ทัวร์ จีน : TOUR17726

วันที่
1

กำหนดกำร
กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-22.00)

เช้ ำ เที่ยง เย็น

โรงแรม

X

X

✈ โรงแรมที่สำยกำรบินจัดไว้ บริกำร









ZHONG QI INTERNATIONAL
 HOTEL

เฉิงตู-หลำนโจว(3U8569 : 08.20-09.45)
2

3

4

เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปิ่ งหลิงซื่อ-อนุสำวรีย์
มำรดำแม่ นำ้ เหลือง-สะพำนเหล็กแห่ งแรกของ
แม่ นำ้ เหลือง

หลำนโจว-นั่งรถไฟควำมเร็วสูงไปเมืองจำงเย่
เขำสำยรุ้งตันเซี๋ย
จำงเย่ -จิ่วเฉวียน-สวนสำธำรณะจิ่วเฉวียน
เจียอวีก้ วน-กำแพงเมืองจีนด่ ำนเจียอวีก้ วน



LEGEND HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว






JIUGANG HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

เจียอวีก้ วน-ตุนหวง-เนินทรำยหมิงซำซำน
5

ขี่อูฐท่ องทะเลทรำย-สระนำ้ วงพระจันทร์









 YOU YIFENG JIARI HOTEL



GRAND MERCURE URUMQI
 HUALING HOTEL

ช้ อปปิ ้ งตลำดกลำงคืนซำโจว
6

ตุนหวง-ถำ้ ม่ อเกำคู-ภำพยนต์ 3 มิต-ิ นั่งรถไฟไป
เมืองถู่หลู่ฟำน
ถู่หลู่ฟำน-ภูเขำเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถำโกว

7

บ้ ำนชนเผ่ ำอุยกูร์-เมืองโบรำณเจียวเหอ
ระบบชลประทำนถู่หลู่ฟำน-เจดีย์ซูกงถ่ ำ

FU GUO HOTEL





หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

อูหลู่ม่ ูฉี-ตลำดต้ ำปำจำ
8

9

อูหลู่ม่ ูฉี-เทือกเขำเทียนซำน-ล่ องเรือทะเลสำบ
เทียนฉือ-เฉิงตู (3U8526 : 18.15-21.40)
เฉิงตู-ถนนโบรำณจินหลี่-กรุงเทพฯ
(3U8145 : 14.40-16.35)











✈

SAILUN JIDI HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 5 ดำว

กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถจำนวน 420 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง

กำหนดกำรเดินทำง เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2562
วันแรก

กรุงเทพฯ(ท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู

14.30 น.

 คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ ำงประเทศ) ชัน้ 4 ประตู
4 บริเวณ ISLAND-G โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้ การ
ต้ อนรับ และอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน

17.30 น.

 เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8146
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

22.00 น.

ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมื องนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่นที่สุดของ
ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
พักโรงแรมที่ทำงสำยกำรบินจัดไว้ บริกำร

วันที่สอง

เฉิงตู-หลำนโจว-เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปิ่ งหลิงซื่อ-อนุสำวรีย์มำรดำแม่ นำ้ เหลือง-สะพำนเหล็กแห่ ง
แรกของแม่ นำ้ เหลือง

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบกล่ อง

08.20 น.

 เหิรฟ้าสู่ เมืองหลำนโจว โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8569

09.45 น.

ถึง เมืองหลำนโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็ นจุดผ่านของเส้ นทาง
สายไหมอันลือชื่อ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมปิ โตรเลี่ยม และเครื่ องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็ นถิ่นที่อยูข่ อง
พวกซีหยง นาท่านสูภ่ ตั ตาคาร

