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เส้นทางสายไหม SONGKRAN FESTIVAL 2018
อูหลู่มู่ฉ-ี ถูหลู่ฟัน-ตุนหวง
จางเย่-หลานโจว-ซีอาน
ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
ภูเขาสายรุ้ง-สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้
11วัน 10คืนโดย
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 เจาะลึกเส้นทางสายไหมโบราณ อย่างครบถ้วน 3 มณฑล ซินเจียง, กานซู และ ส่านซี
 มรดกโลก 24 ล้านปี ภูเขาสายรุ้งจางเย่ ตันเซี๋ย
 เที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 2 แห่ง กําแพงเมืองจีน และสุสานทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้
 ชมความมหัศจรรย์ของทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว ทะเลสาบที่ไม่มีวันแห้งกลางทะเลทราย
 เที่ยวชม 2 ถ้ําหินแกะสลักชื่อดัง ถ้ําม่อเกาคู, และไม่จีซาน
 พักโรงแรม 5 ดาว
 เที่ยวจุใจไม่ต้องแวะร้านรัฐบาล!!

โปรแกรมทัวร์
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองกวางเจา – นครอูหลู่มู่ฉี
06.00 น. พร๎อมกันที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออก ชั้น 4 Row U เคาร๑เตอร๑ สายการบิน CHINA
SOUTHERN AIRLINES พบเจ๎าหน๎าที่บริษัท คอยให๎การต๎อนรับทํานที่หน๎าเคาน๑เตอร๑เช็คอิน
08.40 น. เดินทางสูํเมืองกวางโจว โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่ วบินที่ CZ362 (บริการ
อาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
12.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานไป่หยุน เมืองกวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุ๎ง ซึ่งเป็นเมืองใหญํที่เติบโต
อยํางรวดเร็ว นอกจากธุรกิจการค๎า
15.50 น. เดินทางสูํนครอูหลู่มู่ฉี โดย CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6888 (บริการอาหารค่ําบน
เครื่องบิน)
21.10 น. เดินทางถึงสนามบิน นครอูหลู่มู่ฉี เป็นเมืองหลวงของ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ชื่อเดิม ซีเฉิง
แปลวํา เมืองทางตะวันตก ตั้งอยูํทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ประมาณ 1/6 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
นับเป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญํที่สุดของจีน เมืองหลวงของเขตซินเจียง เมืองอูหลูํมูํฉี นับเป็นเมืองใหญํระดับ
เมืองหลวงที่อยูํหํางไกลจากชายฝั่งทะเลมากที่สุดในโลก กํอนที่อูหลูํมูํฉีจะได๎รับการจัดตั้งให๎เป็นเมืองนั้น เคย
เป็นทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตรอันกว๎างใหญํไพศาล ได๎จัดตั้งขึ้นเป็นเมืองครั้งแรกในราชวงศ๑ถัง เมื่อเส๎นทาง สายไหม
ได๎มีการค๎าขายเจริญเติบโตมากขึ้น เมืองแหํงนี้จึงได๎เป็นจุดแวะพักของกองคาราวานตามเส๎นทางสายไหมสาย
ทุํงหญ๎า
พักโรงแรม HOI TAK HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 อูหลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ ( รวมล่องเรือ, รถแบตเตอรี่, รถรับส่ง) – อุทยานนิเวศวิทยาซิ
นเจียง – ตลาดต้าปาจ๋า – ระบําซินเกียง ณ โรงระครต้าปาจ๋า
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในโรงแรม
นําทํานสูํ ทะเลสาบเทียนฉือ หรือทะเลสาบสวรรค์ ( รวมลํองเรือ, รถแบตเตอรี่, รถรับสํง) แหลํง
ทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองอู หลูํมูํฉีที่นักเดินทางทุกคนที่มาเยือนจะต๎องไมํพ ลาดไปชม
ตั้งอยูํหํางจากตัวเมืองอูหลูํมูํฉี่ทางทิศตะวันตกประมาณ110 กิโลเมตร ทะเลสาบเทียนฉือตั้งอยูํในใจกลางของ
เทือกเขาเทียนซานซึ่งถูกล๎อมรอบด๎วยขุนเขาหิมะทั้ง 4 ทิศ เทือกเขาเทียนซาน เป็นเทือกเขาที่มีขนาดใหญํเขา
หนึ่งในเอเชียคือ มีความยาวจากทิศตะวันออกสูํทิศตะวันตกถึ ง 2500 กิโลเมตร โดยอยูํในประเทศจีน 1800
กิโลเมตร และในประเทศคาซัคสถานอีก 700 กิโลเมตร เมื่อมองจากแผนที่อากาศ จะแลเห็นแนวเทือกเขาเลื้อย
พาดผํานดุจพญามังกร 3 ตัวกําลังคะนอง โดยมียอดเขาที่ถูกปกคลุมด๎วยหิมะอันขาวโพลนตลอดทั้งปีกวําพัน
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ยอดยอดเขาที่สูงที่สุดของเทียนซานสูงถึง 7435 เมตร คือยอดกัวมูเออร๑ และยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองก็
คือ ป้อเคอต๎าซาน
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศหนาวเย็นจัดทะเลสาบอาจกลายเป็นน้ํ าแข็ง ทําให้ไ ม่สามารถล่องเรือใน
ทะเลสาบได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมหรือคืนค่า
ล่องเรือให้จํานวน 60 หยวน
จากนั้นนําทํานไปยัง อุทยานนิเวศวิทยาซินเจียง เป็นอุทยานนิเวศวิทยาที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบ 300 ไรํ
สร๎างเสร็จในเดือนกรกฎาคมปี 2008 และเปิดให๎เข๎าชม ภายในอุทยานประกอบด๎วยต๎นไม๎และรากไม๎หลาย
ร๎อยปีจนบางสํวนกลายเป็นหิน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษไก่ผัดมันฝรั่งพริกซินเจียง
จากนั้นนําทํานสูํ ตลาดต้าปาจ๋า เป็นแหลํงช็อปปิ้งซื้อสินค๎าพื้นเมืองมากมาย อาทิ มีดเหล็กซินเจียง แส๎หาง
จามรี เสื้อผ๎า พรมเปอร๑เซีย ผลไม๎ อาหารท๎องถิ่น และสินค๎าอื่นๆ อีกมาก บาซาร๑ (Bazar) ตลาดนัดขายสินค๎า
