
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที กาํหนดการ เช้า เทยีง เยน็ โรงแรม 

 กรุงเทพฯ-เฉิงต ู( U8146 : 17.30-22.00) X X ✈ โรงแรมทีสายการบนิจัดไว้บริการ 

 

เฉิงตู-หลานโจว( U  : . 0- . ) 

เขือนหลวิเจยีเสีย-วดัปิงหลงิซือ-อนุสาวรีย์

มารดาแม่นาํเหลือง-สะพานเหลก็แห่งแรกของ

แม่นําเหลือง 

 

   
LEGEND HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 
หลานโจว-นังรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่

เขาสายรุ้งตนัเซีย 
   

ZHONG QI 

INTERNATIONAL HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 
จางเย่-จวิเฉวียน-สวนสาธารณะจวิเฉวยีน 

เจยีอวกีวน-กาํแพงเมืองจีนด่านเจียอวกีวน 
   

JIUGANG HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 
เจยีอวกีวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน 

ขีอูฐท่องทะเลทราย-สระนาํวงพระจันทร์ 

ช้อปปิงตลาดกลางคืนซาโจว 

   
FU GUO HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
ตุนหวง-ถําม่อเกาคู-ภาพยนต์  มิติ-นังรถไฟไป

เมืองถู่หลู่ฟาน 
   

YOU YIFENG JIARI HOTEL 

หรือเทยีบเท่าระดบั  ดาว 
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ถู่หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว 

บ้านชนเผ่าอุยกร์ู-เมืองโบราณเจียวเหอ 

ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดย์ีซูกงถ่า 

อูหลู่มู่ฉี-ตลาดต้าปาจา 

   
GRAND MERCURE 

URUMQI HUALING HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

8 
อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ล่องเรือทะเลสาบ 

เทียนฉือ-เฉิงต ู( U  : . - . ) 
   

SAILUN JIDI HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

 
เฉิงตู-ถนนโบราณจนิหลี-กรุงเทพฯ 

( U  : . - . ) 
  ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถจํานวน 2  หยวน/คนตลอดการเดนิทาง 

กาํหนดการเดินทาง เดือนเมษายน - มถิุนายน  
วนัแรก  กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู 

. 0 น.          คณะพร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน  

ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ทีจากทาง

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารให้กบัท่าน 

.  น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงต ูโดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทยีวบินที U 8146 

   (บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

.  น.      ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงต ู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่น

ทีสุดของประเทศจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั 

พักโรงแรมทีทางสายการบินจัดไว้บริการ 

วนัทีสอง เฉิงต-ูหลานโจว-เขือนหลวิเจียเสีย-วดัปิงหลิงซือ-อนุสาวรีย์มารดาแม่นําเหลือง-สะพานเหลก็แห่ง 

   แรกของแม่นาํเหลือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 

. 0 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองหลานโจว โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทยีวบินที U  

.4  น.      ถึง เมืองหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของ

เสน้ทางสายไหมอนัลือชือ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และเครืองจกัรกลหนกั ในสมยัโบราณ

เคยเป็นถินทีอยูข่องพวกซีหยง นาํท่านสู่ภตัตาคาร 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เขือนหลิวเจียเสีย (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  ชัวโมง) ท่านจะไดล่้องเรือ เพือชม

ความงามของทิวทศัน์สองฟากฝัง และชมพระพุทธรูป วัดปิงหลิงซือ ตงัอยู่บริเวณเขือนหลิวเจียเสีย 

เป็นพระพุทธรูปแกะสลกัจากหิน  องค ์ทีอยู่ในถาํผาริมแม่นาํทงัหมด  ถาํ สลกัจากหินทราย

เป็นผลงานปฏิมากรรมทีงดงามเป็นเลิศในช่วงศตวรรษที  จากนนันาํท่านชม อนุสาวรีย์มารดาแม่

นําเหลือง หรือ หวงเหอหมู่ ชิง จากสะพานจงซานเดินเลียบแม่นาํมาตามถนนปิงเหอตงลู่ มีรูปปัน

แกะสลกัเป็นรูปสตรีผูเ้ป็นแม่นอนตะแคงมองดูลูกทีอิงแอบอยู่ขา้งๆ มารดา สายตาทีนางมองลูก

เป็นแววตาทีช่างอบอุ่น เป็นสัญลกัษณ์เปรียบแม่นาํหวงเหอเหมือนแม่ทีหล่อเลียงชาวจีนหลายร้อย

ลา้นคนประดุจลูกมานานนบัเป็นพนัๆ ปี จากนันนาํท่านชม สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่นําเหลือง 

“หวงเหอตีอีเฉียว” ซึงออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมนั มีความยาว .  เมตร กวา้ง .  เมตร 

สร้างขึนในปี ค.ศ.     

