นที่อยูข่ องพวกซี หยง นาท่านสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เขื่อนหลิวเจียเสี ย (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่ วโมง) ท่านจะได้ ล่ องเรื อ เพื่อชม
ความงามของทิวทัศน์สองฟากฝั่ง และชมพระพุทธรู ป วัดปิ่ งหลิงซื่ อ ตั้งอยูบ่ ริ เวณเขื่อนหลิวเจียเสี ย
เป็ นพระพุทธรู ปแกะสลักจากหิ น 694 องค์ ที่อยูใ่ นถ้ าผาริ มแม่น้ าทั้งหมด 183 ถ้ า สลักจากหิ นทราย
เป็ นผลงานปฏิมากรรมที่งดงามเป็ นเลิ ศในช่ วงศตวรรษที่ 5 จากนั้นนาท่านชม อนุ สำวรี ย์มำรดำแม่
น้ำเหลือง หรื อ หวงเหอหมู่ ชิง จากสะพานจงซานเดิ นเลี ยบแม่น้ ามาตามถนนปิ งเหอตงลู่ มีรูปปั้ น
แกะสลักเป็ นรู ปสตรี ผูเ้ ป็ นแม่นอนตะแคงมองดู ลูกที่ อิงแอบอยู่ขา้ งๆ มารดา สายตาที่ นางมองลู ก
เป็ นแววตาที่ช่างอบอุ่น เป็ นสัญลักษณ์ เปรี ยบแม่น้ าหวงเหอเหมือนแม่ที่หล่อเลี้ยงชาวจีนหลายร้อย
ล้านคนประดุจลูกมานานนับเป็ นพันๆ ปี จากนั้นนาท่านชม สะพำนเหล็กแห่ งแรกของแม่ น้ำเหลือง
“หวงเหอตี้ อ้ ีเฉี ยว” ซึ่ งออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน มีความยาว 233.33 เมตร กว้าง 7.5 เมตร
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1907
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ LEGEND HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
หลำนโจว-นั่งรถไฟควำมเร็วสู งไปเมืองจำงเย่ -เขำสำยรุ้ งตันเซี๋ย
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ สถำนีรถไฟหลำนโจว เพื่อโดยสาร รถไฟควำมเร็ วสู ง ขบวนที่ D2743 : 07.5511.26 (บัตรโดยสำรชั้ นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองจำงเย่ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชั่ วโมง) เมืองที่มี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันยาวนาน (ทั้งนีอ้ ำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงขบวนรถไฟ)
หมำยเหตุ : เนื่ องด้ วยประตูรถไฟเปิ ด-ปิ ด ให้ เวลำเพียง 5 นำทีเท่ ำนั้น !! จึงรบกวนลูกค้ ำกรุ ณำลำก
สั มภำระของท่ ำนเอง เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว แนะนำกระเป๋ำที่มีล้อท่ ำนละ 1 ใบ ประมำณ 24-26
นิว้
 รับประทำนอำหำรกลำงวันบนรถไฟ บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรชุ ด
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บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