พื้นเมือง เลือกซื้อของที่ระลึก เชํน ผ๎าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม๎อบแห๎ง เชํน องุํน แอปริคอด
กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห๎ง เมล็ดวอลนัตอบแห๎ง และถั่วอบแห๎งชนิดตํางๆ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร โรงละคร ต้าปาจ๋า (บุฟเฟต์)
ให๎ทํานได๎ชม โชว์ซินเจียง หรือ ระบําซินเจียง เป็นโชว๑ลูกผสมระหวํางจีนบวกกับโชว๑พื้นเมือง โชว๑แตํละฉาก
แตํละชุดก็ยิ่งใหญํตามสไตล๑จีนและความสวยงามก็อยูํที่เสื้อผ๎าและชุดการแสดงซึ่งประกอบกับดนตรีที่เร๎าร๎อน
ตามสไตล๑แขก
พักโรงแรม HOI TAK HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

ถูหลู่ฟัน – คานเอ๋อร์จิ่ง – เจดีย์ซูกง – เยี่ยมชมบ้านของชนเผ่าอุยกูร์ – ภูเขาเปลวไฟ – เมือง
โบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอรี่)
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองถูหลู่ฟัน (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ในทางภูมิศาสตร๑ ถูหลูํฟันหรือ ทรู
ฟาน เป็นเมืองลักษณะพื้นที่แอํงกระทะ มีลักษณะภูมิประเทศต่ําที่สุดของประเทศจีน ประกอบกับมีภูเขาล๎อม
ลอบ แสงอาทิตย๑สํองมาก ฝนตกน๎อย อากาศแห๎งแล๎งตลอดทั้งปี จึงได๎รับสมญานามวํา “แดนไฟ” ในฤดูร๎อน
ของจีน ถูหลูํฟันจัดเป็นเมืองที่ภูมิอากาศร๎อนที่สุดอันดับต๎นๆ ตลอด แตํเนื่องจากเอกลักษณ๑พิเศษของดินฟ้า
อากาศนี้ ทําให๎ถูหลู๐ฟั นเหมาะแกํการปลูกองุํนและแคนตาลูป แตงโมและผลไม๎ล๎มลุกอื่นๆ ถูหลูํฟัน จึงได๎รับ
การขนานนามวํา “เป็นเมืองแหํงองุํนและไม๎ผลล๎มลุกหลากชนิด”
นําทํานเที่ยวชม คานเอ๋อร์จิ่ง เป็นบํอน้ําที่นิยมใช๎ในสภาพอากาศที่แห๎งแล๎งหรือแนวเขตทะเลทราย ลักษณะ
พิเศษคือเป็นบํอชลประทานที่ขุดตํอเชื่อมทะลุถึงกันจากเนินเขาจนถึงที่นา พบมากในมณฑลซินเจียง โดย
เฉพาะที่ถูหลูํฟัน ทีเดียวก็มีมากถึง พันกวําแหํง ความยาวของบํอรวม 5000 กิโลเมตร บํอน้ํานี้เป็นภูมิ
ปัญญาพื้นบ๎านของชาวถูหลูํฟันที่ตกทอดสืบเนื่องกันมาเป็นพันๆปี
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานสูํ เจดีย์ซูกง หรือ เจดีย์เอ๋อหมิ่น เป็นสิ่งกํอสร๎างที่โดดเดํน ที่สะดุดตาทุกคนมากที่สุดในทูหลูํฟานอีก
แหํงหนึ่ง โดยมีชื่อในภาษาอุยกูร๑วําเอ๐อหมิ่นมิเนเรํต๑ (Emin Mineret) หรือหมายถึงเจดีย๑แหํงการรําลึกถึงเอ๐อห
มิ่นโฮจา(Emin Hoja)และมีชื่อเรียกในภาษาจีนวําซูกงถํา(Su Gong Ta) สร๎างในปี ค.ศ. 1778 รัชสมัย
จักรพรรดิเฉียงหลงแหํงราชวงศ๑ชิง ผู๎สร๎างคือ สุไลมาน ผู๎บัญชาการในเขตเมืองทูหลูํฟาน เพื่อเป็นอนุสรณ๑
สดุดีแกํผู๎เป็นบิดา คือ เอ๐อหมิ่นโอจา อดีตผู๎นําชาวอุยกูร๑ชํวยราชสํานักชิงในการปราบกบฏชนเผําจุนการ๑ และ
ได๎รับความดีความชอบจากจักรพรรดิเฉียนหลงมอบตําแหนํง ให๎เป็น “ผู๐กว๐อกง” หมายถึง เจ๎าผู๎คุ๎มครอง
แผํนดิน เจดีย๑สร๎าด๎วยอิฐสีแดงอยํางงดงามโดดเดํน มีการจัดเรียงแบบลวดลายทรงเรขาคณิต ลายภูเขา
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ค่ํา

ลายกระแสคลื่น และลายดอกไม๎ รวมแล๎ว ถึงกวํา 10 ลายด๎วยกัน แสดงให๎เ ห็นถึงความสุนทรียะของ
ผู๎ออกแบบและผู๎สร๎าง ให๎คงอยูํได๎จนถึงทุกวันนี้
จากนั้ นนํ า ทํ า น เยี่ ยมชมบ้ า นของชนเผ่ า อุ ยกู ร์ ชน
ชาติอุยกูร๑เป็นชนเผําเกําแกํของภาคเหนือของจีน คําวําอุยกูร๑มีความหมายวําสามัคคีกันและรํวมกัน ชนชาติ
อุยกูร๑เป็นชนชาติสํวนน๎อยที่มีประชากรมากของเขตปกครองตนเองซินเกียง มีประชากรกวํา7ล๎านคน ชาวอุย
กูร๑ใช๎ชีวิตอาศัยอยูํทั่วซินเกียง สํวนใหญํอาศัยอยูํเมืองทางใต๎ภูเขาเทียนซาน เชํน เมืองคาสือเมืองเหอเถียนและ
เมืองอาคซูเป็นต๎น ชนชาติอุยกูร๑มีภาษาและอักษรของตนเอง นําทํานสูํ ภูเขาเปลวไฟ หรือ หัวเยี่ยนซาน
เป็นสถานที่ที่กลําวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค๑หญิงพัดเหล็กมาดับไฟใน
ภูเขาเปลวไฟ เพื่อให๎พระถังซําจั๋งได๎เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียตํอ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็นเขาหินสี
อิฐแดงทั้งลูก ไมํมีต๎นไม๎ใบหญ๎าขึ้นเลย มองแตํไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล๎ายไฟกําลังลุกไหม พอโดนแสงอาทิตย๑
สํอง ก็ยิ่งแดงทวีคูณ จึงได๎ชื่อวํา เขาเปลวไฟ หรือเขาแดง เขานี้เป็นเขตที่ร๎อนที่สุดในประเทศจีน ในฤดูร๎อน
อุณหภูมิสูงสุดอยูํที่ 47.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิพื้นดินสูงถึง 70 องศาเซลเซียส ในด๎านธรณีวิทยากลําววํา
เขารูปลักษณ๑พิเศษนี้เกิดจากการขยับตัวของเปลือกโลกและเคยมีแมํน้ําไหลผําน ทําให๎มีลักษณะเหมือนรอยยับ
นําทํานเที่ยวชม เมืองโบราณเกาชัง(รวมรถแบตเตอรี่) เป็นรัฐโบราณในดินแดนตะวันตก ตั้งอยูํทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต๎ของเมือ งถูหลูํฟันในแอํงกระทะถูหลูํฟัน เขตปกครองตนเองซินเกียงในปัจจุบัน และเป็ น
ศูนย๑กลางทางด๎านการคมนาคมไปยังดินแดนตะวันตกในสมัยโบราณ เมืองโบราณเกาชังตั้งอยูํทางตอนใต๎
ของภูเขาเทียนซานสายเหนือ เป็นจุดสําคัญของการเดินทางไปดินแดนตะวันตก และเป็นหนึ่งในศูนย๑กลาง
ทางด๎านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของซินเกียงในสมัยโบราณ นอกจากนี้ ยัง เป็นเมืองโบราณชื่อดัง
บนเส๎นทางสายไหมเทียบเทํากับเมืองเจียวเหอ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารพื้นเมืองหยีโจว