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

นาท่านเดินทางสู่ เขื่อนหลิวเจียเสีย (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) ท่านจะได้ ล่องเรือ เพื่อชมความ
งามของทิวทัศน์สองฟากฝั่ง และชมพระพุทธรูป วัดปิ่ งหลิงซื่อ ตังอยู
้ บ่ ริเวณเขื่อนหลิวเจียเสีย เป็ นพระพุทธรูป
แกะสลักจากหิน 694 องค์ ที่อยู่ในถา้ ผาริ มแม่น ้าทังหมด
้
183 ถ ้า สลักจากหินทรายเป็ นผลงานปฏิมากรรมที่
งดงามเป็ นเลิศในช่วงศตวรรษที่ 5 จากนัน้ นาท่านชม อนุสำวรี ย์มำรดำแม่ นำ้ เหลือง หรื อ หวงเหอหมู่ชิง
จากสะพานจงซานเดินเลียบแม่น ้ามาตามถนนปิ งเหอตงลู่ มีรูปปั น้ แกะสลักเป็ นรู ปสตรี ผ้ เู ป็ นแม่นอนตะแคง
มองดูลกู ที่อิงแอบอยู่ข้างๆ มารดา สายตาที่นางมองลูกเป็ นแววตาที่ชา่ งอบอุน่ เป็ นสัญลักษณ์เปรี ยบแม่น ้าหวง
เหอเหมือนแม่ที่หล่อเลี ้ยงชาวจีนหลายร้ อยล้ านคนประดุจลูกมานานนับเป็ นพันๆ ปี จากนันน
้ าท่านชม สะพำน
เหล็กแห่ งแรกของแม่ นำ้ เหลือง “หวงเหอตี ้อี ้เฉียว” ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน มีความยาว 233.33
เมตร กว้ าง 7.5 เมตร สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1907

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ LEGEND HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่สำม

หลำนโจว-นั่งรถไฟควำมเร็วสูงไปเมืองจำงเย่ -เขำสำยรุ้งตันเซี๋ย

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม

เที่ยง

นำท่ำนเดิ นทำงสู่ สถานีรถไฟหลานโจว เพื่อโดยสำร รถไฟความเร็ วสู ง ขบวนที่ D2743 : 07.55-11.26 (บัตร
โดยสารชั้ นปกติ) มุ่ งหน้ำสู่ เมื องจางเย่ (ใช้ เวลาเดิ นทางประมาณ 3.30 ชั่ วโมง) เมื องที่มี ประวัติศำสตร์ และ
วัฒนธรรมอันยำวนำน (ทั้งนีอ้ าจจะมีการเปลีย่ นแปลงขบวนรถไฟ)
หมายเหตุ : เนื่ องด้ วยประตูรถไฟเปิ ด-ปิ ด ให้ เวลาเพียง 5 นาทีเท่ านั้น!! จึงรบกวนลูกค้ ากรุ ณาลากสั มภาระของ
ท่านเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว แนะนากระเป๋าทีม่ ีล้อท่านละ 1 ใบ ประมาณ 24-26 นิว้
 รับประทำนอำหำรกลำงวันบนรถไฟ บริกำรท่ ำนด้ วยอำหำรชุด

บ่ ำย

นาท่านชม เขำสำยรุ้งตันเซี๋ย (รวมรถแบตเตอรี่) เทือกเขาตันเซี๋ยมีแนวเขาเป็ นลวดลาย ริว้ สีสวยงามดุจอัญ
มณีตา่ งๆ ที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้ เป็ นที่มหัศ จรรย์ยากจะเชื่อสายตาแก่ผ้ ทู ี่มาเยือน จนได้ รับการขึ ้นทะเบียนจาก
UNESCO ให้ เป็ นมรดกโลกเมื่ อปี 2010 และต่อมาถูกตัง้ ให้ เป็ น อุ ทยำนธรณี วิท ยำแห่ งชำติ เมื่ อปี 2011
ปั จจุบันที่ นี่ กลายเป็ นจุดท่องเที่ ยวที่ มี ชื่อเสี ยงแห่งส าคัญ ของเมื อง มี การสร้ างบันไดทางเดินขึน้ มา เพื่ อให้
นัก ท่อ งเที่ ยวได้ ขึน้ ไปสัม ผัส ทิวทิ ศน์ ได้ อย่างสะดวกสบาย ลักษณะของภูเขาที่ มี สี สัน สวยงามแปลกตานี ้
ประกอบไปด้ วยหินทราย และแร่ ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลื อกโลกเมื่อ 24 ล้ านปี ก่อน หิน
ทรายสีแดงเหล่านี ้ถูกลม และฝนกัดเซาะแนวเขามานานนับพันๆ ปี จนเกิดเป็ นภูมิประเทศที่กว้ างใหญ่ไพศาล
และมีสีสนั สุดแสนมหัศจรรย์อย่างชัดเจน ดัง่ เช่นทุกวันนี ้ ซึ่งโทนสีที่เราเห็นเด่นชัดที่สดุ คือโทนสีแดง ไล่เรื่ อยไป