นาท่านชม เขำสำยรุ้ งตันเซี๋ ย (รวมรถแบตเตอรี่) เทือกเขาตันเซี๋ ยมีแนวเขาเป็ นลวดลาย ริ้ วสี สวยงาม
ดุ จอัญมณี ต่างๆ ที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เป็ นที่มหัศจรรย์ยากจะเชื่ อสายตาแก่ ผูท้ ี่ มาเยือน จนได้รับ
การขึ้ น ทะเบี ย นจาก UNESCO ให้ เป็ นมรดกโลกเมื่ อ ปี 2010 และต่ อ มาถู ก ตั้ง ให้ เป็ น อุ ท ยำน
ธรณีวิทยำแห่ งชำติ เมื่อปี 2011 ปั จจุบนั ที่นี่กลายเป็ นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงแห่ งสาคัญของเมือง มี
การสร้ างบันไดทางเดิ นขึ้ นมา เพื่อให้นักท่องเที่ ยวได้ข้ ึ นไปสัมผัสทิ วทิ ศน์ ได้อย่างสะดวกสบาย
ลักษณะของภูเขาที่มีสีสัน สวยงามแปลกตานี้ ประกอบไปด้วยหิ นทราย และแร่ ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการเคลื่ อนตัวของเปลื อกโลกเมื่อ 24 ล้านปี ก่อน หิ นทรายสี แดงเหล่านี้ ถูกลม และฝนกัดเซาะ
แนวเขามานานนับพันๆ ปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล และมีสีสันสุ ดแสนมหัศจรรย์
อย่างชัดเจน ดัง่ เช่นทุกวันนี้ ซึ่ งโทนสี ที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดคือโทนสี แดง ไล่เรื่ อยไป สี เหลืองอาพัน
เขียวมรกต จนกลายเป็ นริ้ วสี รุ้งทัว่ ทั้งหุ บเขาสวยงามจนสุ ดจะบรรยาย และล่าสุ ดเทือกเขาสายรุ ้งนี้ยงั
ถูกเลือกให้เป็ นฉากถ่ายทาของภาพยนต์ระดับตานาน THE GREAT WALL
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ ZHONG QI INTERNATIONAL HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
จำงเย่ -จิ่วเฉวียน-สวนสำธำรณะจิ่วเฉวียน-เจียอวีก้ วน-กำแพงเมืองจีนด่ ำนเจียอวีก้ วน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วเฉวียน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่ วโมง) ตั้งอยูใ่ นทิศตะวันตกเฉี ยง
เหนื อของมณฑลกานซู เป็ นเมื องที่ ใหญ่ ที่ สุ ดในจังหวัดกานซู และเป็ นเมื องเศรษฐกิ จใหญ่ เป็ น
อันดับ สองในมณฑลกานซู เป็ นหนึ่ งในสี่ มณฑลทางตะวันตกของราชวงศ์ฮนั่ โบราณกลางทุ่ ง
ตะวันตก ภูมิภาคศูนย์กลางการขนส่ งของเมืองเส้นทางสายไหม จากนั้นนาท่านชม สวนสำธำรณะ
จิ่วเฉวียน ชมธารเหล้าจิ่วเฉวียนที่ ขุนพลฮัวชี ปิง ดื่ มฉลองชัยในการขับไล่เผ่าซุ งหนู ออกจากเขต
แม่น้ าหวงเหอทางทิศตะวันตก มีภูเขา 2 ลูก ที่เป็ นทรัพยากรอันขึ้นชื่ อ “ชีเหลียซาน” เป็ นที่เลี้ยงปศุ
สั ต ว์ ส่ วนอี ก เขา “เหยีย นจี่ ซ าน” เป็ นภู เขาที่ เต็ ม ไปด้วยสมุ น ไพรนานาชนิ ด ซึ่ งเป็ นพื้ น ที่ อุ ด ม
สมบูรณ์มาก
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอวีก้ วน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที) ท่านจะได้ชม กำแพงเมืองจีน
ด่ ำนเจียอวี้กวน (รวมรถแบตเตอรี่ ) สู งตระหง่ านเป็ นปราการที่ แข็งแรง และส าคัญ ที่ สุ ดในภาค
ตะวันตก ป้ อมปราการตั้งอยู่บนความสู ง 1,800 เมตรจากระดับน้ าทะเล เริ่ มสร้ างเมื่ อปี ค.ศ.1372
สร้างแล้วเสร็ จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้ อมปราการด้านในมี กาแพงราย
ล้อม ส่ วนบนของกาแพงสู ง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็ นที่ ต้ งั ของหอระวังภัย ซึ่ งสร้ างขึ้ นใน
ปลายราชวงศ์หมิงถึ งต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่ งทอดไปทางด้านตะวันตกเฉี ยงใต้สู่เทือกเขาฉี เหลี ยน
ซาน และอี ก ด้า นหนึ่ งทอดไปทางทิ ศ เหนื อ สู่ เทื อ กเขาเป่ ยซาน อนุ ส าวรี ย ์ด้านนอกของประตู
ตะวันตกสร้างขึ้นในราวปี ที่ 14 ของจักรพรรดิเฉี ยนหลง มีคาจารึ กว่า “ป้ อมปรำกำรที่แข็งแรงที่สุด
ในโลก”
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ JIUGANG HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
เจียอวีก้ วน-ตุนหวง-เนินทรำยหมิงซำซำน-ขี่อูฐท่ องทะเลทรำย-สระนำ้ วงพระจันทร์
อิสระช้ อปปิ้ งตลำดกลำงคืนซำโจว
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องตุ นหวง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชั่ วโมง)โอเอซี ส บนเส้นทางสายไหม
เป็ นเมืองชายแดนของมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตการปกครองชนชาติซินเกียง
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เทีย่ ง
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วันที่หก
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีเ่ จ็ด
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม เนินทรำยหมิงซำซำน (เขำทรำยร้ องไห้ ) เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 กิ โลเมตร
