ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

วันที่

กําหนดการ

1

กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-22.00)
เฉิงตู-หลานโจว(3U8569 : 08.20-09.45)
เขื่อนหลิวเจียเสี ย-วัดปิ่ งหลิงซื่อ-อนุสาวรีย์
มารดาแม่ นํ้าเหลือง-สะพานเหล็กแห่ งแรกของ
แม่ นํ้าเหลือง

2

เช้ า เที่ยง เย็น
X

X

 

3

หลานโจว-นั่งรถไฟความเร็วสู งไปเมืองจางเย่
เขาสายรุ้งตันเซี๋ย

4

จางเย่ -จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน
 
เจียอวีก้ วน-กําแพงเมืองจีนด่ านเจียอวีก้ วน
เจียอวีก้ วน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน
 
ขี่อูฐท่ องทะเลทราย-สระนํ้าวงพระจันทร์
ช้ อปปิ้ งตลาดกลางคืนซาโจว
ตุนหวง-ถํา้ ม่ อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไป
 
เมืองถู่หลู่ฟาน

5
6

7

8

ถู่หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว
บ้ านชนเผ่ าอุยกูร์-เมืองโบราณเจียวเหอ
ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดีย์ซูกงถ่ า
อูหลู่มู่ฉี-ตลาดต้ าปาจา
อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ล่ องเรือทะเลสาบ
เทียนฉือ-เฉิงตู (3U8526 : 18.15-21.40)

 

โรงแรม

✈ โรงแรมที่สายการบินจัดไว้บริการ


LEGEND HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

ZHONG QI
 INTERNATIONAL HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
JIUGANG HOTEL

หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว


FU GUO HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว



YOU YIFENG JIARI HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

 

GRAND MERCURE
 URUMQI HUALING HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

 



SAILUN JIDI HOTEL
หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
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เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ
(3U8145 : 14.40-16.35)

 

✈

กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถจํานวน 420 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทาง เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
วันแรก
14.30 น.
17.30 น.
22.00 น.