พักโรงแรม HUO ZHOU HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

รถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง – เนินทรายครวญ(รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย,รวมขี่
อูฐ) – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ตลาดซาโจว
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช๎า นําทํานเดินทางสูํ สถานีรถไฟถูหลูํฟัน
นําท่านเดินทางโดยรถไฟหัว
จรวด สู่เมืองตุนหวง (ใช๎เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)รถไฟหัวจรวดความเร็วสูง ด๎วยความเร็ว 330-350
กิโลเมตรตํอชั่วโมง ให๎ทุกทํานได๎สัมผัสถึงการเดินทางด๎วยความสะดวกสบายและรวดเร็ว ของระบบขนสํง
ของประเทศจีน
เดินทางถึง เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ตั้งอยูํบนเส๎นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส๎นทางสําคัญเชื่อมตํอระหวําง
ดินแดนตะวันตก เอเชียกลาง ทวีปยุโรปกับประเทศจีนในสมัยโบราณ เมืองตุนหวงเป็นหนึ่งในสี่แคว๎นทางแถบ
ตะวันตกของแมํน้ําฮวงโหในสมัยราชวงศ๑ฮั่น ตั้งอยูํตรงสุดปลายทางตะวันตกของแมํน้ําฮวงโห และถือเป็น
เมือ งสํา คัญในการทํา ธุรกิ จการค๎า กั บดินแดนตะวั นตกของราชสํา นักฮั่น การค๎า ขายในเมือ งตุนหวง เคย
เจริญรุํงเรืองและคึกคักอยํางมาก นอกจากนี้ เมืองตุนหวงยังมีมรดกโลกที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกมากมาย
ข้อควรระวัง:ห้ามนําอาวุธหรือของมีคมขึ้นบนรถไฟ อาทิเช่น มีดสั้น กรรไกรตัดผม ตัดเล็บต่างๆเป็นต้น
เนื่ อ งจากเป็ น กฎของการขึ้ น ใช้ บ ริ ก ารรถไฟ หากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ป ระการใดทางบริ ษั ท จะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***หากเวลาไม่เพียงพอต่อการรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นข้าวกล่อง
และรับประทานบนรถไฟ***
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

ค่ํา

นําทํานสูํ เนินทรายครวญ หรือเนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย) หรือที่ใน
อดีตสมัยราชวงศ๑ฮั่นมีชื่อวํา เนินซาเจี่ยว และ เนินทรายเทพ เป็นกลุํมของเนินทรายที่มีความยาวราว 40
กิโลเมตร จากทิศตะวันตก ณ หุบเขาตั่งเหอไปจรดยังตะวันออกที่ถ้ําหินสลักมํอเกา และมีความกว๎างจากทิศ
เหนื อ จรดทิ ศ ใต๎ ร าว 20 กิ โ ลเมตร โดยยอดที่ สู ง ที่ สุ ด ของเนิ น ทรายครวญแหํ ง นี้ นั้ น มี ค วามสู ง จาก
ระดับน้ําทะเลถึง 1,715 เมตร สาเหตุที่เนินทรายแหํงนี้ได๎ชื่อวําเป็นเนินทรายครวญ ก็เนื่องมาจากการที่ เมื่อ
เราไถลตัวจากยอดเนินทรายลงสูํเบื้องลํางแล๎ว เม็ดทรายน๎อยใหญํ ณ เนินแหํงนี้จะเสียดสีและสํงเสียงออกมา
อยํางนําประหลาดใจ ทั้งนี้นอกจากการได๎ยินเสียงประหลาดแหํงเนินทรายครวญที่วําแล๎ว การได๎มายืนชม
ทิวทัศน๑ยามสนธยาบนเนินเขาแหํงนี้ยังนับวําเป็นกําไรชีวิตอีกประการหนึ่งด๎วย
จากนั้นนําทํานเที่ยวชม ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือเย่ว์หยาเฉวียน(รวมขี่อูฐ) ทะเลสาบรูปพระจันทร๑
เสี้ยว ที่อ ยูํกลางทะเลทราย เป็ นทะเลสาบขนาดเล็ก เป็นปรากฏการณ๑ ทางธรรมชาติที่ลมจะไมํพัด ลงมา
ด๎านลํางในด๎านของทะเลสาบ แตํกลับพัดขึ้นไปด๎านบนเสมอ นั่นจึงทําให๎ทรายไมํปลิวมาทับถมทะเลสาบที่วํานี้
ดังนั้นทะเลสาบพระจันทร๑เสี้ยวอันสุดอัศจรรย๑จึงยังคงอยูํที่นี่และไมํแห๎งเหือดหายไป ทะเลสาบนี้ยาวกวํา 300
เมตร และมีความกว๎าง 50 เมตร ความลึกประมาณ 5 เมตร โดยทางด๎านฝั่งใต๎ของทะเลสาบแหํงนี้นั้นจะเป็น
ที่ตั้งของ วิหารเจ๎าแมํ ศาลเจ๎าพญามังกร หอน้ําพุหยก รวมไปถึงสถาปัตยกรรมอันเกําแกํอื่นๆอีกด๎วย และบ
ริเวรโดยรอบจะมีต๎นไป๋หยาง และกิ่งหลิวขึ้นอยูํด๎วย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอุ้มเท้าอูฐตุ๋น
จากนั้นให๎ทํานอิสระช๎อปปิ้งที่ ตลาดซาโจว ให๎ทํานได๎เลือกซื้อของที่ระลึกจากเส๎นทางสายไหม ผ๎าพันคอผ๎า
ไหม, งานหัตถกรรม และของฝากหลากหลายชนิด
พักโรงแรม DUN HUANG FU GUO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ถ้ําผาม่อเกาคู (มรดกโลก) – เจียยี่กวน – ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองจิ่วฉวน
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในโรงแรม
นําทํานเที่ยวชม ถ้ําผาม่อเกาคู หรือ ถ้ําพุทธรูปตุนหวง (มรดกโลก) เป็นดํานที่สําคัญสําหรับเส๎นทางสาย
ไหม ถือเป็ นประตูเ มืองทํา ตะวั นตกที่ออกจากระเบี ยงแมํน้ําฮวงโห เป็ นชุมทางสําหรับ พํอค๎า นักเดินทาง
ตะวันตกมาสูํจีน หรือจากจีนไปตะวันตกล๎วนต๎องผํานพักแรม และเพิ่มเสบียงเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางตํอไป
ถ้ําผามํอเกาคูได๎ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 11 เมื่อปี
ค.ศ. 1987 ถ้ําผามํอเกาคู ตั้งอยูํทางตะวันออกเฉียงใต๎ของเมืองตุนหวง มณฑลกานซู ประเทศจีน ในอดีตเป็น
หนึ่งในจุดค๎าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่สําคัญในเส๎นทางสายไหมถ้ําผามํ อเกา หนึ่งในสามถ้ําผาอันโดํง
ดังของจีน มีอายุราว 1,600 กวําปี
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองเจียยี่กวน (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