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร   

พักที LEGEND HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว**** 



วนัทีสาม หลานโจว-นงัรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่-เขาสายรุ้งตันเซีย 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหลานโจว เพือโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที D27  : . -

1. 6 (บัตรโดยสารชันปกต)ิ มุ่งหน้าสู่ เมืองจางเย่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ชัวโมง) เมืองทีมี

ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอนัยาวนาน  (ทังนอีาจจะมีการเปลยีนแปลงขบวนรถไฟ) 

 หมายเหต ุ: เนืองด้วยประตูรถไฟเปิด-ปิด ให้เวลาเพียง  นาทีเท่านัน!! จึงรบกวนลูกค้ากรุณาลาก

สัมภาระของท่านเอง เพือความสะดวก รวดเร็ว แนะนํากระเป๋าทีมีล้อท่านละ  ใบ ประมาณ -  

นวิ 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนับนรถไฟ บริการท่านด้วยอาหารชุด  

บ่าย นาํท่านชม เขาสายรุ้งตนัเซีย (รวมรถแบตเตอรี) เทือกเขาตนัเซียมีแนวเขาเป็นลวดลาย ริวสีสวยงาม

ดุจอญัมณีต่างๆ ทีธรรมชาติรังสรรค์ให้เป็นทีมหัศจรรยย์ากจะเชือสายตาแก่ผูที้มาเยือน จนไดรั้บ

การขึนทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกเมือปี  และต่อมาถูกตังให้เป็น อุทยาน

ธรณีวิทยาแห่งชาต ิเมือปี  ปัจจุบนัทีนีกลายเป็นจุดท่องเทียวทีมีชือเสียงแห่งสําคญัของเมือง มี

การสร้างบันไดทางเดินขึนมา เพือให้นักท่องเทียวไดขึ้นไปสัมผสัทิวทิศน์ไดอ้ย่างสะดวกสบาย 

ลกัษณะของภูเขาทีมีสีสัน สวยงามแปลกตานี ประกอบไปดว้ยหินทราย และแร่ธาตุต่างๆ ทีเกิดขึน

จากการเคลือนตวัของเปลือกโลกเมือ  ลา้นปีก่อน หินทรายสีแดงเหล่านีถูกลม และฝนกดัเซาะ

แนวเขามานานนบัพนัๆ ปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศทีกวา้งใหญ่ไพศาล และมีสีสันสุดแสนมหัศจรรย์

อยา่งชดัเจน ดงัเช่นทุกวนันี ซึงโทนสีทีเราเห็นเด่นชดัทีสุดคือโทนสีแดง ไล่เรือยไป สีเหลืองอาํพนั 

เขียวมรกต จนกลายเป็นริวสีรุ้งทวัทงัหุบเขาสวยงามจนสุดจะบรรยาย และล่าสุดเทือกเขาสายรุ้งนียงั

ถูกเลือกใหเ้ป็นฉากถ่ายทาํของภาพยนตร์ะดบัตาํนาน THE GREAT WALL 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร   

พักที ZHONG QI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว**** 

วนัทีสี  จางเย่-จวิเฉวียน-สวนสาธารณะจิวเฉวยีน-เจยีอวกีวน-กาํแพงเมืองจีนด่านเจยีอวกีวน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองจิวเฉวียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ชัวโมง) ตงัอยู่ในทิศตะวนัตกเฉียง

เหนือของมณฑลกานซู เป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดในจงัหวดักานซู และเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็น