สู งประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ แดง เหลือง เขียว ขาว ดา เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนิน
เขาทราย ท่ านสามารถไถลลื่ น ลงมาสู่ เชิ งเขาด้านล่ างอย่างสนุ ก สนาน จากนั้นนาท่ าน ขี่อูฐท่ อ ง
ทะเลทรำย จู ง ตามกัน เป็ นแถวไปตามสั น ทรายที่ โค้ง ไปมา ภุ เขาทรายดู เป็ นประกายเมื่ อ ต้อ ง
แสงอาทิ ตย์ ตัด กับ ฟ้ าสวยสี ค รามใสที่ ท่ านจะประทับ ใจไม่ รู้ลื ม จากนั้น น าท่ านชม สระน้ ำ วง
พระจันทร์ หรื อ เอีย้ หยำเฉวียน (รวมรถแบตเตอรี่ 1 เที่ยว) เดิมสระน้ านี้ มีชื่อว่า ซาจิ่ง ที่แปลได้ว่า
“บ่อน้ ากลางทะเลทราย” มีพ้ืนที่ประมาณ 6 ไร่ ลึกโดยเฉลี่ย 3 เมตร น้ าในสระใสจนสะท้อนแสงได้
ราวกับกระจก ความมหัศจรรย์ของสระน้ าแห่ งนี้ คือ น้ าในสระไม่เคยเหื อดแห้งไม่วา่ จะผ่านไปนาน
เท่าใด และลมพายุก็ไม่เคยพัดทรายลงไปถมสระน้ าแห่งนี้เลย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
ให้ท่านได้ อิสระช้ อปปิ้ งตลำดกลำงคืนซำโจว ท่านจะได้เลื อกซื้ อของที่ระลึ กจากเส้นทางสายไหม
อาทิเช่น ผ้าพันคอไหม งานหัตถกรรม ขนม และของฝากนานาชนิด
พักที่ FU GUO HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
ตุนหวง-ถำ้ ม่ อเกำคู-ภำพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟำน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม ถำ้ ม่ อเกำคู มรดกโลกที่ยงิ่ ใหญ่อีกแห่งหนึ่ งของโลก เป็ นถ้ าที่มีคูหาใหญ่นอ้ ยถึง 495
คูหา มีภาพวาดสี บนผนังสวยงาม มีพระพุทธรู ปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆ เป็ น
ผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ.366 ส่ วนคูหาสุ ดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชยั ชนะ
เหนื ออาณาจักรจีนในปี ค.ศ.1277 ดังนั้นประติมากรรม หรื อจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ าโมเกาคู
แห่ งนี้ เกิ ดจากความเพียรพยายามของจิตรกร ช่ างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่ วงประวัติศาสตร์ ที่
ยาวนานเกือบ 1,000 ปี
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม ภำพยนต์ 3 มิติ ชมประวัติความเป็ นมาของเส้นทางสายไหม และกาเนิ ดของถ้ าม่อเกาคู
ในช่ วงที่ ศาสนาพุทธเจริ ญรุ่ งเรื องมีการติดต่อซื้ อขายแลกเปลี่ ยนสิ่ งของต่างๆ นานา เช่ น ผ้าไหม
และเครื่ องเคลื อบ เป็ นต้น สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟตุนหวง เพื่อโดยสาร รถไฟ
ควำมเร็วสู ง ขบวนที่ D2703 : 17.34-21.28 (บัตรโดยสำรชั้ นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองถู่หลู่ฟำน (ใช้ เวลำ
เดินทำงประมำณ 4.30 ชั่ วโมง) เมืองโอเอซี สอีกแห่ งหนึ่ งบนเส้นทางสายไหม ขึ้นชื่ อว่าเป็ นเมือง 3
ที่สุดในเขตซิ นเกียง คือ 1.ต่าที่สุดในจีน ต่าจากระดับน้ าทะเล 154.43 เมตร 2.ร้อนและแห้งที่สุดใน
จีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซี ยส เคยร้อนสู งสุ ดถึง 49 องศาเซลเซี ยส และ 3.ลมแรงสุ ดในจีน จึง
มีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง (ทั้งนีอ้ ำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงขบวนรถไฟ)
หมำยเหตุ : เนื่ องด้ วยประตูรถไฟเปิ ด-ปิ ด ให้ เวลำเพียง 5 นำทีเท่ ำนั้น !! จึงรบกวนลูกค้ ำกรุ ณำลำก
สั มภำระของท่ ำนเอง เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว แนะนำกระเป๋ำที่มีล้อท่ ำนละ 1 ใบ ประมำณ 24-26
นิว้
 รับประทำนอำหำรค่ำบนรถไฟ บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรชุ ด
พักที่ YOU YIFENG JIARI HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
ถู่หลู่ฟำน-ภูเขำเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถำโกว-บ้ ำนชนเผ่ ำอุยกูร์-เมืองโบรำณเจียวเหอ
ระบบชลประทำนถู่หลู่ฟำน-เจดีย์ซูกงถ่ ำ-อูหลู่ม่ ูฉี-ตลำดต้ ำปำจำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
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นาท่านชม หั่วเอีย้ นซำน หรื อ ภูเขำเปลวไฟ ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิ ยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุน
หงอคงไปยืมพัดกายสิ ทธิ์ จากองศ์หญิ งพัดเหล็กมาดับไฟในภู เขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซาจัง๋ ได้
เดิ นทางไปเชิ ญพระไตรปิ ฎกที่ อินเดี ยต่อ ภู เขาเปลวไฟมี ลกั ษณะเป็ นเขาหิ นสี อิฐแดงทั้งลู ก ไม่ มี
ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็ นเป็ นสี เพลิ งคล้ายไฟกาลังลุกไหม้ จากนั้นนาท่านชม สวน