วันที่สอง
เช้ า
08.20 น.
09.45 น.
เที่ยง
บ่ าย

คํา่

กรุงเทพฯ(ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ)-เฉิงตู
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้ น 4 ประตู 4
บริ เวณ ISLAND-G โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมี เจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
 เหิรฟ้ าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8146
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่ นที่สุดของ
ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั
พักโรงแรมที่ทางสายการบินจัดไว้ บริการ
เฉิงตู-หลานโจว-เขื่อนหลิวเจียเสี ย-วัดปิ่ งหลิงซื่อ-อนุสาวรีย์มารดาแม่ นํ้าเหลือง-สะพานเหล็กแห่ ง
แรกของแม่ นํ้าเหลือง
 รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่ อง
 เหิรฟ้ าสู่ เมืองหลานโจว โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8569
ถึง เมืองหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็ นจุดผ่านของเส้นทางสาย
ไหมอันลือชื่อ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมปิ โตรเลี่ยม และเครื่ องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็ นถิ่นที่อยูข่ อง
พวกซีหยง นําท่านสู่ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เขื่อนหลิวเจียเสี ย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) ท่านจะได้ล่องเรื อ เพื่อชมความงาม
ของทิวทัศน์สองฟากฝั่ง และชมพระพุทธรู ป วัดปิ่ งหลิงซื่ อ ตั้งอยูบ่ ริ เวณเขื่อนหลิ วเจียเสี ย เป็ นพระพุทธรู ป
แกะสลักจากหิ น 694 องค์ ที่อยูใ่ นถํ้าผาริ มแม่น้ าํ ทั้งหมด 183 ถํ้า สลักจากหิ นทรายเป็ นผลงานปฏิมากรรมที่
งดงามเป็ นเลิศในช่วงศตวรรษที่ 5 จากนั้นนําท่านชม อนุสาวรี ย์มารดาแม่ นํ้าเหลือง หรื อ หวงเหอหมู่ชิง จาก
สะพานจงซานเดินเลียบแม่น้ าํ มาตามถนนปิ งเหอตงลู่ มีรูปปั้ นแกะสลักเป็ นรู ปสตรี ผเู ้ ป็ นแม่นอนตะแคงมองดู
ลูกที่อิงแอบอยูข่ า้ งๆ มารดา สายตาที่นางมองลูกเป็ นแววตาที่ช่างอบอุ่น เป็ นสัญลักษณ์เปรี ยบแม่น้ าํ หวงเหอเห
มือนแม่ที่หล่อเลี้ยงชาวจีนหลายร้อยล้านคนประดุจลูกมานานนับเป็ นพันๆ ปี จากนั้นนําท่านชม สะพานเหล็ก
แห่ งแรกของแม่ นํ้าเหลือง “หวงเหอตี้อ้ ีเฉี ยว” ซึ่ งออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน มี ความยาว 233.33 เมตร
กว้าง 7.5 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1907
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ LEGEND HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
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เที่ยง
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วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
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หลานโจว-นั่งรถไฟความเร็วสู งไปเมืองจางเย่-เขาสายรุ้งตันเซี๋ย
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหลานโจว เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็ วสู ง ขบวนที่ D2743 : 07.55-11.26 (บัตร
โดยสารชั้ นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองจางเย่ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่ วโมง) เมืองที่มีประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมอันยาวนาน (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ)
หมายเหตุ : เนื่องด้ วยประตูรถไฟเปิ ด-ปิ ด ให้ เวลาเพียง 5 นาทีเท่ านั้น!! จึงรบกวนลูกค้ากรุณาลากสั มภาระของ
ท่ านเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แนะนํากระเป๋ าที่มีล้อท่ านละ 1 ใบ ประมาณ 24-26 นิ้ว
 รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ บริการท่ านด้ วยอาหารชุด