อันดับสองในมณฑลกานซู เป็นหนึงในสีมณฑลทางตะวนัตกของราชวงศ์ฮันโบราณกลางทุ่ง

ตะวนัตก ภูมิภาคศูนยก์ลางการขนส่งของเมืองเส้นทางสายไหม จากนันนาํท่านชม สวนสาธารณะ

จิวเฉวียน ชมธารเหลา้จิวเฉวียนทีขุนพลฮวัชีปิง ดืมฉลองชัยในการขบัไล่เผ่าซุงหนู ออกจากเขต

แม่นาํหวงเหอทางทิศตะวนัตก มีภูเขา  ลูก ทีเป็นทรัพยากรอนัขึนชือ “ชีเหลียซาน” เป็นทีเลียงปศุ

สตัว ์ส่วนอีกเขา      “เหยียนจีซาน” เป็นภูเขาทีเต็มไปดว้ยสมุนไพรนานาชนิด ซึงเป็นพืนทีอุดอสม

บูรณ์มาก  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอวีกวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  นาที) ท่านจะไดช้ม กําแพงเมืองจีน

ด่านเจียอวีกวน (รวมรถแบตเตอรี) สูงตระหง่านเป็นปราการทีแข็งแรง และสําคญัทีสุดในภาค

ตะวนัตก ป้อมปราการตงัอยู่บนความสูง ,  เมตรจากระดบันาํทะเล เริมสร้างเมือปี ค.ศ.  

สร้างแลว้เสร็จภายหลงัสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจตัุรัสของป้อมปราการดา้นในมีกําแพงราย

ลอ้ม ส่วนบนของกาํแพงสูง  เมตร และยาว  เมตร เป็นทีตงัของหอระวงัภัย ซึงสร้างขึนใน

ปลายราชวงศห์มิงถึงตน้ราชวงศ์ชิง ดา้นหนึงทอดไปทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตสู่้เทือกเขาฉีเหลียน

ซาน และอีกด้านหนึงทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน อนุสาวรีย์ด้านนอกของประตู



ตะวนัตกสร้างขึนในราวปีที  ของจกัรพรรดิเฉียนหลง มีคาํจารึกว่า “ป้อมปราการทีแข็งแรงทีสุด

ในโลก” 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร   

พักที JIUGANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว**** 

วนัทีห้า  เจยีอวกีวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน-ขีอูฐท่องทะเลทราย-สระนาํวงพระจนัทร์ 

                           อสิระช้อปปิงตลาดกลางคืนซาโจว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ชัวโมง)โอเอซีสบนเส้นทางสายไหม 

เป็นเมืองชายแดนของมณฑลกานซู่ทีติดกบัเขตการปกครองชนชาติซินเกียง 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม เนินทรายหมิงซาซาน (เขาทรายร้องไห้) เทือกเขาทะเลทรายทีมีความยาว  กิโลเมตร 

สูงประมาณ  เมตร ทรายมีสีสันต่างกนั  สี คือ แดง เหลือง เขียว ขาว ดาํ เมือท่านขึนถึงยอดเนิน

เขาทราย ท่านสามารถไถลลืนลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน จากนันนําท่าน ขีอูฐท่อง

ทะเลทราย จูงตามกันเป็นแถวไปตามสันทรายทีโค้งไปมา ภุเขาทรายดูเป็นประกายเมือต้อง

แสงอาทิตย์ ตัดกับฟ้าสวยสีครามใสทีท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม จากนันนําท่านชม สระนําวง

พระจันทร์ หรือ เอยีหยาเฉวียน (รวมรถแบตเตอรี  เทียว) เดิมสระนาํนีมีชือว่า ซาจิง ทีแปลไดว้่า 

“บ่อนาํกลางทะเลทราย” มีพืนทีประมาณ  ไร่ ลึกโดยเฉลีย  เมตร นาํในสระใสจนสะทอ้นแสงได้

ราวกบักระจก ความมหศัจรรยข์องสระนาํแห่งนีคือ นาํในสระไม่เคยเหือดแห้งไม่ว่าจะผ่านไปนาน

เท่าใด และลมพายุกไ็ม่เคยพดัทรายลงไปถมสระนาํแห่งนีเลย 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 ใหท่้านได ้อิสระช้อปปิงตลาดกลางคืนซาโจว ท่านจะไดเ้ลือกซือของทีระลึกจากเส้นทางสายไหม 