นําทํานเที่ยวชม ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นดํานหรือป้อมปราการสุดท๎ายของกําแพงเมืองจีน
ทางด๎านทิศตะวันตก ปัจจุบันตั้งอยูํ ณ เมืองเจียยี่กวน มณฑลกานซู ดํานเจียยี่กวนได๎ถูกบูรณะครั้งสําคัญ 2
ครั้ง ในสมัยราชวงศ๑หมิง และราชวงศ๑ชิง 2 ราชวงศ๑สุดท๎ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย๑ของจีน ถือเป็น
ดํานสุดท๎ายที่สุดชายแดนประจบกับชนเผํามองโกล ซึ่งสภาพแวดล๎อมมีแตํทะเลทรายเวิงว๎าง ตั้งสูงตระหงําน
เป็นปราการที่แข็งแรงและสําคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการที่ตั้งอยูํที่ความสูง 1,800 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล มีคําจารึกวํา “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก”
เดินทางสูํเมืองจิ่วฉวน (ใช๎เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง) เมืองจิ่วฉวนตั้งอยูํในมณฑลกานซู ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญํที่สุดในมณฑลกานซู เป็นศูนย๑กลางการเดินทางไปยังภูมิภาคฝั่ง
ตะวันตก และเป็นเมืองที่เป็นป้อมปราการสําคัญอีกเมืองหนึ่งบนเส๎นทางสายไหม
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษไก่ตุ๋น
พักโรงแรม JIU QUAN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 จิ่วฉวน – จางเย่ – เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย – อู่เวย
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองจางเย่ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํ เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย ตามข๎อมูลธรณีวิทยาจีน ระบุวํา ประติมากรรมธรรมชาตินี้
ประกอบไปด๎วยแนวเขาแต๎มสีเป็นลายริ้ว ซึ่งเกิดจากหินทราย และแรํธรรมชาติ ที่คํอย ๆ กํอตัวผํานการ
ปรับแตํงจากลม ฝน และกาลเวลากวํา 24 ล๎านปี กํอนการเกิดของเผําพันธุ๑มนุษย๑นานนักทั้งนี้ ปัจจุบัน ทิว
เขาหลากสีตันเซี่ย นับเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เป็นปรากฎการณ๑ทางธรรมชาติซึ่งพบได๎ในจีนเทํานั้น และ
ปัจจุบัน เป็นแหลํงทํองเที่ยว ที่มีคนจํานวนมาก นิยมไปเที่ยวชม ขณะที่จีนยังมีทิวเขาลักษณะเดียวกับ ตันเซี๋ย
ในบริเวณนี้อีก 5 แหํง และทั้งหมดล๎วนได๎รับการปกป้องอยูํในบัญชีมรดกโลก เมื่อปี 2553 รวมเนื้อที่กวํา
450,000 ไรํ
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองอู่เวย (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยูํตรงกลาง
ของมณฑลกานซู ในสมัยโบราณ เป็นสถานที่สําคัญของเส๎นทางสายไหม และในปัจจุบันก็เป็นเส๎นทางหลักที่
เชื่อมตํอระหวํางแผํนดินด๎านในของประเทศและเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร๑
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารพื้นเมืองกานโจว
พักโรงแรม SUNSHINE HOLIDAY HOTEL WUWEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7 อู่เวย – วัดจิวหมอหลอสือ – สุสานเหลยไถฮั่น – หลานโจว – เขื่อนหลิวเจียเสีย – ล่องเรือชม
แม่น้ําเหลือง(หวงเหอ) – วัดปิ่งหลิงซื่อ – สะพานเหล็กแม่น้ําดหลือง(หวงเหอ)
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในโรงแรม
นําทํานสูํ วัดจิวหมอหลอสือ (พระกุมารชีวะ ค.ศ. 344-413) หนึ่งในอริยสงฆ๑ผู๎ปราดเปรื่อง เป็นชาว ชิ
วฉือ โบราณ (ปั จจุบั นอยูํในเมืองคูํเ ชอ เขตฯซินเจียง) เป็ นหนึ่งในสี่ นักแปลพระธรรมคัมภีร๑พุท ธศาสนา
มหายานที่ยิ่งใหญํที่สุดของชาติ พระกุมารชีวะเคยจําพรรษาอยูํที่หวูํเวํยนานถึง 17 ปี ทําให๎ทํานได๎มีโอกาส
ศึกษาภาษาจีนอยํางแตกฉานและแปลพระธรรมคัมภีร๑ ภายหลังได๎รับการอัญเชิญไปยังนครฉางอาน ดํารง
ตําแหนํง “กว๐อซือ” หรือ “พระราชครู” เป็นหัวหน๎าคณะแปลพระธรรมคัมภีร๑ได๎มากมาย สิ่งสําคัญที่วัดแหํงนี้
คือ เจดีย๑พระกุมารชีวะ รูปทรง 8 เหลี่ยม 12 ชั้น สูง 32 ม. สร๎างขึ้นตั้งแตํสมัยราชวงศ๑โฮํวเหลียง ค.ศ.
386-402 ผํานการ บูรณะมาในหลายยุคสมัย ตํอมา ในสมัยราชวงศ๑หมิง ได๎มีการค๎นพบพระธรรมคัมภีร๑ที่
พระกุมารชีวะได๎แปลไว๎ภายในเจดีย๑ จากนั้นนําทํานเยี่ยมชม สุสานเหลยไถฮั่น สมัยราชวงศ๑ฮั่นตะวันตก ใน
เดือนตุลาคม ปีค.ศ.1969 ได๎มีการขุดค๎นพอหลุมฝังศพแมํทัพสมัยราชวงศ๑ฮั่นตะวันตกเข๎าไปโดยบังเอิญ สิ่ง
สําคัญที่ได๎พบในสุสานแหํงนี้คือ รูปหล่อทองเหลืองอาชาผยอง ที่เรียกขานกันวํา “หม่าท่าเฟยเอี้ยน”
หรือ “ม้าเหยียบนกนางแอ่นเหินลม” อันเป็นม๎าสวรรค๑ตะวันตก สิ่งสุดยอดปรารถนาของจักรพรรดิใน
สมัยราชวงศ๑ฮั่น มีรูปลักษณ๑สงํางามในทํวงทํากําลังกระโจนทะยานมุํงไปเบื้องหน๎าอยํางทระนงองอาจ เท๎าทั้ง
สามกําลังเหาะหินอยูํกลางนภา เท๎าที่ สี่เหยียบอยูํเหนือตัวนกนางแอํนที่กําลังถลาลม มีรูจมูกเปิดกว๎าง และ
ปากกําลังพํนควันระบายออกมา ร่ําลือกันวําเหงื่อของม๎าสวรรค๑นี้มีสีแดงประดุจชาด ในยามที่สํงเสียงร๎อง
อยํา งคึก คะนองนั้น สามารถสยบม๎าของศัตรูให๎หมอบราบคาบได๎โดยงํายดาย “หมําทํา เฟยเอี้ ยน” คือ
สัญลักษณ๑ของเมืองหวูํเวํย ของการทํองเที่ยวประเทศจีน และเส๎นทางสายแพรไหมอันยาวไกล นําทําน
เดินทางสูํเมืองหลานโจว (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) เมืองหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซูํ
ถือเป็นเมืองใหญํที่สุดอันดับสอง โดยเป็นรองก็แคํเพียงเมืองซีอานแหํงมณฑลสํานซีเทํานั้น เมืองหลานโจวมี
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ประวัติศาสตร๑อันยาวนานเชํนเดียวกันมณฑลกานซูํ โดยนับแตํอดีตกาล เส๎นทางสายไหม อันเป็นเส๎นทาง
ค๎าขายระหวํางจีนกับทวีปยุโรป แอฟริกาก็มีเส๎นหนึ่งที่ผํานเมืองหลานโจวแหํงนี้ โดยวํากันวําเมื่อครั้งที่ พระ
เสวียนจั้ง (พระถังซําจั๋ง) เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ประเทศอินเดีย ทํานก็ต๎องธุดงค๑ผํานดินแดนที่
กลายเป็นเมืองหลานโจวในปัจจุบันนี้เชํนกัน นําทํานเดินทางสูํ เขื่อนหลิวเจียเสีย เขื่อนแหํงแรกที่สร๎างขึ้นกั้น
แมํน้ําเหลือง เป็นเขื่อนชลประทานที่ใหญํที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศจีน จากนั้นนําทํานล่องเรือเร็ว
ชมแม่น้ําหวงโห หรือแมํน้ําเหลือง ระยะทางประมาณ 60 กม. เพื่อไปยังวัดปิ่งหลิง จุดข๎ามแมํน้ําเหลืองของ
ผู๎คนเมื่อกาลกํอน ตื่นตากับฉากธรรมชาติอันยิ่งใหญํงดงามรายรอบวัดปิ่งหลิงบนสองฝั่งหวงเหอ ซึ่งถูกโอบ
ล๎อมด๎วยป่าภูเขาทรายจีสือซานฉวินเฟิง เป็นหนึ่งในภูมิทัศน๑มหัศจรรย๑ของกานซู ตํอมานําทํานสูํ วัดปิ่งหลิ
งซื่อ ตั้งอยูํบนลําน้ําสาขาของหวงเหอ ผู๎มาเยือนต๎องเดินเลียบริมหน๎าผาเข๎าไปราว 300 เมตร วัดแหํงนี้มี
อายุการสร๎างมานานกวํา 1,600 ปี มีจุดเดํนคือองค๑หลวงพํอโตปางประทับนั่ง สูง 27 เมตร มีอายุมาตั้งแตํ
สมัยราชวงศ๑ถัง ฝั่งตรงข๎ามมีพระนอนแกะสลักจากหินทรายแดง สมัยราชวงศ๑เวํยเหนือ มีความยาว 5.8
เมตร นอกจากนี้ รายรอบผนังผายังคงปรากฏหมูํพุทธคูหาน๎อยใหญํอยูํถึง 183 ถ้ํา มีพระพุทธรูปสลัก 694
องค๑ พระพุทธรูปปั้น 82 องค๑ มีภาพเขียนบนผนังถ้ํารวมความยาวได๎กวํา 900 ต.ร.ม. ที่ผํานการบูรณะมา
ในหลายยุคสมัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชม สะพานแห่งแรกแม่น้ําเหลือง หรือ สะพานเหล็ก หวงเหอ ชาวบ๎านเรียกกันวํา สะพานที่ 1
แมํน้ําหวงเหอ เนื่องด๎วยเดิมสร๎างเมื่อสมัยราชวงศ๑หมิง ปี ค.ศ.1368-1398 เป็นสะพานแพที่ตีนเขาไป๋ถํา
ซาน สร๎างเป็นเรือขนาดใหญํ 24 ลําติดตํอกัน ถึงฤดูหนาวรื้อออก ฤดูร๎อนตํอใหมํเป็นสะพานที่เชื่อมระเบียงฮ
วงโห ชิงไหํ และหนิงเซี่ย เป็นหัวใจของเส๎นทางสายไหม เมื่อถึงฤดูน้ําหลาก น้ําที่เชี่ยวกรากจะพัดพาจนสะพาน
เสียหายมาก สมัยราชวงศ๑ชิง ปี ค.ศ.1907 สร๎างเป็นสะพานเหล็ก ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมันและ
รับประกัน 30 ปี แตํวัสดุชิ้นสํวนของสะพานชาวจีนมีหน๎าที่ลําเลียงขนสํงโดยประชาชาจีนทั้งประเทศ บ๎างใช๎รถ
เกวียน รถม๎า และคนหาบหาม จนในที่สุดสร๎างเสร็จตามเวลาที่กําหนด
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบะหมี่หลานโจว
พักโรงแรม SAPPHIRE GRAND HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8 สวนกังหันน้ําโบราณ – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ําเหลือง – เทียนสุ่ย – ถ้ําหินสลักไม่จีซาน (รวมรถ
แบตเตอรี่)
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารภายในโรงแรม
นําทํานสูํ สวนกังหันน้ําโบราณ เป็นเครื่องมือชลประทานที่คิดค๎นครั้งแรกโดยต๎วนสู๎ สมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง
แหํงราชวงศ๑หมิง เป็ นเครื่อ งมือชลประทานที่เ กํา แกํที่สุด ริมแมํน้ํา ฮวงโห ในเมืองหลานโจว นําทํานชม
อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ําเหลือง “หวงเหอหมูํชิน” หรือมารดาแมํน้ําเหลือง เป็นผลงานของศิลปินหญิงชาว
จีน ชื่ อ เหอเอ๎ อ ตั้ง อยูํชํว งกลางถนนปินเหอลูํ สร๎า งเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้ สลักจาก
หินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กว๎าง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มีน้ําหนักกวา 60 ตัน เป็นรูปสลักที่เป็น
สัญลักษณ๑ตัวแทนของชนชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่ง อนุสาวรีย๑เป็นรูปนอนตะแคง ศอกดันศรีษะขัน
มองลูกน๎อยที่นอนอิงแอบอยูํข๎างๆ มารดาสายตาที่นางมองดูลูกน๎อยนั้น เป็นแววตาที่ชํางอบอุํนด๎วยความ
รักเป็นที่สุดรูปปั้นนี้เปรียบเสมือนแมํน้ําหวงเหอ เป็นมารดาที่หลํอเลี้ยงมวลประชาชาวจีนหลายร๎อยล๎านคนที่
ประดุจดังหนึ่งเป็นบุตรน๎อยของนางมายาวนานกวํา 4,000 ปี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานสูํ เทียนสุ่ย (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยูํในภาคตะวันออกเฉียงใต๎ของกานซู เป็น
ศูนย๑กลางที่ใหญํที่สุดในทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เทียนสุํยเป็นทางสําคัญที่ผํานซํานซี กานซู
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ค่ํา

เสฉวน สําหรับเส๎นทางสายไหมถนนนี้ก็สําคัญเหมือนกัน นําทํานสูํ ถ้ําหินสลักไม่จีซาน (รวมรถแบตเตอรี่)
เป็น 1 ใน 4 ถ้ําหินแกะสลักที่สําคัญของจีน หํางจากเมืองเทียนสุํยประมาณ 45 กิโลเมตร คําวําไมํจีซาน แปล
ตรงตั ว ได๎ วํ า ภู เ ขากองข๎ า วสาลี สาเหตุ ที่ ภู เ ขาและถ้ํ า หิ น สลั ก แหํ ง นี้ ไ ด๎ ชื่ อ วํ า เป็ น ภู เ ขากองข๎ า วสาลี ก็ อั น
เนื่องมาจาก รูปลักษณ๑ของภูเขาแหํงนี้นั้นไมํวําจะมองจากมุมใดก็ มีลักษณะเหมือนกับกองข๎าวสาลีกองโตกอง