สีเหลืองอาพัน เขียวมรกต จนกลายเป็ นริ ว้ สี ร้ ุ งทั่วทัง้ หุบเขาสวยงามจนสุดจะบรรยาย และล่าสุดเทื อกเขา
สายรุ้งนี ้ยังถูกเลือกให้ เป็ นฉากถ่ายทาของภาพยนต์ระดับตานาน THE GREAT WALL
ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ ZHONG QI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่ส่ ี

จำงเย่ -จิ่วเฉวียน-สวนสำธำรณะจิ่วเฉวียน-เจียอวีก้ วน-กำแพงเมืองจีนด่ ำนเจียอวีก้ วน

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วเฉวียน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) ตังอยู
้ ่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลกานซู เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกานซู และเป็ นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับสองในมณฑล
กานซู เป็ นหนึ่งในสี่ มณฑลทางตะวันตกของราชวงศ์ฮนั่ โบราณกลางทุ่งตะวันตก ภูมิภาคศูนย์กลางการขนส่ง
ของเมืองเส้ นทางสายไหม จากนัน้ นาท่านชม สวนสำธำรณะจิ่วเฉวียน ชมธารเหล้ าจิ่วเฉวียนที่ขนุ พลฮัวชีปิง
ดื่มฉลองชัยในการขับไล่เผ่าซุงหนู ออกจากเขตแม่น ้าหวงเหอทางทิศตะวันตก มีภเู ขา 2 ลูก ที่เป็ นทรัพยากรอัน
ขึ ้นชื่อ “ชีเหลียซาน” เป็ นที่เลีย้ งปศุสัตว์ ส่วนอีกเขา “เหยียนจี่ซาน” เป็ นภูเขาที่เต็มไปด้ วยสมุนไพรนานา
ชนิด ซึง่ เป็ นพื ้นที่อดุ อสมบูรณ์มาก

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอวีก้ วน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที) ท่านจะได้ ชม กำแพงเมืองจีน
ด่ ำนเจียอวีก้ วน (รวมรถแบตเตอรี่ ) สูงตระหง่านเป็ นปราการที่แข็งแรง และสาคัญที่สุดในภาคตะวันตก
ป้อมปราการตัง้ อยู่บ นความสูง 1,800 เมตรจากระดับ น า้ ทะเล เริ่ ม สร้ างเมื่ อปี ค.ศ.1372 สร้ างแล้ วเสร็ จ
ภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตรุ ัสของป้อมปราการด้ านในมีกาแพงรายล้ อม ส่วนบนของกาแพงสูง
10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็ นที่ตงของหอระวั
ั้
งภัย ซึ่งสร้ างขึ ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้ นราชวงศ์ชิง ด้ าน
หนึ่งทอดไปทางด้ านตะวันตกเฉี ยงใต้ ส่เู ทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกด้ านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขา
เป่ ยซาน อนุสาวรี ย์ด้านนอกของประตูตะวัน ตกสร้ างขึน้ ในราวปี ที่ 14 ของจักรพรรดิเฉี ยนหลง มีคาจารึ กว่า
“ป้ อมปรำกำรที่แข็งแรงที่สุดในโลก”

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ JIUGANG HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่ห้ำ

เจียอวีก้ วน-ตุนหวง-เนินทรำยหมิงซำซำน-ขี่อูฐท่ องทะเลทรำย-สระนำ้ วงพระจันทร์
อิสระช้ อปปิ ้ งตลำดกลำงคืนซำโจว

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 5 ชั่วโมง)โอเอซีสบนเส้ นทางสายไหม เป็ นเมือง
ชายแดนของมณฑลกานซูท่ ี่ตดิ กับเขตการปกครองชนชาติซินเกียง