อาทิเช่น ผา้พนัคอไหม งานหตัถกรรม ขนม และของฝากนานาชนิด  

พักที FU GUO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว**** 

วนัทีหก  ตุนหวง-ถําม่อเกาคู-ภาพยนต์  มิติ-นงัรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเทียวชม ถําม่อเกาคู มรดกโลกทียิงใหญ่อีกแห่งหนึงของโลก เป็นถาํทีมีคูหาใหญ่นอ้ยถึง  

คูหา มีภาพวาดสีบนผนงัสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลกั และองคเ์จา้แม่กวนอิม ในคูหาตน้ๆ เป็น

ผลงานการบุกเบิกของพระสงฆเ์ล่อจุนในปี ค.ศ.  ส่วนคูหาสุดทา้ยขุดเมือยุคทีมองโกลมีชยัชนะ

เหนืออาณาจกัรจีนในปี ค.ศ.  ดงันนัประติมากรรม หรือจิตรกรรมทีท่านจะไดช้มทีถาํโมเกาคู

แห่งนี เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกร ช่างหลากยุคหลายสมยั ตลอดช่วงประวติัศาสตร์ที

ยาวนานเกือบ ,  ปี 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม ภาพยนต์  มิติ ชมประวติัความเป็นมาของเส้นทางสายไหม และกาํเนิดของถาํม่อเกาคู 

ในช่วงทีศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อซือขายแลกเปลียนสิงของต่างๆ นานา เช่น ผา้ไหม 

และเครืองเคลือบ เป็นตน้ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟตุนหวง เพือโดยสาร รถไฟ

ความเร็วสูง ขบวนที D27  : . - 1.  (บัตรโดยสารชันปกต)ิ มุ่งหน้าสู่ เมืองถู่หลู่ฟาน (ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ .  ชัวโมง) เมืองโอเอซีสอีกแห่งหนึงบนเส้นทางสายไหม ขึนชือว่าเป็นเมือง  

ทีสุดในเขตซินเกียง คือ .ตาํทีสุดในจีน ตาํจากระดบันาํทะเล .  เมตร .ร้อนและแหง้ทีสุดใน

จีน อุณหภูมิเฉลีย  องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง  องศาเซลเซียส และ .ลมแรงสุดในจีน จึง

มีโรงงานไฟฟ้าพลงัลมหลายแห่ง (ทงันีอาจจะมีการเปลยีนแปลงขบวนรถไฟ) 



หมายเหต ุ: เนืองด้วยประตูรถไฟเปิด-ปิด ให้เวลาเพียง  นาทีเท่านัน!! จึงรบกวนลูกค้ากรุณาลาก

สัมภาระของท่านเอง เพือความสะดวก รวดเร็ว แนะนํากระเป๋าทีมีล้อท่านละ  ใบ ประมาณ -  

นวิ 

คาํ  รับประทานอาหารคาํบนรถไฟ บริการท่านด้วยอาหารชุด  

พักที YOU YIFENG JIARI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว**** 

วนัทีเจ็ด  ถู่หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว-บ้านชนเผ่าอุยกร์ู-เมืองโบราณเจยีวเหอ 

                           ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดย์ีซูกงถ่า-อูหลู่ มู่ฉี-ตลาดต้าปาจา 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  นาํท่านชม หัวเอียนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึงเป็นสถานทีทีกล่าวถึงในนวนิยายไซอิว ตอนทีซุน

หงอคงไปยืมพดักายสิทธิจากองศ์หญิงพดัเหล็กมาดบัไฟในภูเขาเปลวไฟ เพือให้พระถงัซําจงัได้

เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกทีอินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลกัษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทังลูก ไม่มี

ตน้ไมใ้บหญา้ขึนเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคลา้ยไฟกาํลงัลุกไหม ้จากนันนาํท่านชม สวน

องุ่น “ผู่ เถาโกว” เมืองถู่หลู่ฟานเป็นเมืองผลไมที้ลือชือของมณฑลซินเกียง มีทงัองุ่น ลูกทอ้ แอพริ

คอด แตงฮามี ซึงองุ่นเป็นผลไมที้ปลูกมากทีสุด ส่งขายทงัในและต่างประเทศ โดยเฉพาะองุ่น

อบแห้งเป็นทีรู้จกัดีในทอ้งตลาดมานานแลว้ ช่วงทีมีผลไมม้ากทีสุดคือ ในระหว่าง เดือน ก.ค.-ส.ค. 