หนึ่ง นักโบราณคดีคาดคะเนวํา งานหินสลักพระพุทธรูปบนภูเขาแหํงนี้นั้นเริ่มสร๎างขึ้นราวศตวรรษที่ 4-5
และมีการสร๎างใหมํ-ซํอมแซม มาจนกระทั่งสมัยราชวงศ๑ชิง ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันผลงานที่หลงเหลืออยูํบนหน๎าผา
ของภูเขาแหํงนี้ก็มีในยุค เวํยเหนือ เวํยตะวันตก โจวเหนือ สุย ถัง ห๎าราชวงศ๑ ซํง หยวน หมิง และชิง รวม
ทั้งสิ้น 194 ถ้ํา เป็นพระพุทธรูป-รูปสลัก 7,000 กวําองค๑
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารพื้นเมืองหลงตง
พักโรงแรม HUATIAN DIANZI HOTEL TIANSHUI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 เทียนสุ่ย – ซีอาน–พิพิธภัณฑ์ซีอาน- วัดฉือเอิน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ชมด้านนอก) - จตุรัสหอ
ระฆัง – ช้อปปิ้งถนนมุสลิม
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารเช๎าของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํเมืองซีอาน (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองที่มีประวัติศาสตร๑ยาวนาน เป็น
นครต๎ น กํ า เนิ ด ของอารยะธรรมรุํ ง เรือ งของจีน แตํ โ บราณ เป็ น เมื อ งหลวงของราชวงศ๑ จี นรวมกวํ า 10
ราชวงศ๑ มีประวัติอันยาวนานมากกวํา 3,100 ปี โดยมีชื่อเดิมวํา ฉางอาน นอกจากนี้ซีอานยังเป็นเมืองต๎น
ทางของเส๎นทางสายไหมอีกด๎วยในตัวเมืองยังคงให๎เห็นรํองรอยประวัติศาสตร๑ความเป็นเมืองเกํามากมาย
อาทิเชํน มีการจัดแบํงโซนเมือง กําแพงโบราณล๎อมรอบ สํวนในเรียกวําเมืองเกํา สํวนด๎านนอกกําแพงจัดเป็น
โซนเมืองใหมํมีตึกศูนย๑ใหญํทันสมัย ทั้งนี้ในปี 2009 ในแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจจง-เทียน ได๎ประกาศให๎ซีอาน
เป็นเมืองวัฒนธรรมนานาชาติอันดับที่ 3 รองจากปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ๎ ตํอมานําทํานเดินทางสูํ พิพิธภัณฑ์ซี
อาน ให๎ทํานได๎ชมคุณคําทางประวัติศาสตร๑เมืองซีอาน ที่จากแสดงทั้งเครื่องเงิน หินแรํตํางในครั้งโบราณ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํ วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร๎างขึ้นโดย
ฮํองเต๎ถังเกาจงเพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร๎างเสร็จได๎นิมนต๑พระถังซัมจั๋ง มาเป็นเจ๎าอาวาสและแปล
พระคัมภีร๑พระไตรปิฎกที่นํามาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได๎เป็นผู๎ออกแบบและรํวมสร๎างเจดีย๑หํานป่า ขึ้นเพื่อ
เก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย๑จะคล๎ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยกํอนจะสร๎างเจดีย๑
ด๎วยดินทั้งหมด แตํพอมาในสมัยราชวงศ๑หมิง ได๎รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมดนําทํานสูํ จัตุรัสหอระฆัง หอ
ระฆังโบราณ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ๑หมิง ตั้งอยูํใจกลางเมืองซีอาน มีความสูง 36 เมตร ตั้งอยูํตรง
ข๎ามกับหอระฆัง ให๎ทํานอิสระช๎อปปิ้งซื้อของฝาก ซึ่งมีร๎านของฝากของที่ระลึกมากมาย จากนั้นได๎เวลาอัน
สมควร พบกันที่จุดนัดหมาย ให๎ทํานอิสระช๎อปปิ้งที่ ถนนมุสลิม ที่นี่มีอาหารพื้นเมืองให๎ทํานลองได๎ซื้อลองชิม
เต็มสองข๎างทาง มีมัสยิดขนาดใหญํและเล็กที่สร๎างขึ้นในสมัยตํางๆ รวม 10 แหํง มีชาวมุสลิมกวํา 20,000
คนอาศัยอยูํบริเวณโดยรอบ ซึ่งทุกคนยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมและขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอิสลาม
ไว๎อยํางดี เนื่องจากมีประชาชนหลายชนเผํา เชํน ชาวฮั่น ชาวหุยและชนเผําอื่นๆ อาศัยอยูํด๎วยกัน บรรยากาศ
ในพื้ น ที่ แ หํ ง นี้ จึ ง เปี่ ย มไปด๎ ว ยกลิ่ น อายวั ฒ นธรรมอั น หลากหลาย จึ ง มี คุ ณ คํ า ทางประวั ติ ศ าสตร๑ แ ละ
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ๑ นักทํองเที่ยวทุกคนจึงไมํพลาดมาเยี่ยมชมถนนสายนี้
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเกี๊ยวจางเต๋อฝา
โรงแรมพัก HOLIDAY INN XI’AN BIG GOOSE PAGODA ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
วันที่ 10 สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่) – กําแพงเมืองโบราณซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารเช๎าของโรงแรม
นําทํานชม สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) สิ่งมหัศจรรย๑ลําดับที่ 8 ของโลก เป็น
หลักฐานสําคัญทางโบราณคดี ในศตวรรษที่ 20 อยูํทางด๎านทิศตะวันออกของสุสานจักรพรรดิ ฉินซีฮํองเต๎
ใช๎เวลาในการกํอสร๎าง 11 ปี กํอนคริสตศักราช 246 ปี ได๎ค๎นพบโดยบังเอิญเมื่อ 29 มีนาคม ค.ศ. 1974
โดยชาวนาในหมูํบ๎านซีหยาง ปัจจุบันรัฐบาลจีนขุดค๎นพบวัตถุโบราณที่เป็นกองทัพทหารดินเผา สรรพาวุธ รถ
ม๎าและม๎าศึก จํานวนทั้งสิ้นกวํา 7,400 ชิ้น สุสานทหารม๎าดินเผาจิ๋นซีฮํองเต๎ สะท๎อนถึงโบราณคดีที่มีชีวิต
สํงผลให๎ องค๑การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนกองทัพทหารดินเผาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1987 อัน
ตํอมาสถานที่แหํงนี้ได๎กลายมาเป็นสัญลักษณ๑ของนครซีอานจวบกระทั่งทุกวันนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชม กําแพงเมืองโบราณซีอาน ที่สร๎างขึ้นในสมัยราชวงศ๑หมิง มีอายุเกําแกํกวํา 600 ปี (ค.ศ.