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

นาท่านชม เนิ นทรำยหมิ งซำซำน (เขำทรำยร้ องไห้ ) เทื อกเขาทะเลทรายที่มี ความยาว 40 กิโลเมตร สูง
ประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ แดง เหลือง เขียว ขาว ดา เมื่อท่านขึ น้ ถึงยอดเนินเขาทราย
ท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้ านล่างอย่างสนุกสนาน จากนันน
้ าท่าน ขี่อูฐท่ องทะเลทรำย จูงตามกัน
เป็ นแถวไปตามสันทรายที่โค้ งไปมา ภุเขาทรายดูเป็ นประกายเมื่อต้ องแสงอาทิตย์ ตัดกับฟ้าสวยสีครามใสที่

ท่านจะประทับใจไม่ร้ ูลืม จากนันน
้ าท่านชม สระนำ้ วงพระจันทร์ หรื อ เอีย้ หยำเฉวียน (รวมรถแบตเตอรี่ 1
เที่ยว) เดิมสระน ้านี ้มีชื่อว่า ซาจิ่ง ที่แปลได้ ว่า “บ่อน ้ากลางทะเลทราย” มีพื ้นที่ประมาณ 6 ไร่ ลึกโดยเฉลี่ย 3
เมตร น ้าในสระใสจนสะท้ อนแสงได้ ราวกับกระจก ความมหัศจรรย์ของสระน ้าแห่งนี ้คือ น ้าในสระไม่เคยเหือด
แห้ งไม่วา่ จะผ่านไปนานเท่าใด และลมพายุก็ไม่เคยพัดทรายลงไปถมสระน ้าแห่งนี ้เลย
ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
ให้ ท่านได้ อิสระช้ อปปิ ้ งตลำดกลำงคืนซำโจว ท่านจะได้ เลือกซื ้อของที่ระลึกจากเส้ นทางสายไหม อาทิเช่น
ผ้ าพันคอไหม งานหัตถกรรม ขนม และของฝากนานาชนิด
พักที่ FU GUO HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่หก
เช้ ำ

ตุนหวง-ถำ้ ม่ อเกำคู-ภำพยนต์ 3 มิต-ิ นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟำน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม ถำ้ ม่ อเกำคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ของโลก เป็ นถ ้าที่มีคหู าใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มี
ภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจ้ าแม่กวนอิม ในคูหาต้ นๆ เป็ นผลงานการบุกเบิก
ของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ.366 ส่วนคูหาสุดท้ ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชยั ชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ.
1277 ดังนันประติ
้
มากรรม หรื อจิตรกรรมที่ท่านจะได้ ชมที่ถา้ โมเกาคูแห่งนี ้ เกิดจากความเพียรพยายามของ
จิตรกร ช่างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัตศิ าสตร์ ที่ยาวนานเกือบ 1,000 ปี

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

นาท่านชม ภำพยนต์ 3 มิติ ชมประวัติความเป็ นมาของเส้ นทางสายไหม และกาเนิดของถ ้าม่อเกาคู ในช่วงที่
ศาสนาพุทธเจริ ญรุ่งเรื องมีการติดต่อซื ้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ นานา เช่น ผ้ าไหม และเครื่ องเคลือบ เป็ น
ต้ น สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟตุนหวง เพื่อโดยสาร รถไฟควำมเร็ วสูง ขบวนที่ D2703 :
17.34-21.28 (บัตรโดยสำรชัน้ ปกติ) มุ่งหน้ าสู่ เมืองถู่หลู่ฟำน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่วโมง)
เมืองโอเอซีสอีกแห่งหนึ่งบนเส้ นทางสายไหม ขึ ้นชื่อว่าเป็ นเมือง 3 ที่สดุ ในเขตซินเกียง คือ 1.ต่าที่สุดในจีน ต่า
จากระดับน ้าทะเล 154.43 เมตร 2.ร้ อนและแห้ งที่สดุ ในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้ อนสูงสุดถึง
49 องศาเซลเซี ย ส และ 3.ลมแรงสุ ด ในจี น จึ ง มี โ รงงานไฟฟ้ า พลั ง ลมหลายแห่ ง (ทั ้ง นี ้อ ำจจะมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ)
หมำยเหตุ : เนื่ องด้ วยประตูรถไฟเปิ ด-ปิ ด ให้ เวลำเพียง 5 นำทีเท่ ำนัน้ !! จึงรบกวนลูกค้ ำกรุ ณำลำก
สัมภำระของท่ ำนเอง เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว แนะนำกระเป๋ำที่มีล้อท่ ำนละ 1 ใบ ประมำณ 24-26
นิว้