องุ่น “ผู่เถำโกว” เมืองถู่หลู่ฟานเป็ นเมืองผลไม้ที่ลือชื่ อของมณฑลซิ นเกียง มีท้ งั องุ่น ลู กท้อ แอพริ
คอด แตงฮามี ซึ่ งองุ่ น เป็ นผลไม้ที่ ป ลู ก มากที่ สุ ด ส่ ง ขายทั้งในและต่ างประเทศ โดยเฉพาะองุ่ น
อบแห้งเป็ นที่รู้จกั ดีในท้องตลาดมานานแล้ว ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือ ในระหว่าง เดือน ก.ค.-ส.ค.
ในช่ วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็ นงานประจาปี จากนั้นนาท่านชม บ้ ำนชนเผ่ ำอุยกูร์ เป็ นชน
เผ่าเก่าแก่ของภาคเหนื อของจีน คาว่า “อุยกูร์” มีความหมายว่าสามัคคีกนั และร่ วมกัน ชนชาติอุยกูร์
เป็ นชนชาติส่วนน้อยที่ มีประชากรมากของเขตปกครองตนเองซิ นเกี ยง มีประชากรกว่า 7 ล้านคน
ชาวอุยกูร์ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ทวั่ ซิ นเกี ยง ส่ วนใหญ่อยู่ทางใต้ภูเขาเที ยนซาน จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่
เมื องโบรำณเจียวเหอ เป็ นเมืองโบราณในศตวรรษที่ 6 ในสมัยราชวงศ์เชอซื อ ตระกูล จี๋ซื่ อ เมือง
โบราณมี ซากปรั กของสิ่ งก่ อสร้ างทาด้วยดิ นเหนี ยวที่ คงสภาพมากว่า 1,000 ปี เนื่ องมาจากสภาพ
ภูมิอากาศที่แห้งแล้ง มีประตูเมื อง 2 ด้าน คือ ทิศตะวันออก ใช้เป็ นที่เข้า -ออกของกองทหารในยาม
สงคราม และทิศใต้ใช้สาหรับชาวเมือง โดยมีสะพานแขวนยาวกว่า 30 เมตร พาดจากประตูเมืองข้าม
ลาน้ าลงสู่ พ้ืนเบื้องล่าง ด้วยปราการทางธรรมชาติดงั กล่าวทาให้เมืองนี้ ไม่จาเป็ นต้องมีกาแพงเมือง
จากนั้นนาท่านชม “คำนเอ๋ อจิ่ง” ระบบชลประทำนใต้ ดินของถู่หลู่ฟำน ซึ่ งมีการต่อท่อเพื่อนาน้ าที่
ละลายจากน้ าแข็งบนภูเขาสู งลงมายังที่ราบแถบโอเอซี ส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้ องกันการระเหย
ของน้ าในฤดูร้อน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม เจดีย์ซูกงถ่ ำ หรื อ มัสยิดเอ่ อหมิ่น เป็ นเจดี ยข์ องชาวมุ สลิ ม ที่สูงใหญ่มาก ชื่ อ เอ๋ อหมิ่ น
นิเนเรต์ หมายถึ ง เจดี ยแ์ ห่ งการราลึ กถึ ง เอ๋ อหมิ่นโฮจา หรื อชื่ อเรี ยกในภาษาจีนว่า ซู กงถ่า สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1778 รัชสมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลง โดยสุ ไลมานเมืองทูรูฟาน เพื่อเป็ นอนุสรณ์สดุดีแก่เอ๋ อห
มิ่นโฮจา ผูเ้ ป็ นบิดาและอดีตผูน้ าชาวอุยกูร์ ช่วยราชสานักชิ งในการปราบกบฎชนเผ่าจุนการ์ ตัวเจดีย ์
ส่ วนฐานเป็ นอิฐเรี ยงแบบเรี ยบๆ ตอนกลาง และตอนบนเป็ นลวดลายทรงเรขาคณิ ต ลายภูเขา ลาย
กระแสคลื่น และลายดอกไม้ รวมแล้วกว่า 10 ลาย เป็ นศิลปะที่ได้รับอิทธิ พลมาจากศิลปะแบบซา
เลเซนิ คของเปอร์ เซี ย ซึ่ งมีสภาพภู มิอากาศร้ อนแห้งเช่ นเดี ยวกับทู หลู่ฟาน ด้านข้างเจดียม์ สั ยิดชื่ อ
เดี ยวกัน เป็ นอาคารก่ออิฐทรงสี่ เหลี่ยมหลังคาทรงกลีบบัว ผนังภายในทาสี ขาวโพลนไม่มีภาพวาด
เนื่ องจากทูหลู่ฟานเป็ นแหล่งของชาวอิสลาม จึงมีหมวกใบเล็กๆ ที่เป็ นเครื่ องแต่งกายประจาตัวของ
ทั้งหญิงและชาย หลายแบบหลากสี สันโดยเฉพาะของผุห้ ญิง ปั กเลื่ อมสวยงามมาก จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองอูหลู่ม่ ูฉี (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ผา่ นโรงงานผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังลมที่เมืองต้าปั่ นเฉิ น เมืองอูหลู่มู่ฉี เป็ นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซิ นเกียง ตั้งอยู่
แถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสู ง 900 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็ นเขต
ปกครองตนเองที่มีพ้ืนที่กว้างใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน ท่านจะได้
ชมชี วิตความเป็ นอยู่ของชาวซิ นเกี ยงที่ มีพ ลเมื องกว่า 70% นับถื อศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสื อ
ท้องถิ่ นเป็ นของตนเอง ในอูหลู่ มู่ฉีจึงมี ป้ายบอกชื่ อสถานที่ ต่างๆ 2 ภาษา คือ ภาษาท้องถิ่ น(ภาษา
เว่ยอู๋ เออร์ ) และภาษาจีนกลาง จากนั้นนาท่านชม ตลำดนัดขำยสิ นค้ ำพื้นเมืองต้ ำปำจำ เพื่อชมวิถี
ชี วิตของชาวบ้าน ท่านจะได้เลื อกซื้ อของที่ ระลึ ก เช่ น ผ้าพันคอสี สวย เครื่ องเงินแบบอาหรับ และ
ผลไม้อบแห้ง เช่ น องุ่ น แอปริ ค อด กี วี อิ น ทผาลัม เลื อกซื้ อเมล็ ดอัล มอนอบแห้ ง เมล็ ดวอลนัต
อบแห้ง และถัว่ อบแห้งชนิดต่างๆ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
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วันทีแ่ ปด
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