1374-1378) และได๎รับการอนุรักษ๑ไว๎อยํางดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต๎ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออก
ถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข๎าออกทั้งสี่ด๎าน
รวม 13 ประตู
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่
นําทํานชม โชว์ราชวงศ์ถัง ตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดตํางๆในสมัย ราชวงศ๑ถังที่สะท๎อนให๎เห็นถึง
ความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุํงเรืองอยํางสุดๆ จากนั้นนําทํานเข๎าพักโรงแรม พักผํอนตามอัธยาศัย
พักโรงแรม GRAND METROPARK HOTEL XIAN ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 11 เจดีย์ห่านป่าเล็ก – ท่าอากาศยานซีอาน – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารเช๎าของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เจดีย์ห่านป่าเล็ก เจดีย๑ที่สร๎างขึ้นในสมัยราชวงศ๑ถัง เจดีย๑แหํงนี้เคยมีความสูงถึง 45
เมตร จนกระทั่งเกิดแผํนดินไหวในปีค.ศ. 1556 ปัจจุบันจึงเหลือความสูงเพียง 43 เมตร เป็นเจดีย๑สําคัญหนึ่ง
ในสองของเมืองรํวมกับเจดีย๑หํานป่าใหญํ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได๎เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินซีอานเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
14.00 น. นําทํานเดินทางสู๎สนามบินนานาชาติซีอาน เพื่อเช็คอินและขึ้นเครื่องกลับ
18.00 น.
นําทํานเหินฟ้ากลับสูํเมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่
CZ3218
20.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานไป่หยุน เมืองกวางเจา
23.15 น.
นําทํานเหินฟ้ากลับสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ3035
01.10+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
****************************************************************************************************

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้
ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
พักห้องละ2 ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
08-18 เม.ย. 61
64,900
10,000
หมายเหตุ!! ราคานีไ้ ม่แวะร้านรัฐบาลและไม่มีราคาเด็ก

อัตร
า

ค่าบริการนี้รวม
1. คําตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. คําภาษีสนามบินจีน, คําประกันภัยและภาษีน้ํามัน
3. คําโรงแรมที่พัก (พัก 2 ทําน / ห๎อง หรือกรณีพัก 3 ทําน / ห๎องเป็นเตียงเสริม)
4. คําธรรมเนียมวีซําจีน
5. คําประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม๑)
6. คําอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7. คํารถรับสํงตามสถานทํองเที่ยวที่ระบุตามรายการ
8. คําเข๎าชมสถานที่ตําง ๆ ตามรายการ
9. แจกน้ําดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวัน
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จําย 3 % และภาษีทุกชนิด
2. คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน คําโทรศัพท๑ คําซักผ๎า รีดผ๎า คําอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. คําน้ําหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม
4. คําธรรมเนียมเดินทางแจ๎งเข๎า-แจ๎งออกของคนตํางด๎าว
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 45 หยวน/วัน/ท่าน 45 หยวน*11 วัน = 495 หยวน/ท่าน/
ทริป
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองลํวงหน๎าพร๎อมชําระค่ามัดจํา 30,000 บาท พร๎อมสํงหลักฐานการโอนเงินให๎ทางบริษัท คํา
ทัวร๑สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน มิฉะนัน้ จะถือวําทํานยกเลิกการเดินทาง
2. ในการยื่นขอวีซํา เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให๎แกํทุกๆ ทําน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให๎ครบตามที่ระบุ
พร๎อมสํงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซํา ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของ
ทํานไมํสมบูรณ๑ หรือสํงมอบเอกสารให๎ทางบริษัทฯ ช๎ากวํากําหนด ทางบริษัทมีความจําเป็นต๎องเรียกเก็บคํา
ยื่นวีซําเรํงดํวนเพิ่ม 1,050 บาท ให๎กับทางสถานทูตจีน
การยกเลิก
1. สําหรับผู๎โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิกการเดินทาง
2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว๎นมัดจํา
3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 39 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็นรายการที่ต๎องทําวี
ซํา
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู๎ใหญํ 10 ทํานออกเดินทาง (มีหัวหน๎าทัวร๑)
2. คณะจองไมํถึงจํานวนผู๎ใหญํ 10 ทําน ไมํออกเดินทาง
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าจีน ในการยื่นวีซ่า(สําหรับพาสปอร์ตไทย)
1. หนังสือเดินทาง
(Passport)
มีอายุการใช๎งานเหลือ
มากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เต็ม
2. รูปถํายหน้าตรง 3.3ซม.X 4.8ซม. 2 ใบ ,รูปใหม่ไม่
เกิน 6 เดือน, พื้นหลังสีขาวเท่านั้น, ห้ามใช้สติ๊กเกอร์
หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อ
สีขวา, ห้ามสวมแว่นตาและเครื่องประดับ, สวมชุด
ธรรมดา, ห้ามใช้รูปถ่ายข้าราชการ, คนมุสลิมต้อง
เปิดเห็นใบหน้า
3. กรณีผู๎ที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อมวลชนทุกแขนง
ต๎องแนบ
ใบรับรองการทํางาน ระบุชื่อผู๎เดินทาง, ตําแหนํง, วัน
เดินทาง,วันกลับ พร๎อมระบุวําจุดประสงค๑ในการเดินทาง
เพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น
4. กรณีเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี กรุณาแนบเอกสาร
เพิ่มเติมดังนี้
- สําเนาใบสูจิบัตร พํอและแมํเซ็นต๑รับรองสําเนาถูกต๎อง
- ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุลทุกใบ ของเด็กและผู๎ปกครอง (ถ๎ามี) ทางสถานทูตต๎องการเช็ควําตรงกับชื่อบนใบสูติบัตรหรือไมํ
- สําเนาหน๎าพาสปอร๑ตของพํอและแมํ และเซ็นรับรองทั้งพํอและแมํด๎วย
- สําเนาใบหยําของพํอและแมํ (ถ๎ามี)
- ใบยินยอมให๎เด็กเดินทางออกตํางประเทศ ที่ออกจากสํานักงานเขตตามทะเบียนบ๎านของเด็ก กรณีเด็กไมํได๎เ ดินทาง
พร๎อมพํอ และแมํ
- หากเด็กเดินทางกับผูอ้ ื่นที่ไม่ใช่ทั้งพ่อและแม่ ให้แนบใบยินยอมให้เดินทางระบุชื่อผู้ที่เดินทางพร้อมเด็ก และ
ความสัมพันธ์กับเด็ก
5. ผูท้ ี่ประสงค๑จะใช๎หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช๎บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว๎นการทําวีซําจีน ทําน
จะต๎องรับผิดชอบเรื่องการอนุญาตให๎เข๎า-ออกประเทศด๎วยตนเอง และโปรดดูแลเอกสารของทํานไมํให๎สูญหาย
ระหวํางการเดินทาง
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั้น
-หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
7. กรณีหนังสือเดินทางตํางด๎าว(เลํมเหลือง) ผู๎เดินทางต๎องดําเนินการขอวีซําเข๎าประเทศจีนด๎วยตนเอง
8. กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดพร๎อมสํงให๎บริษัทฯ ภายใน 15 วัน กํอนออกเดินทาง กรณีลูกค๎าสํงเอกสาร
ลําช๎า มีความจําเป็นต๎องเรียกเก็บคําบริการวีซําเรํงดํวนเพิ่มให๎กับทางสถานทูตจีน ทํานละ 1,050 บาท
9. กรุณากรอกแบบฟอร๑มด๎านลําง เพื่อเป็นข๎อมูลสําหรับประกอบการกรอกแบบฟอร๑มวีซํา ระบุข๎อมูลจริง
เกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนํงงาน ที่อยูํปัจจุบัน ที่อยูํที่ทํางาน เบอร๑โทรศัพท๑ญาติที่ ติดตํอได๎
ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท๑บ๎าน ทีท่ ํางาน
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