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำบนรถไฟ บริกำรท่ ำนด้ วยอำหำรชุด
พักที่ YOU YIFENG JIARI HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่เจ็ด

ถู่หลู่ฟำน-ภูเขำเปลวไฟ-สวนองุ่นผู่เถำโกว-บ้ ำนชนเผ่ ำอุยกูร์-เมืองโบรำณเจียวเหอ
ระบบชลประทำนถู่หลู่ฟำน-เจดีย์ซูกงถ่ ำ-อูหลู่ม่ ูฉี-ตลำดต้ ำปำจำ

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม

นาท่านชม หั่วเอีย้ นซำน หรื อ ภูเขำเปลวไฟ ซึ่งเป็ นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไป
ยื ม พัด กายสิ ท ธิ์ จ ากองศ์ ห ญิ ง พั ด เหล็ ก มาดับ ไฟในภู เขาเปลวไฟ เพื่ อ ให้ พ ระถัง ซ าจั๋ง ได้ เดิ น ทางไปเชิ ญ
พระไตรปิ ฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลกั ษณะเป็ นเขาหินสี อิฐแดงทังลู
้ ก ไม่มีต้นไม้ ใบหญ้ าขึ ้นเลย มองแต่
ไกลจะเห็นเป็ นสีเพลิงคล้ ายไฟกาลังลุกไหม้ จากนันน
้ าท่านชม สวนองุ่น “ผู่เถำโกว” เมืองถู่หลู่ฟานเป็ นเมือง
ผลไม้ ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทงองุ
ั ้ ่น ลูกท้ อ แอพริคอด แตงฮามี ซึ่งองุ่นเป็ นผลไม้ ที่ปลูกมากที่สดุ ส่งขาย
ทังในและต่
้
างประเทศ โดยเฉพาะองุ่นอบแห้ งเป็ นที่ร้ ูจกั ดีในท้ องตลาดมานานแล้ ว ช่วงที่มีผลไม้ มากที่สดุ คือ ใน
ระหว่าง เดือน ก.ค.-ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็ นงานประจาปี จากนันน
้ าท่านชม บ้ ำนชนเผ่ ำ
อุยกูร์ เป็ นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน คาว่า “อุยกูร์” มีความหมายว่าสามัคคีกนั และร่วมกัน ชนชาติอยุ
กูร์เป็ นชนชาติส่วนน้ อยที่มีประชากรมากของเขตปกครองตนเองซินเกียง มีประชากรกว่า 7 ล้ านคน ชาวอุยกูร์
ใช้ ชีวิตอาศัยอยู่ทวั่ ซินเกียง ส่วนใหญ่อยู่ทางใต้ ภูเขาเทียนซาน จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณเจียว
เหอ เป็ นเมืองโบราณในศตวรรษที่ 6 ในสมัยราชวงศ์เชอซือ ตระกูลจี๋ซื่อ เมืองโบราณมีซากปรักของสิ่งก่อสร้ าง
ทาด้ วยดินเหนียวที่คงสภาพมากว่า 1,000 ปี เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่แห้ งแล้ ง มีประตูเมื อง 2 ด้ าน คือ
ทิศตะวันออก ใช้ เป็ นที่เข้ า-ออกของกองทหารในยามสงคราม และทิศใต้ ใช้ สาหรับชาวเมือง โดยมีสะพานแขวน
ยาวกว่า 30 เมตร พาดจากประตูเมื องข้ ามลานา้ ลงสู่พืน้ เบื ้องล่าง ด้ วยปราการทางธรรมชาติดงั กล่าวทาให้
เมืองนี ้ไม่จาเป็ นต้ องมีกาแพงเมือง จากนันน
้ าท่านชม “คำนเอ๋ อจิ่ง” ระบบชลประทำนใต้ ดินของถู่หลู่ฟำน
ซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนาน ้าที่ละลายจากน ้าแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ ดินเพื่อ
ป้องกันการระเหยของน ้าในฤดูร้อน
เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