นําท่านชม เขาสายรุ้งตันเซี๋ย (รวมรถแบตเตอรี่) เทือกเขาตันเซี๋ยมีแนวเขาเป็ นลวดลาย ริ้ วสี สวยงามดุจอัญมณี
ต่างๆ ที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เป็ นที่มหัศจรรย์ยากจะเชื่อ สายตาแก่ผูท้ ี่มาเยือน จนได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
UNESCO ให้เ ป็ นมรดกโลกเมื่ อ ปี 2010 และต่อ มาถู กตั้ง ให้เ ป็ น อุ ทยานธรณีวิ ทยาแห่ งชาติ เมื่ อ ปี 2011
ปั จจุบนั ที่นี่ กลายเป็ นจุดท่อ งเที่ยวที่มีชื่อ เสี ยงแห่ งสําคัญของเมื อ ง มี การสร้างบันไดทางเดิ นขึ้นมา เพื่อ ให้
นักท่อ งเที่ยวได้ข้ ึนไปสัมผัสทิวทิศน์ไ ด้อ ย่างสะดวกสบาย ลักษณะของภูเขาที่มี สีสัน สวยงามแปลกตานี้
ประกอบไปด้วยหินทราย และแร่ ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลื อกโลกเมื่อ 24 ล้านปี ก่อน หิ น
ทรายสีแดงเหล่านี้ถูกลม และฝนกัดเซาะแนวเขามานานนับพันๆ ปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล
และมี สีสันสุ ดแสนมหัศจรรย์อ ย่างชัดเจน ดั่งเช่ นทุกวันนี้ ซึ่ งโทนสี ที่เราเห็นเด่นชัดที่สุดคือ โทนสี แดง ไล่
เรื่ อ ยไป สี เหลื องอําพัน เขียวมรกต จนกลายเป็ นริ้ วสี รุ้งทัว่ ทั้งหุ บเขาสวยงามจนสุ ดจะบรรยาย และล่ าสุ ด
เทือกเขาสายรุ ้งนี้ยงั ถูกเลือกให้เป็ นฉากถ่ายทําของภาพยนต์ระดับตํานาน THE GREAT WALL
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ ZHONG QI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
จางเย่ -จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน-เจียอวีก้ วน-กําแพงเมืองจีนด่ านเจียอวีก้ วน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วเฉวียน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่ วโมง) ตั้งอยูใ่ นทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อของ
มณฑลกานซู เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกานซู และเป็ นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับสองในมณฑลกาน
ซู เป็ นหนึ่งในสี่มณฑลทางตะวันตกของราชวงศ์ฮนั่ โบราณกลางทุ่งตะวันตก ภูมิภาคศูนย์กลางการขนส่ งของ
เมืองเส้นทางสายไหม จากนั้นนําท่านชม สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน ชมธารเหล้าจิ่วเฉวียนที่ขุนพลฮัวชีปิง ดื่ม
ฉลองชัยในการขับไล่เผ่าซุงหนู ออกจากเขตแม่น้ าํ หวงเหอทางทิศตะวันตก มีภูเขา 2 ลูก ที่เป็ นทรัพยากรอัน
ขึ้นชื่อ “ชีเหลียซาน” เป็ นที่เลี้ยงปศุสัตว์ ส่ วนอีกเขา “เหยียนจี่ซาน” เป็ นภูเขาที่เต็มไปด้วยสมุนไพรนานา
ชนิด ซึ่งเป็ นพื้นที่อุดอสมบูรณ์มาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอวี้กวน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ท่านจะได้ชม กําแพงเมืองจีนด่ านเจีย
อวีก้ วน (รวมรถแบตเตอรี่) สูงตระหง่านเป็ นปราการที่แข็งแรง และสําคัญที่สุดในภาคตะวันตก ป้ อมปราการ
ตั้งอยูบ่ นความสู ง 1,800 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เริ่ มสร้างเมื่ อปี ค.ศ.1372 สร้างแล้วเสร็ จภายหลังสถาปนา
ราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้ อมปราการด้านในมีกาํ แพงรายล้อม ส่ วนบนของกําแพงสู ง 10 เมตร และยาว
640 เมตร เป็ นที่ต้ งั ของหอระวังภัย ซึ่ งสร้า งขึ้น ในปลายราชวงศ์ห มิ งถึ งต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่ ง ทอดไป
ทางด้านตะวันตกเฉี ยงใต้สู่ เทือ กเขาฉี เหลี ยนซาน และอีกด้านหนึ่ งทอดไปทางทิศเหนื อ สู่ เทือ กเขาเป่ ยซาน
อนุ สาวรี ยด์ ้านนอกของประตูตะวัน ตกสร้างขึ้นในราวปี ที่ 14 ของจักรพรรดิ เฉี ยนหลง มี คาํ จารึ กว่า “ป้ อม
ปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก”
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วันที่ห้า
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เที่ยง
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คํา่

วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ JIUGANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
เจียอวีก้ วน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน-ขี่อูฐท่ องทะเลทราย-สระนํ้าวงพระจันทร์
อิสระช้ อปปิ้ งตลาดกลางคืนซาโจว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่ วโมง)โอเอซี สบนเส้นทางสายไหม เป็ นเมือ ง
ชายแดนของมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตการปกครองชนชาติซินเกียง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เนินทรายหมิงซาซาน (เขาทรายร้ องไห้ ) เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 กิโลเมตร สูงประมาณ
250 เมตร ทรายมีสีสนั ต่างกัน 5 สี คือ แดง เหลือง เขียว ขาว ดํา เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนิ นเขาทราย ท่านสามารถ
ไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่างสนุกสนาน จากนั้นนําท่าน ขี่อูฐท่ องทะเลทราย จูงตามกันเป็ นแถวไปตาม
สันทรายที่โค้งไปมา ภุเขาทรายดูเป็ นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ ตัดกับฟ้ าสวยสี ครามใสที่ท่านจะประทับใจ
ไม่รู้ลืม จากนั้นนําท่านชม สระนํ้าวงพระจันทร์ หรือ เอีย้ หยาเฉวียน (รวมรถแบตเตอรี่ 1 เที่ยว) เดิมสระนํ้านี้ มี
ชื่อว่า ซาจิ่ง ที่แปลได้วา่ “บ่อนํ้ากลางทะเลทราย” มีพ้นื ที่ประมาณ 6 ไร่ ลึกโดยเฉลี่ย 3 เมตร นํ้าในสระใสจน
สะท้อนแสงได้ราวกับกระจก ความมหัศจรรย์ของสระนํ้าแห่งนี้คือ นํ้าในสระไม่เคยเหื อดแห้งไม่ว่าจะผ่านไป
นานเท่าใด และลมพายุก็ไม่เคยพัดทรายลงไปถมสระนํ้าแห่งนี้เลย
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้ อิสระช้ อปปิ้ งตลาดกลางคืนซาโจว ท่านจะได้เลือกซื้ อของที่ระลึกจากเส้นทางสายไหม อาทิเช่ น
ผ้าพันคอไหม งานหัตถกรรม ขนม และของฝากนานาชนิด
พักที่ FU GUO HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
ตุนหวง-ถํา้ ม่ อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม ถํ้าม่ อเกาคู มรดกโลกที่ยงิ่ ใหญ่อีกแห่ งหนึ่ งของโลก เป็ นถํ้าที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มี
ภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรู ปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆ เป็ นผลงานการบุกเบิก
ของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ.366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชยั ชนะเหนื ออาณาจักรจีนในปี ค.ศ.
1277 ดังนั้นประติมากรรม หรื อจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ าํ โมเกาคูแห่ งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของ
จิตรกร ช่างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกือบ 1,000 ปี
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ภาพยนต์ 3 มิติ ชมประวัติความเป็ นมาของเส้นทางสายไหม และกําเนิ ดของถํ้าม่อเกาคู ในช่วงที่
ศาสนาพุทธเจริ ญรุ่ งเรื องมีการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ นานา เช่น ผ้าไหม และเครื่ องเคลือบ เป็ น
ต้น สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สถานี รถไฟตุนหวง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็ วสู ง ขบวนที่ D2703 :
17.34-21.28 (บัตรโดยสารชั้นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองถู่หลู่ฟาน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองโอเอ
ซี สอี กแห่ งหนึ่ งบนเส้นทางสายไหม ขึ้นชื่ อ ว่าเป็ นเมื อ ง 3 ที่สุดในเขตซิ นเกียง คือ 1.ตํ่าที่สุดในจีน ตํ่าจาก
ระดับนํ้าทะเล 154.43 เมตร 2.ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซี ยส เคยร้อนสู งสุ ดถึง 49
องศาเซลเซี ยส และ 3.ลมแรงสุ ดในจีน จึงมีโรงงานไฟฟ้ าพลังลมหลายแห่ ง (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขบวนรถไฟ)
หมายเหตุ : เนื่องด้ วยประตูรถไฟเปิ ด-ปิ ด ให้ เวลาเพียง 5 นาทีเท่ านั้น!! จึงรบกวนลูกค้ากรุณาลากสั มภาระของ
ท่ านเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แนะนํากระเป๋ าที่มีล้อท่ านละ 1 ใบ ประมาณ 24-26 นิ้ว
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 รับประทานอาหารคํา่ บนรถไฟ บริการท่ านด้ วยอาหารชุด
พักที่ YOU YIFENG JIARI HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
ถู่หลู่ฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถาโกว-บ้ านชนเผ่ าอุยกูร์-เมืองโบราณเจียวเหอ
ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน-เจดีย์ซูกงถ่ า-อูหลู่มู่ฉี-ตลาดต้ าปาจา