10. โปรดทําความเข๎าใจวําสถานทูตจีนอยูํในระหวํางจัดระเบียบการยื่นวีซําใหมํ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร๑ไมํทราบลํวงหน๎า
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อนส่งเล่ม
มายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่า เพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายเนื่องจากขณะ
ยื่นเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้องให้เอาซองที่ใส่พาสปอร์ตออก
ก่อนยื่น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร๑นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎
2. บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ๑ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยูํ
นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ คําใช๎จํายเพิ่มเติม เชํน การเจ็บป่วย การถูกทําร๎ายการสูญหาย
ความลําช๎าหรือจากอุบัติเหตุตํางๆ
3. หากทํานถอนตัวกํอนรายการทํองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานสละสิทธิ์และจะไมํรับผิดชอบ
คําบริการที่ทํานได๎ชําระ ไว๎ แล๎วไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการห๎ามออกนอกประเทศ หรือ ห๎ามเข๎าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสาร เดินทาง ไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์
ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จนมีการยกเลิก ลําช๎า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษัทขนสํงหรือ หนํวยงานที่ให๎บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวร๑อื่นทดแทนให๎ แตํจะไมํคืนเงินให๎สําหรับคําบริการนั้นๆ
7. มัคคุเทศก๑ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทํานัน้
8. หากไมํสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมํมีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตํทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให๎ โดย
ขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
9 สิ่งของ "ต้องห้าม" ขึ้นเครื่องบิน
1. เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง ของเหลวทุกชนิดที่มีความจุต่อชิ้นเกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร
(1,000 มล.) เชํน เจล น้ําหอม สบูํเหลว สเปรย๑ ห๎ามพกติดตัวขึ้นเครื่องบิน แตํสามารถนําใสํกระเป๋าที่จะโหลดได๎ ทั้งนี้
เป็นมาตรการป้องกันการกํอการร๎าย ที่เข๎มงวดขึ้นหลังจากเหตุการณ๑ 911 แตํถ๎าเป็นยาที่จําเป็นต๎องพกติดตัว ก็
สามารถพกพาได๎ในปริมาณที่เหมาะสม เชํน ชุดยาแก๎เบาหวาน
2. แบตเตอรี่สํารอง (Power Bank)ไมํสามารถนําแบตเตอรี่สํารองทุกชนิดใสํกระเป๋าที่นําไปเช็คอิน แตํสามารถ
พกพาใสํกระเป๋าถือขึ้นไปได๎ โดยต๎องเป็นแบตเตอรี่สํารองที่มีคําความจุไฟฟ้าไมํเกิน 32,000 mAh ไมํเกินคนละ 2 ชิ้น
3. อาวุธ ปืน และอาวุธทุกชนิด รวมถึงอาวุธโดยสภาพ เชํน มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียม
อาวุธ เชํน ปืนไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเลํน
4. ของมีคม ไม้บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้า มีด มีดพับ มีดพก และของมีคมทุก
ชนิด ที่อาจทําให๎เกิดอันตราย แตํหากเป็นของใช๎ที่จําเป็น อาจอนุญาตให๎เก็บไว๎ในกระเป๋าใบใหญํที่โหลดใต๎เครื่องบินได๎ แตํ
ไมํอนุญาตให๎พกพาขึ้นเครื่องบิน
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
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5. วัตถุไวไฟ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม้ เชํน น้ํามันไฟแช็ก เชื้อเพลิงแข็ง สีน้ํามัน ไม๎ขีดไฟ
ฯลฯ
6. อาหารที่มีกลิ่นแรง อาหารตํางๆ เชํน อาหารทะเล เนื้อสัตว๑สด/แชํแข็ง ทุเรียน ปลาร๎า ต๎องแพ็คมาอยําง
เหมาะสม
7. สัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ สัตว์สงวน นอกจากอาจรบกวนผู๎อื่นแล๎ว ยังผิดกฎหมาย
อีกด๎วย
8. สารอันตรายต่างๆ เชํน สารกําจัดแมลง สารหนู วัตถุออกซิไดซ๑ เชํน แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร๑
ออกไซด๑ วัตถุก๏าซมันตภาพรังสี เชํน ธาตุยูเรเนียม วัตถุกัดกรํอน เชํน แบตเตอรี่ที่บรรจุสารกัดกรํอน น้ํากรด ปรอท
ฯลฯ
9. สิ่งของอื่นๆ เช่น แม่เหล็ก น้ําแข็งแห้งเป็นต้น
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

โปรดกรอกเอกสาร สําหรับเป็นข้อมูลในการยื่นวีซ่าจีน
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตรงตามหน้า Passport).......................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ............................อายุ..........เลขที่บัตรประชาชน................................สัญชาติ.........
วุฒิการศึกษา.........................................สถานะภาพ ( )โสด ( )แต่งงาน ( )หม้าย ( )หย่าร้าง
ชื่อคู่สมรส.................................................................อาชีพคู่สมรส................................................
ที่อยู่บ้านตามทะเบียนบ้าน
................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.........................เบอร์โทรศัพท์บ้าน..............................เบอร์มือถือ................................
อีเมล์..................................................................................................................
ที่ทํางาน
ชื่อสถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา
..............................................................................................................................
ที่อยู่ที่ทํางานหรือสถานศึกษา
.....................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.................................อาชีพ/ระดับชั้นที่ศึกษา.......................................ตําแหน่ง
...................................
เบอร์ที่ทํางาน/เบอร์สถานศึกษา.........................................
สมาชิกในครอบครัว
1.ชื่อ-สกุล..........................................................สัญชาติ................อาชีพ........................ความสัมพันธ์
.......................
2.ชื่อ-สกุล..........................................................สัญชาติ................อาชีพ........................ความสัมพันธ์
.......................
3.ชื่อ-สกุล..........................................................สัญชาติ................อาชีพ........................ความสัมพันธ์
.......................
4.ชื่อ-สกุล..........................................................สัญชาติ................อาชีพ........................ความสัมพันธ์
.......................
**บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-สกุล.......................................................................สัญชาติ.............................อาชีพ........................
ความสัมพันธ์..........................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..........................................................
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
 กรณีที่ลูกค๎าไมํสามารถให๎เอกสารตามที่บริษัทเรียกเก็บได๎ เป็นเหตุให๎ทางสถานทูตปฎิเสธการออกวีซําให๎กับ

ลูกค๎า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคําใช๎จําย และไมํสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 แผนกวีซํา สถานทูตจีน สามารถสอบถามได๎ที่ 02-245-0888
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