เย็น
18.15 น.
21.50 น.
วันทีเ่ ก้ำ
เช้ ำ
เทีย่ ง
บ่ ำย
14.30 น.
16.35 น.

พักที่ GRAND MERCURE URUMQI HUALING HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
อูหลู่ม่ ูฉี-เทือกเขำเทียนซำน-ล่องเรื อทะเลสำบเทียนฉื อ-เฉิงตู
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม เทื อกเขำเทียนซำน(รวมรถแบตเตอรี่ ) ซึ่ งมี ความสู ง 1,980 เมตรเหนื อระดับ น้ าทะเล
เทื อกเขาทอดยาวไกลเป็ นระยะทางถึ ง 3,400 เมตร ส่ วนที่ ก ว้างที่ สุ ดกว้างถึ ง 1,500 เมตร โดย
เทือกเขานี้ พาดผ่านตอนกลางของมณฑลซิ นเกียง โดยเริ่ มจากด้านตะวันออกของมณฑลซิ นเกียงติด
กับมณฑลกานซู ผา่ กลางไปยังด้านตะวันตกที่พรมแดนคาซัคสถาน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสำบเทียนฉื อ ตั้งอยู่บนยอดเขาเฝ๋ อเก๋ อต๋ ง ซึ่ งอยู่สูงกว่าระดับ น้ าทะเล 2,000
เมตร ทะเลสาบแห่ งนี้ มีชื่อเสี ยงว่า “สวยงามดุ จสรวงสวรรค์” โดยมีความเชื่ อว่ามี สระเล็กๆ อยู่ 1
สระ ซึ่ งเป็ นสระที่ เจ้าแม่เที ยนมู่เหนี ยงล้างเท้าก่ อนกลับ ขึ้นไปบนสวรรค์ ส่ วนสระสวรรค์ คือ ที่
อาบน้ า และบางครั้งก็ใช้เป็ นกระจกส่ องหน้า ทะเลสาบเทียนฉื อมีพ้ืนที่ 5 ตารางกิโลเมตร ส่ วนลึ ก
ที่สุดลึ ก 10 กิ โลเมตร น้ าใสและนิ่ งเพราะทะเลสาบตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและไม่ค่อยมีลม น้ าที่อยูใ่ น
ทะเลสาบเป็ นน้ าที่ละลายมาจากหิ มะ ให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพอันงดงามรอบทะเลสาบ พร้อมเก็บ
ภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก
 รับประทำนอำหำรค่ำ บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรชุ ด หรื อ KFC
 เหิ นฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U 8526
ถึง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
พักที่ SHILUN JIDI HOTEL CHENGDU หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว*****
เฉิงตู-ถนนโบรำณจินหลี่-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบรำณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ
ไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U 8145
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ ววณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 9 ท่ำนขึน้ ไป ***)
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ทัวร์ คุณธรรม เส้ นทำงสำยไหม...ขนมสำยไหม
หลำนโจว จำงเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟำน อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 8-16 กันยำยน 2562
**เพิม่ พีเรียด**