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม หั่วเอีย้ นซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็ นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืม
พัด กายสิ ท ธิ์ จากองศ์ห ญิ ง พัด เหล็ ก มาดับ ไฟในภู เ ขาเปลวไฟ เพื่ อ ให้ พ ระถัง ซํา จั๋ง ได้เ ดิ น ทางไปเชิ ญ
พระไตรปิ ฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลกั ษณะเป็ นเขาหิ นสี อิฐแดงทั้งลูก ไม่มีตน้ ไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่
ไกลจะเห็นเป็ นสีเพลิงคล้ายไฟกําลังลุกไหม้ จากนั้นนําท่านชม สวนองุ่น “ผู่เถาโกว” เมืองถู่หลู่ฟานเป็ นเมือง
ผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีท้ งั องุ่น ลูกท้อ แอพริ คอด แตงฮามี ซึ่ งองุ่นเป็ นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่ ง
ขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็ นที่รู้จกั ดีในท้องตลาดมานานแล้ว ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุด
คือ ในระหว่าง เดือน ก.ค.-ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็ นงานประจําปี จากนั้นนําท่านชม บ้ าน
ชนเผ่ าอุยกูร์ เป็ นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน คําว่า “อุยกูร์” มีความหมายว่าสามัคคีกนั และร่ วมกัน ชน
ชาติอุยกูร์เป็ นชนชาติส่วนน้อยที่มีประชากรมากของเขตปกครองตนเองซิ นเกี ยง มีประชากรกว่า 7 ล้านคน
ชาวอุยกูร์ใช้ชีวติ อาศัยอยูท่ วั่ ซินเกียง ส่วนใหญ่อยูท่ างใต้ภูเขาเทียนซาน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณ
เจียวเหอ เป็ นเมื องโบราณในศตวรรษที่ 6 ในสมัยราชวงศ์เชอซื อ ตระกูลจี๋ซื่อ เมื องโบราณมี ซากปรักของ
สิ่งก่อสร้างทําด้วยดินเหนียวที่คงสภาพมากว่า 1,000 ปี เนื่ องมาจากสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้ง มีประตูเมือง 2
ด้าน คือ ทิศตะวันออก ใช้เป็ นที่เข้า -ออกของกองทหารในยามสงคราม และทิศใต้ใช้สาํ หรับชาวเมือง โดยมี
สะพานแขวนยาวกว่า 30 เมตร พาดจากประตูเมื อ งข้ามลํานํ้าลงสู่ พ้ืนเบื้อ งล่ าง ด้วยปราการทางธรรมชาติ
ดังกล่าวทําให้เมื องนี้ ไ ม่จาํ เป็ นต้องมีกาํ แพงเมือง จากนั้นนําท่านชม “คานเอ๋ อจิ่ง” ระบบชลประทานใต้ ดิน
ของถู่หลู่ฟาน ซึ่งมีการต่อท่อเพือ่ นํานํ้าที่ละลายจากนํ้าแข็งบนภูเขาสู งลงมายังที่ราบแถบโอเอซี ส โดยการขุด
ท่อใต้ดินเพือ่ ป้ องกันการระเหยของนํ้าในฤดูร้อน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เจดีย์ซูกงถ่ า หรื อ มัสยิดเอ่ อ หมิ่น เป็ นเจดี ยข์ องชาวมุสลิม ที่สูงใหญ่มาก ชื่ อ เอ๋ อหมิ่ น นิ เนเรต์
หมายถึง เจดียแ์ ห่ งการรําลึกถึง เอ๋ อหมิ่นโฮจา หรื อชื่อเรี ยกในภาษาจีนว่า ซูกงถ่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1778 รัช
สมัยจักรพรรดิเฉียนหลง โดยสุไลมานเมืองทูรูฟาน เพือ่ เป็ นอนุสรณ์สดุดีแก่เอ๋ อหมิ่นโฮจา ผูเ้ ป็ นบิดาและอดีต
ผูน้ ําชาวอุ ยกูร์ ช่ ว ยราชสํานักชิ งในการปราบกบฎชนเผ่าจุนการ์ ตัวเจดี ยส์ ่ วนฐานเป็ นอิ ฐเรี ยงแบบเรี ยบๆ
ตอนกลาง และตอนบนเป็ นลวดลายทรงเรขาคณิ ต ลายภูเขา ลายกระแสคลื่ น และลายดอกไม้ รวมแล้วกว่า 10
ลาย เป็ นศิล ปะที่ไ ด้รั บอิ ทธิ พลมาจากศิล ปะแบบซาเลเซนิ คของเปอร์ เ ซี ย ซึ่ งมี สภาพภู มิ อ ากาศร้ อ นแห้ง
เช่นเดียวกับทูหลู่ฟาน ด้านข้างเจดียม์ สั ยิดชื่อเดียวกัน เป็ นอาคารก่ออิฐทรงสี่ เหลี่ยมหลังคาทรงกลีบบัว ผนัง
ภายในทาสี ขาวโพลนไม่มีภาพวาด เนื่ อ งจากทูหลู่ฟานเป็ นแหล่ งของชาวอิสลาม จึงมีหมวกใบเล็กๆ ที่เป็ น
เครื่ องแต่งกายประจําตัวของทั้งหญิงและชาย หลายแบบหลากสีสนั โดยเฉพาะของผุห้ ญิง ปั กเลื่อมสวยงามมาก
จากนั้นนําท่า นเดิ นทางสู่ เมืองอู หลู่ มู่ ฉี (ใช้ เ วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ วโมง) ระหว่างทางท่ านจะได้ผ่า น
โรงงานผลิตไฟฟ้ าจากพลังลมที่เมือ งต้าปั่ นเฉิ น เมือ งอูหลู่มู่ฉี เป็ นเมื องเอกของเขตปกครองตนเองซิ นเกียง
ตั้งอยู่แ ถบเทือ กเขาเทียนซานที่ค วามสู ง 900 เมตร เหนื อ ระดับ นํ้าทะเล มี ป ระชากร 2.8 ล้า นคน เป็ นเขต
ปกครองตนเองที่มีพ้นื ที่กว้างใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้งมณฑลมี ประมาณ 160 ล้านคน ท่านจะได้ชมชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวซินเกียงที่มีพลเมืองกว่า 70% นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็ นของตนเอง
ในอูหลู่มู่ฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือ ภาษาท้องถิ่น(ภาษาเว่ยอู๋เออร์) และภาษาจีนกลาง จากนั้น
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คํา่
วันที่แปด
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