นาท่านชม เจดีย์ซูกงถ่ ำ หรื อ มัสยิดเอ่ อหมิ่น เป็ นเจดีย์ของชาวมุสลิม ที่สงู ใหญ่มาก ชื่อ เอ๋อหมิ่น นิเ นเรต์
หมายถึง เจดีย์แห่งการราลึกถึง เอ๋อหมิ่นโฮจา หรื อชื่อเรี ยกในภาษาจีนว่า ซูกงถ่า สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1778 รัช
สมัยจักรพรรดิเฉี ยนหลง โดยสุไลมานเมืองทูรูฟาน เพื่อเป็ นอนุสรณ์ สดุดีแก่เอ๋อหมิ่นโฮจา ผู้เป็ นบิดาและอดีต
ผู้นาชาวอุยกูร์ ช่วยราชส านักชิ งในการปราบกบฎชนเผ่าจุน การ์ ตัวเจดีย์ส่วนฐานเป็ น อิฐ เรี ยงแบบเรี ยบๆ
ตอนกลาง และตอนบนเป็ นลวดลายทรงเรขาคณิต ลายภูเขา ลายกระแสคลื่น และลายดอกไม้ รวมแล้ วกว่า 10
ลาย เป็ น ศิล ปะที่ ไ ด้ รับ อิท ธิ พ ลมาจากศิล ปะแบบซาเลเซนิ ค ของเปอร์ เซี ย ซึ่งมี ส ภาพภู มิ อ ากาศร้ อนแห้ ง
เช่นเดียวกับทูหลู่ฟาน ด้ านข้ างเจดีย์มสั ยิดชื่อเดียวกัน เป็ นอาคารก่ออิฐทรงสี่เหลี่ยมหลังคาทรงกลีบบัว ผนัง
ภายในทาสีขาวโพลนไม่มีภาพวาด เนื่องจากทูหลู่ฟ านเป็ นแหล่งของชาวอิสลาม จึงมีหมวกใบเล็กๆ ที่เป็ น
เครื่ องแต่งกายประจาตัวของทังหญิ
้ งและชาย หลายแบบหลากสีสนั โดยเฉพาะของผุ้หญิ ง ปั กเลื่อมสวยงาม
มาก จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมื องอูหลู่ม่ ูฉี (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้
ผ่านโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังลมที่เมืองต้ าปั่ นเฉิน เมืองอูหลู่ม่ฉู ี เป็ นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง
ตัง้ อยู่แถบเทื อกเขาเที ย นซานที่ ความสูง 900 เมตร เหนื อระดับ นา้ ทะเล มี ป ระชากร 2.8 ล้ านคน เป็ นเขต
ปกครองตนเองที่มีพืน้ ที่กว้ างใหญ่ มากที่สุด ประชากรทัง้ มณฑลมีประมาณ 160 ล้ านคน ท่านจะได้ ชมชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชาวซินเกียงที่มีพลเมืองกว่า 70% นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้ องถิ่นเป็ นของตนเอง
ในอูหลู่มู่ฉีจึงมี ป้ายบอกชื่ อสถานที่ ต่างๆ 2 ภาษา คือ ภาษาท้ องถิ่ น(ภาษาเว่ยอู๋เออร์ ) และภาษาจี นกลาง
จากนันน
้ าท่านชม ตลำดนัดขำยสินค้ ำพืน้ เมืองต้ ำปำจำ เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวบ้ าน ท่านจะได้ เลือกซื ้อของ
ที่ระลึก เช่น ผ้ าพันคอสีสวย เครื่ องเงินแบบอาหรับ และผลไม้ อบแห้ ง เช่น องุ่น แอปริ คอด กี วี อินทผาลัม เลือก
ซื ้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ ง และถัว่ อบแห้ งชนิดต่างๆ

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ GRAND MERCURE URUMQI HUALING HOTEL หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่แปด