วันที่ 13-21 ตุลำคม 2562
**เพิม่ พีเรียด**(วันคล้ ำยวันสวรรคต ร.9)

วันที่ 20-28 ตุลำคม 2562
**เพิม่ พีเรียด**(วันปิ ยมหำรำช)

เด็กอำยุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่

รำคำ
ไม่ รวมตัว๋

48,999 บำท

48,999 บำท 8,500 บำท 36,999 บำท

48,999 บำท

48,999 บำท 8,500 บำท 36,999 บำท

49,999 บำท

49,999 บำท 8,500 บำท 36,999 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษี น้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 16 พ.ค.62 เป็ นเงิน 2,300 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,125 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้ำหนักสั มภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้ น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิ น
7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณี ลู ก ค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อ ประกัน กำรเดิ น ทำงเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ข ภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
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8. ค่ ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นชำวไทยเท่ำนั้น!!! ต
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 510 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่)
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิม่ 160 หยวน / ท่ำน / ทริป
4. ค่ ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สำเนำหนังสื อเดินทำง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,125 บาท (อัตรำดังกล่ ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ ำนั้น)
3. ชำระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคื นเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตรำค่ ำบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขำวเท่ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป , ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดา หรื อ
กรอบแว่นสี ดา, ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิว้ และใบหู ท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
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1. สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงทีช่ ื่ อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,210 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศทีไ่ ม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจี น ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ ! เพื่อประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุ ณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ำนเอง**
ชื่ อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME...........................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้ำน.........................................มือถือ..................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตำแหน่ งงำน....................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

กรณีปัจจุบันท่ ำน เกษียณแล้ ว ต้ องกรอกทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำนล่ ำสุ ดก่ อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.................................

(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ...................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี .................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ...................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี .................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์

สำหรับคนโสดขอให้ ระบุชื่อบิดำ-มำรดำ / สำหรับท่ ำนทีส่ มรสแล้วให้ ระบุชื่อสำมี หรื อ ภรรยำ เท่ ำนั้น!!
(ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )

1. บิดำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
2. มำรดำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME......................................................................
3. สำมี หรื อ ภรรยำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทำงบริษทั อำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนีเ้ พื่ อประโยชน์ ของตัว
ท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด
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