ในช่วงดงักล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจาํปี จากนนันําท่านชม บ้านชนเผ่าอุยกูร์ เป็นชน

เผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน คาํว่า “อุยกูร์” มีความหมายว่าสามคัคีกนัและร่วมกนั ชนชาติอุยกูร์

เป็นชนชาติส่วนนอ้ยทีมีประชากรมากของเขตปกครองตนเองซินเกียง มีประชากรกว่า  ลา้นคน 

ชาวอุยกูร์ใชชี้วิตอาศยัอยู่ทวัซินเกียง ส่วนใหญ่อยู่ทางใตภู้เขาเทียนซาน จากนนันําท่านเดินทางสู่ 

เมืองโบราณเจียวเหอ เป็นเมืองโบราณในศตวรรษที  ในสมยัราชวงศ์เชอซือ ตระกูลจีซือ เมือง

โบราณมีซากปรักของสิงก่อสร้างทาํดว้ยดินเหนียวทีคงสภาพมากว่า ,  ปี เนืองมาจากสภาพ

ภูมิอากาศทีแห้งแลง้ มีประตูเมือง  ดา้น คือ ทิศตะวนัออก ใชเ้ป็นทีเขา้-ออกของกองทหารในยาม

สงคราม และทิศใตใ้ชส้ําหรับชาวเมือง โดยมีสะพานแขวนยาวกวา่  เมตร พาดจากประตูเมืองขา้ม

ลาํนาํลงสู่พืนเบืองล่าง ดว้ยปราการทางธรรมชาติดงักล่าวทาํใหเ้มืองนีไม่จาํเป็นตอ้งมีกาํแพงเมือง 

จากนนันาํท่านชม “คานเอ๋อจิง” ระบบชลประทานใต้ดินของถู่หลู่ฟาน ซึงมีการต่อท่อเพือนาํนาํที

ละลายจากนาํแขง็บนภเูขาสูงลงมายงัทีราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใตดิ้นเพือป้องกนัการระเหย

ของนาํในฤดูร้อน 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม เจดีย์ซูกงถ่า หรือ มัสยิดเอ่อหมิน เป็นเจดีย์ของชาวมุสลิม ทีสูงใหญ่มาก ชือ เอ๋อหมิน 

นิเนเรต์ หมายถึง เจดียแ์ห่งการรําลึกถึง เอ๋อหมินโฮจา หรือชือเรียกในภาษาจีนว่า ซูกงถ่า สร้างขึน

ในปี ค.ศ.  รัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง โดยสุไลมานเมืองทูรูฟาน เพือเป็นอนุสรณ์สดุดีแก่เอ๋อห

มินโฮจา ผูเ้ป็นบิดาและอดีตผูน้าํชาวอุยกูร์ ช่วยราชสํานกัชิงในการปราบกบฎชนเผ่าจุนการ์ ตวัเจดีย์

ส่วนฐานเป็นอิฐเรียงแบบเรียบๆ ตอนกลาง และตอนบนเป็นลวดลายทรงเรขาคณิต ลายภูเขา ลาย

กระแสคลืน และลายดอกไม ้รวมแลว้กว่า  ลาย เป็นศิลปะทีไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะแบบซา

เลเซนิคของเปอร์เซีย ซึงมีสภาพภูมิอากาศร้อนแห้งเช่นเดียวกบัทูหลู่ฟาน ดา้นขา้งเจดียม์สัยิดชือ

เดียวกนั เป็นอาคารก่ออิฐทรงสีเหลียมหลงัคาทรงกลีบบวั ผนังภายในทาสีขาวโพลนไม่มีภาพวาด 

เนืองจากทูหลู่ฟานเป็นแหล่งของชาวอิสลาม จึงมีหมวกใบเลก็ๆ ทีเป็นเครืองแต่งกายประจาํตวัของ