เย็น
18.15 น.
21.40 น.
วันที่เก้ า
เช้ า
เที่ยง
บ่ าย
14.40 น.
16.35 น.

นําท่านชม ตลาดนัดขายสิ นค้ าพื้นเมืองต้ าปาจา เพื่อ ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ท่านจะได้เลือ กซื้ อของที่ระลึ ก
เช่น ผ้าพันคอสี สวย เครื่ องเงินแบบอาหรับ และผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริ คอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้ อ
เมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถัว่ อบแห้งชนิดต่างๆ
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND MERCURE URUMQI HUALING HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว****
อูหลู่มู่ฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ล่ องเรือทะเลสาบเทียนฉือ-เฉิงตู
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม เทือกเขาเทียนซาน(รวมรถแบตเตอรี่) ซึ่งมีความสู ง 1,980 เมตรเหนื อระดับนํ้าทะเล เทือกเขาทอด
ยาวไกลเป็ นระยะทางถึง 3,400 เมตร ส่ วนที่กว้างที่สุดกว้างถึง 1,500 เมตร โดยเทือกเขานี้ พาดผ่านตอนกลาง
ของมณฑลซิ นเกี ยง โดยเริ่ มจากด้านตะวันออกของมณฑลซิ นเกียงติดกับมณฑลกานซู ผ่า กลางไปยังด้าน
ตะวันตกที่พรมแดนคาซัคสถาน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่า น ล่ อ งเรื อทะเลสาบเทีย นฉื อ ตั้ง อยู่บ นยอดเขาเฝ๋ อเก๋ อต๋ ง ซึ่ ง อยู่สู งกว่าระดับ นํ้าทะเล 2,000 เมตร
ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงว่า “สวยงามดุจสรวงสวรรค์” โดยมีความเชื่อว่ามีสระเล็กๆ อยู่ 1 สระ ซึ่ งเป็ นสระที่
เจ้าแม่ เทียนมู่ เหนี ยงล้างเท้าก่ อนกลับขึ้นไปบนสวรรค์ ส่ วนสระสวรรค์ คือ ที่อ าบนํ้า และบางครั้งก็ใช้เป็ น
กระจกส่องหน้า ทะเลสาบเทียนฉือมีพ้นื ที่ 5 ตารางกิโลเมตร ส่วนลึกที่สุดลึก 10 กิโลเมตร นํ้าใสและนิ่ งเพราะ
ทะเลสาบตั้งอยูร่ ะหว่างภูเขาและไม่ค่อยมีลม นํ้าที่อยูใ่ นทะเลสาบเป็ นนํ้าที่ละลายมาจากหิ มะ ให้ท่านได้ชม
ทัศนียภาพอันงดงามรอบทะเลสาบ พร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก
 รับประทานอาหารคํา่ บริการท่ านด้ วยอาหารชุด หรือ KFC
 เหิรฟ้ าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8526
ถึง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน นําท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั
พักที่ SHILUN JIDI HOTEL CHENGDU หรือเทียบเท่ า ระดับ 5 ดาว*****
เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็ น
อย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู เพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8145
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ********
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 10 ท่ านขึน้ ไป ***)
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ทัวร์ คุณธรรม เส้ นทางสายไหม...ขนมสายไหม
หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี 9 วัน 8 คืน
อัตราค่าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 21-29 เมษายน 2562