อูหลู่ม่ ูฉี-เทือกเขำเทียนซำน-ล่ องเรือทะเลสำบเทียนฉือ-เฉิงตู

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม เทือกเขำเทียนซำน(รวมรถแบตเตอรี่ ) ซึ่งมีความสูง 1,980 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล เทือกเขา
ทอดยาวไกลเป็ นระยะทางถึง 3,400 เมตร ส่วนที่ กว้ า งที่ สุดกว้ างถึง 1,500 เมตร โดยเทื อกเขานี พ้ าดผ่าน
ตอนกลางของมณฑลซินเกียง โดยเริ่มจากด้ านตะวันออกของมณฑลซินเกียงติดกับมณฑลกานซูผา่ กลางไปยัง
ด้ านตะวันตกที่พรมแดนคาซัคสถาน

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสำบเทียนฉื อ ตังอยู
้ ่บนยอดเขาเฝ๋ อเก๋อต๋ง ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับนา้ ทะเล 2,000 เมตร
ทะเลสาบแห่งนี ้มีชื่อเสียงว่า “สวยงามดุจสรวงสวรรค์” โดยมีความเชื่อว่ามีสระเล็กๆ อยู่ 1 สระ ซึง่ เป็ นสระที่เจ้ า
แม่เทียนมู่เหนียงล้ างเท้ าก่อนกลับขึ ้นไปบนสวรรค์ ส่วนสระสวรรค์ คือ ที่อาบน ้า และบางครัง้ ก็ใช้ เ ป็ นกระจก
ส่องหน้ า ทะเลสาบเที ย นฉื อ มี พื น้ ที่ 5 ตารางกิ โลเมตร ส่วนลึก ที่ สุด ลึก 10 กิ โลเมตร น า้ ใสและนิ่ ง เพราะ
ทะเลสาบตังอยู
้ ่ระหว่างภูเขาและไม่ค่อยมีลม น ้าที่อยู่ในทะเลสาบเป็ นน ้าที่ละลายมาจากหิมะ ให้ ท่านได้ ชม
ทัศนียภาพอันงดงามรอบทะเลสาบ พร้ อมเก็บภาพประทับใจไว้ เป็ นที่ระลึก

เย็น

 รับประทำนอำหำรค่ำ บริกำรท่ ำนด้ วยอำหำรชุด หรือ KFC

18.15 น.

 เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8526

21.40 น.

ถึง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน นาท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
พักที่ SHILUN JIDI HOTEL CHENGDU หรือเทียบเท่ ำ ระดับ 5 ดำว*****

วันที่เก้ ำ
เช้ ำ

เฉิงตู-ถนนโบรำณจินหลี่-กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้ อปปิ ง้ ถนนโบรำณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ ได้ เป็ น
อย่างดี มีสินค้ าต่างๆ มากมายให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ เลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

บ่ ำย

นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย

14.40 น.

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8145
(บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)

16.35 น.

ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร********
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ตัง้ แต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม เส้ นทำงสำยไหม...ขนมสำยไหม
หลำนโจว จำงเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟำน อูหลู่ม่ ูฉี 9 วัน 8 คืน
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน

เด็กอำยุ 2-18
ปี
พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิ่ม

รำคำ
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 21-29 เมษำยน 2562

45,999 บำท

45,999 บำท

7,000 บำท 33,999 บำท

วันที่ 19-27 พฤษภำคม 2562

45,999 บำท

45,999 บำท

7,000 บำท 33,999 บำท

วันที่ 16-24 มิถุนำยน 2562

46,999 บำท

46,999 บำท

7,000 บำท 34,999 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ ในรายการเท่านัน้
2. ค่ ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษี น ้ามันขึ ้น ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าภาษี น ้ามันเพิ่ม
ตามความเป็ นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 29 ม.ค.61 เป็ นเงิน 2,300 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)
**กรณี ยืน่ ด่วน 2 วันทำกำร ชำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ)
4. ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
6. นำ้ หนั กสัมภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรั ม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ องได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน นา้ หนักต้ องไม่เกิน 7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกัน ที่ มี อ ายุตัง้ แต่ 1 เดือ นขึน้ ไป และผู้เอาประกัน อายุระหว่าง 1 เดื อ น ถึง 15 ปี และผู้ที่ มี อ ายุสูง กว่า 70 ปี ขึน้ ไป
ค่าชดเชยทังหลายตามกรมธรรม์
้
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ทงนี
ั ้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มี
การตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หมำยเหตุ ** ในกรณี ลูก ค้ ำ ท่ ำ นใดสนใจ ซื อ้ ประกั นกำรเดิ นทำงเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ข ภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทัง้ นี อ้ ัตรำเบีย้ ประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว , การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน,
การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั

8. ค่ ำบริกำรดังกล่ ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็ นชำวไทยเท่ ำนัน้ !!! ต
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสือเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 420 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิ่ม 160 หยวน / ท่ ำน / ทริป
4. ค่ ำภำษี มูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรับเงินที่ ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่า
ภาษี มูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทังหมดเท่
้
านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวน
สิทธิ์ออกใบเสร็ จที่ถกู ให้ กบั บริ ษัททัวร์ เท่านัน้
5. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั ง้ แรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทังหมด
้
(ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้ อมส่ งสำเนำ
หนังสือเดินทำง ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (อัตรำดังกล่ ำวข้ ำงต้ น สำหรั บผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ ำนัน้ )
3. ชำระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 15,000 บำท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้ นี ท้ ่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้ อง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่า ท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่ พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
ข้ อควรทรำบก่ อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่ อให้ โปรแกรมการท่องเที่ ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ

 บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า
หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
นี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ ระบุใ นรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้นอัตรำค่ ำบ
 ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญ หายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสือเดินทำงไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้ าตรง ถ่ายจากร้ านถ่ายรูปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสีขำวเท่ ำนัน้ !!
ข้ อห้ ำม : ห้ ามแม็ครูป, ห้ ามรูปเป็ นรอย, ห้ ามเปื อ้ น, ห้ ามยิ ้ม, ห้ ามใส่เสื ้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ ามใส่เสื ้อคอกว้ าง แขนกุด ซีทรู
ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ ามใส่แวนตาสีดา หรื อกรอบแว่นสีดา, ห้ ามสวม
ใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้ อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้ น
รูปต้ องเห็นคิ ้ว และใบหูทงั ้ 2 ข้ างชัดเจน ห้ ามผมปิ ดหน้ า
รูปต้ องอัดด้ วยกระดาษสีโกดัก หรื อฟูจิเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรื อรูปพริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่ นวีซ่า กรุ ณ าเตรี ยมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสื อ
เดินทาง

4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
 เดินทำงพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
1. สาเนาสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านัน้
6. ผู้เดินทำงที่ช่ ือเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
1. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านัน้
2. หนังสือชี ้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านัน้
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน
4. ต้ องไปแสดงตัวต่อหน้ าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศนู ย์ยื่นวีซา่ จีนในวันยื่นวีซา่
7. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านัน!!
้ ต่ออายุการทางานแล้ วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้ ทำงำนใน
ประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีท่ ที ำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
• หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ท่ เี จ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศที่ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝ รั่ งเศส และประเทศยุโรปที่ เข้ ากลุ่ม ข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ ย ม สาธารณรัฐ เช็ ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์
โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย

8. กรณี หนั งสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยื่นวีซา่
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่าง น้ อย 10
วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ ยนระเบียบการยื่ นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของ
สถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11. ผู้ ท่ ีประสงค์ จะใช้ หนั งสือเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้ นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้ อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้ นวีซา่ /
ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณ าดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีน
อย่างน้ อย 2 อาทิตย์

** ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทกุ ครั ง้ กรุ ณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **

ผู้เดินทำงกรุ ณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ ำงนี!้ !!!
เอกสำรที่ใช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุ ณำกรอกรำยละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน

 หม้ ำย

 หย่ ำร้ ำง

 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้ำน..................................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ บ้ำน...............................................
..............

ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ ).........................................................................................
ตำแหน่ งงำน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................

***กรณีท่ เี กษียนอำยุกรุ ณำแจ้ งชื่อสถำนที่ทำงำนและที่อยู่.............................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่ ำน)

ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี
.....................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ
..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี
.....................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................SURNAME..............................................................
ควำมสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................SURNAME..............................................................
ควำมสัมพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริ ษัทอำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง
ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี ้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ จีน กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