ทงัหญิงและชาย หลายแบบหลากสีสันโดยเฉพาะของผุห้ญิง ปักเลือมสวยงามมาก จากนนันาํท่าน

เดินทางสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  ชัวโมง) ระหว่างทางท่านจะไดผ้่านโรงงานผลิต

ไฟฟ้าจากพลงัลมทีเมืองตา้ปันเฉิน เมืองอูหลู่มู่ฉี เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง ตงัอยู่

แถบเทือกเขาเทียนซานทีความสูง  เมตร เหนือระดบันาํทะเล มีประชากร .  ลา้นคน เป็นเขต

ปกครองตนเองทีมีพืนทีกวา้งใหญ่มากทีสุด ประชากรทงัมณฑลมีประมาณ  ลา้นคน ท่านจะได้



ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวซินเกียงทีมีพลเมืองกว่า % นบัถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือ

ทอ้งถินเป็นของตนเอง ในอูหลู่มู่ฉีจึงมีป้ายบอกชือสถานทีต่างๆ  ภาษา คือ ภาษาทอ้งถิน(ภาษา

เว่ยอู๋ เออร์) และภาษาจีนกลาง จากนันนาํท่านชม ตลาดนัดขายสินค้าพืนเมืองต้าปาจา เพือชมวิถี

ชีวิตของชาวบา้น ท่านจะไดเ้ลือกซือของทีระลึก เช่น ผา้พนัคอสีสวย เครืองเงินแบบอาหรับ และ

ผลไมอ้บแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลมั เลือกซือเมล็ดอลัมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัต

อบแห้ง และถวัอบแหง้ชนิดต่างๆ  

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร   

พักที GRAND MERCURE URUMQI HUALING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว**** 

วนัทีแปด อูหลู่ มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ-เฉิงตู 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านชม เทือกเขาเทียนซาน(รวมรถแบตเตอรี) ซึงมีความสูง ,  เมตรเหนือระดบันาํทะเล 

เทือกเขาทอดยาวไกลเป็นระยะทางถึง ,  เมตร ส่วนทีกวา้งทีสุดกว้างถึง ,  เมตร โดย

เทือกเขานีพาดผ่านตอนกลางของมณฑลซินเกียง โดยเริมจากดา้นตะวนัออกของมณฑลซินเกียงติด

กบัมณฑลกานซูผา่กลางไปยงัดา้นตะวนัตกทีพรมแดนคาซคัสถาน 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่าน ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ ตงัอยู่บนยอดเขาเฝ๋อเก๋อต๋ง ซึงอยู่สูงกว่าระดบันาํทะเล ,  

เมตร ทะเลสาบแห่งนีมีชือเสียงว่า “สวยงามดุจสรวงสวรรค”์ โดยมีความเชือว่ามีสระเล็กๆ อยู่  

สระ ซึงเป็นสระทีเจา้แม่เทียนมู่เหนียงลา้งเทา้ก่อนกลบัขึนไปบนสวรรค์ ส่วนสระสวรรค์ คือ ที

อาบนาํ และบางครังก็ใชเ้ป็นกระจกส่องหนา้ ทะเลสาบเทียนฉือมีพืนที  ตารางกิโลเมตร ส่วนลึก

ทีสุดลึก  กิโลเมตร นาํใสและนิงเพราะทะเลสาบตงัอยู่ระหว่างภูเขาและไม่ค่อยมีลม นาํทีอยู่ใน

ทะเลสาบเป็นนาํทีละลายมาจากหิมะ ให้ท่านไดช้มทศันียภาพอนังดงามรอบทะเลสาบ พร้อมเก็บ

ภาพประทบัใจไวเ้ป็นทีระลึก 

เยน็  รับประทานอาหารคาํ บริการท่านด้วยอาหารชุด หรือ KFC  

.  น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงต ูโดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทยีวบินที U   

1.  น.      ถึง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน นาํท่านเขา้สู่โรงแรมทีพกั  

พักที SHILUN JIDI HOTEL CHENGDU หรือเทยีบเท่า ระดบั 5 ดาว***** 

วนัทีเก้า  เฉิงต-ูถนนโบราณจนิหลี-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปปิง ถนนโบราณจินหลี เป็นถนนคนเดินทีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณ

ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆ มากมายใหท่้านไดช้อ้ปปิงเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิมรสอาหารพเิศษ...สมุนไพรจนี 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงต ูเพือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

.  น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทยีวบินที U  
   (บริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

.  น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

 

********ขอบคุณทุกท่านทีใช้บริการ********   

     ซือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตงัแต่ 0 ท่านขนึไป ***) 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 



 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

1. ค่าตวัเครืองบินชนัทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามทีระบุไวใ้นรายการเท่านนั  

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนาํมนัขึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษี

นาํมนัเพิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นีเช็คภาษีนํามัน ณ วนัที  ม.ค.  เป็นเงนิ ,  บาท 
3. ค่าวซ่ีาจนี ปกติ  วนัทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย) 

 **กรณียืนด่วน 2 วันทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิม , 50 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ)   

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-  ท่าน), อาหาร และเครืองดืมทุกมือ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 
.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการ 

6. นําหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 2  กิโลกรัม จํานวน  ใบ  สัมภาระติดตวัขึนเครืองได ้  ชิน ต่อท่าน นาํหนกัตอ้งไม่เกิน 
 กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตรุะหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัทีมีอายตุงัแต่  เดือนขึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง  เดือน ถึง  ปี และผูท้ีมีอายุสูงกว่า  ปี 
ขึนไป ค่าชดเชยทงัหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึงหนึงของค่าชดเชยทีระบุไวใ้นกรมธรรมท์งันีย่อม
อยู่ในขอ้จาํกดัทีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซือประกันการเดินทางเพือให้คลอบคลุมในเรืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ทีเจ้าหน้าทีของบริษัท ฯ ***ทังนีอัตราเบียประกันเริมต้นที  บาท 
ขึนอยู่กบัระยะเวลาการเดนิทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ติง, อาการทีเกียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรมอ์ ั

.  ค่าบริการดงักล่าว (ข้อ - ) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดนิทางทีเป็นชาวไทยเท่านัน!!! ต 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

.  ค่าทําหนังสือเดนิทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม  หยวนต่อคน (เดก็ชําระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางน้อยกว่า  ท่าน ขอเกบ็ค่าทิปเพมิ  หยวน / ท่าน / ทริป 

4. ค่าภาษมูีลค่าเพิม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ทีจ่าย  % ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินทีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิม และหัก ณ ทีจ่าย จากยอดขายจริงทงัหมดเท่านนั และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 

ขอสงวนสิทธิออกใบเสร็จทีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านนั 

5. ค่าวซ่ีาจนีสําหรับชาวต่างชาต ิ

เงือนไขการทําการจอง และชําระเงนิ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พักห้องละ -  ท่าน 

เด็กอายุ -  ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 

พักเดียว 
จ่ายเพมิ 

ราคา 
ไม่รวมตัว 

วนัท ี -  เมษายน 2562 4 ,  บาท 4 ,  บาท , 00 บาท ,  บาท 

วนัท ี -  พฤษภาคม 2 ,  บาท ,  บาท , 00 บาท ,  บาท 

วนัท ี -   มิถุนายน 2 ,  บาท ,  บาท , 00 บาท ,  บาท 



1. ในการจองครังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 16,000 บาท หรือทงัหมด (ภายใน  วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดนิทาง ใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดนิทางตวัจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน  รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจนีในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง  วัน **กรณยีนืด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า

ส่วนต่างเพมิ , 50 บาท  (อตัราดงักล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)  

3. ชําระส่วนทีเหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

การยกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนค่าใช้จ่ายทังหมด 

    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง -  วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ ,  บาท 

    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ -  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค้าใช้จ่ายทังหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เลือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตวั

เครืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทีไม่

สามารถเดินทางได ้

 เมอืท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   

ท่านสละสิทธิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสิน  

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลทีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทงัหมด เนืองจากค่าตวัเป็นการเหมาจ่ายใน

เทียวบินนนัๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดนิทาง 

 คณะทัวร์ครบ  ท่านออกเดนิทาง มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลบั พร้อมกับคณะ 

 บริษทัฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 

 รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพือใหโ้ปรแกรมการท่องเทียวเป็นไปอย่างราบรืน 

และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอืนๆทีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าทีกรม

แรงงานทงัจากไทย และตา่งประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อนัเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทงัสิน แต่ทงันีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธิการจดัหานีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ราคานีคิดตามราคาตวัเครืองบินในปัจจุบนั หากราคาตวัเครืองบินปรับสูงขึน บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตวั

เครืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน

ออกเดินทางแลว้ 

 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสินอตัราค่าบ 



 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุทีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

 ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง  มิฉะนนัทาง

บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทงัสิน 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทงัหมด 

เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดนิทางไทย  

1. หนงัสือเดินทางทีมีอายุการใชง้านไม่ตาํกวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทังสิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ

ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน  ใบ ขนาด .  X  นิว พืนหลงัสีขาวเท่านัน!!  

ข้อห้าม : หา้มแมค็รูป, ห้ามรูปเป็นรอย, หา้มเปือน, หา้มยิม, หา้มใส่เสือสีอ่อน และสีขาว (หา้มใส่เสือคอกวา้ง 

แขนกดุ ซีทรู ลูกไม ้สายเดียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนักเรียน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีดาํ หรือ

กรอบแว่นสีดาํ, หา้มสวมใส่เครืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเห็นคิว และใบหูทงั  ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านนั และตอ้งไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน  เดือน  

**ท่านทีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง

หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารทีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงให้ครบเพือประโยชนข์องตวัท่านเอง)  

5. กรณีเดก็อายุตาํกว่า  ปี เดนิทาง ใช้เอกสารเพมิเติม จากข้อ 1-3 ดงันี 

  เดนิทางพร้อมพ่อแม่ / เดนิทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทังนีกรณีเดก็อายุตาํกว่า  ปี ต้องใช้สูตบิัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  . สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  . สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  . กรณีชือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

  เดนิทางพร้อมญาติ   

. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทังนีกรณีเดก็อายุตาํกว่า  ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 

. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

. กรณีชือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลียนชือ 

. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํทีเขตหรืออาํเภอเท่านนั 

.  ผู้เดนิทางทีชือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพมิเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี 

. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านนั  

. หนงัสือชีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านนั 

. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 

3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 

4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืนวีซ่าทีศูนยย์นืวซ่ีาจีนในวนัยืนวซ่ีา 

.  กรณีหนังสือเดนิทางชาวต่างชาต ิใช้เอกสารเพมิเตมิ จากข้อ 1-3 ดงันี 

. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านนั!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตาํกว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้

ทํางานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปดาํเนนิการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 



. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขนัตาํ 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาตใินกรณทีีทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ , 60 บาท 

 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย) 

ประเทศทีไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝรังเศส และประเทศยุโรปทีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ

เชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 

เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนืองจาก

ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนทีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเรืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยนืวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่า ดงันนักรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อย่าง 

นอ้ย  วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศูนยยื์นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิมเติม หรือเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ

ของสถานทูต และบางครังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ทีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน

จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน

รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง 

ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย  อาทิตย ์  

 

   ** ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนืองจาก

ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีขายเป็นหลกั ** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!!!! 

เอกสารทีใช้ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจนี 



**กรุณากรอกรายละเอยีดทังหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

SURNAME.................................................................................................................................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชือคู่สมรส......................................................................................................... 

ทีอยู่ตามทะเบยีนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    

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

......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 

ทีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่).....................................................................  

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

............................................................. .. .... ... .. ...........รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 

ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 

ทีอยู่สถานทีทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 

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

..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
***กรณีทีเกษยีนอายุกรุณาแจ้งชือสถานทีทํางานและทีอยู่............................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 

(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถูกต้องทีสามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจนีแล้ว   

เมือวันที................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที.......................เดือน........................ปี..................... 

ภายใน  ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 

เมือวันที................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที.......................เดือน........................ปี..................... 

รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

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

ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 

หมายเหตุ 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทังนี

เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีน ี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