45,999 บาท

วันที่ 19-27 พฤษภาคม 2562

45,999 บาท

45,999 บาท 7,000 บาท 33,999 บาท
45,999 บาท 7,000 บาท 33,999 บาท

วันที่ 16-24 มิถุนายน 2562

46,999 บาท

46,999 บาท 7,000 บาท 34,999 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่ าวรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่มตาม
ความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นี้เช็คภาษีนํ้ามัน ณ วันที่ 29 ม.ค.61 เป็ นเงิน 2,300 บาท
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํ้าหนักสั มภาระ ท่ านละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่ มี อ ายุต้ งั แต่ 1 เดื อ นขึ้ นไป และผูเ้ อาประกัน อายุระหว่า ง 1 เดื อ น ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่ มี อ ายุสู งกว่า 70 ปี ขึ้ นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุ ขภาพ ท่ านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของสุ รา
ยาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อ
การร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่าบริการดังกล่ าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
อัตราค่าบริการดังกล่ าวไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
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3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 420 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 160 หยวน / ท่ าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมู ลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลู กค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อ ง จะต้อ งบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้ งแรก ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อ มส่ งสํ าเนา
หนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที่ให้ กรอก
ท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050
บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายท่ านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้อ งเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไ ม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิน ค่าห้อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อ ค่ามัดจําที่พกั รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่ อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อ ให้โปรแกรมการท่อ งเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุ บตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่ านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง แขนกุด ซี ทรู
ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรื อกรอบแว่นสี ดาํ , ห้ามสวม
ใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อ รับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อ มกับการส่ งหนังสื อ
เดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
1. สําเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
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6. ผู้เดินทางที่ชื่อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้ ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัท ฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศที่ไม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติ ฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เ ข้ากลุ่ ม ข้อ ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ ก
เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนี ย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์
โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง น้อย 10
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่ม เติม หรื อ เปลี่ ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของ
สถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ป ระสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า /
ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่ างนี!้ !!!
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.....................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................ ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้าน...............................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
***กรณีที่เกษียนอายุกรุณาแจ้ งชื่อสถานที่ทํางานและที่อยู่.............................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.. ....... .....

(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................SURNAME..............................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................SURNAME..............................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึ ง บริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
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