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ไมล่งร้านช้อป | ถ า้โมเ่กาค ู| เนินทรายหมิงซาซาน | ทะเลสาบเสีย้วพระจนัทร์ | ก าแพงเมืองจีนดา่นเจียยี่กวน 

เขาสายรุ้ง  |  เมนพูิเศษ ขาหม ูซุปไก่ตุน๋ เป็ดยา่ง |สมัผสัรถไฟความเร็วสงู | พกัโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว 
  
  

 

 

 

 

  

 

เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ทะเลทรายหมงิซาซาน 8 วัน 7 คืน 

เดนิทาง  เดือนมีนาคม 2563 
 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 29,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) – เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุย่) (3U8146:19.10-23.10) 
วนัท่ี 2. เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)-ตนุหวง(สนามบินตนุหวง)(3U8569:15.25-19.25)-ตลาดกลางคืนซาโจว 
วนัท่ี 3. ถ า้โมเ่กาค ู(รวมรถอทุยาน) – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอร่ี)-ทะเลสาบเสีย้วพระจนัทร์-อิสระช้อปปิง้ยา่นการค้าตนุหวง 
วนัท่ี 4. ตนุหวง-เจียยี่กวน-ก าแพงเมืองจีนดา่นเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอร่ี) 
วนัท่ี 5. เจียยี่กวน-จางเย-่วดัพระใหญ่จางเย่-เขาสายรุ้งจางเย่ (รวมรถอทุยาน)-ถนนคนเดินจินใหม ่
วนัท่ี 6. จางเย-่หลานโจว (โดยรถไฟความเร็วสงู)-พิพิธภณัฑ์กานซู-่สะพานเหลก็จงซาน-ลานกงัหนัน า้-อนสุาวรีย์มารดาแมน่ า้เหลอืง-อิสระช้อปปิง้

ยา่นการค้าหลานโจว 
วนัท่ี 7. หลานโจว(สนามบินหลานโจว)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)-(3U8061:11.05-12.40)-ศนูย์อนรัุกษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี)- 
           ถนนคนเดินจิงหลี ่
วนัท่ี 8. เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)(3U8145:14.30-16.35) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมู)ิ – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) 
(3U8146:19.10-23.10) 

16.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินนสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ E สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น  

19.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146   
23.10 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)  ซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บริเวณลุม่แม่น า้หมิน ใจกลาง

มณฑล มีภมูิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภมูิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้อนที่อบอุ่น ฤดหูนาวที่ไม่หนาวนกั และมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตมูีราว 10 ล้านคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจุบนัเป็นทัง้ศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใต้ หลงัจาก
ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นออกเดินทางสูโ่รงแรมที่พกัที่สายการบินจดัให้ 

ที่พกั โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
(โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอ่ไฟลท์ จดัโดยสายการบิน) 

วันที่2 
เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-ตุนหวง(สนามบินตุนหวง)(3U8569:15.25-
19.25)-ตลาดกลางคืนซาโจว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย เช็คอินและโหลดสมัภาระเพื่อเดินทางสู ่เมืองตนุหวง  

15.25 น. ออกเดินทางสู ่เมืองตุนหวง โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8569 
19.25 น. เดินทางถึง เมืองตุนหวง (สนามบินตุนหวง) เมืองแห่งโอเอซิสบนเส้นทางสายไหมที่เคยเจริญรุ่งเรือง เมืองยุทธศาสตร์บน

เส้นทางสายไหมที่นกัเดินทางทกุคนต้องหยดุแวะเพื่อจดัเตรียมเสบียงให้พร้อมก่อนเดินทางผ่านทะเลทรายอนัยาวไกล เมือง
ตงุหวงซึง่เป็นเมืองที่มีความหมายวา่ ความเจริญรุ่งเรืองที่สดุในเส้นทางสายไหม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
 

 
 น าทา่นชม ตลาดกลางคืนซาโจว เป็นสถานที่ที่นิยม และครึกครืน้ที่สดุในเมืองตนุหวงในช่วงเวลากลางคืน ให้ท่านได้อิสระ
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เดินช้อปปิ้งและเลือกชมสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถ่ิน ทัง้อาหารคาว อาหารหวาน ขนมทานเล่น และของ
พืน้เมืองอีกมากมาย 

ที่พกั โรงแรม  FuGuo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
ถ า้โม่เกาคู (รวมรถอุทยาน) – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอร่ี)-
ทะเลสาบเสีย้วพระจันทร์-อิสระช้อปป้ิงย่านการค้าตุนหวง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

น าท่านชม ถ า้โม่เกาคู ถือเป็นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ า้ที่มีคูหาน้อยใหญ่กว่า 495 คหูา มี
ภาพวาดสีบนผนงัสวยงาม พระพุทธรูปแกะสลกั และองค์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งผลงานแต่ละคหูาได้มีการสร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
366 -1277 ดงันัน้ประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ทา่นจะได้ชมที่ถ า้โมเ่กาแหง่นี ้เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่าง
หลากยคุหลายสมยัตลอดช่วงประวตัิศาสตร์ที่นบัเนื่องเกือบหนึง่พนัปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่เนินทรายหมิงซาซาน ให้ท่านได้สมัผสัประสบการณ์ใหม่ ให้ท่านขี่อฐู (ไม่รวมค่าขี่อูฐท่านละประมาณ 
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100 หยวน และไม่แนะน าส าหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง) ชมทะเลทรายอนักว้าง ซึ่งอฐูจะเดินเรียวแถว
กนัตามแนวสนัทรายที่โค้งไปโค้งมา หากโอกาสเหมาะทา่นอาจได้ยินเสยีงลมสะท้อนเป็นเสยีงคล้าย การลัน่กลองรบ เสียงม้า
ร้อง เสยีงสู้รบและเสยีงคนร้อง ซึ่งตามต านานเลา่ว่าเคยมีกองทพัถกูพายทุรายพดักระหน ่าและถกูฝังทัง้เป็นทัง้กองทพัอยู่ใต้
ภเูขาลกูนี ้ดงันัน้เมื่อท่านลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึน้ และมกัจะเกิดขึน้เมื่อท่านลื่นลงจากยอด
เขา หลงัจากนัน้น าทา่นชม ทะเลสาบเสีย้วพระจันทร์ เป็นบอ่น า้กลางทะเลทราย ท่ีมีน า้ตลอดเวลาไมเ่คยเหือดแห้ง มีความ
ลกึเพียง 5 เมตร บอ่แหง่นีม้ีรุปร่างลกัษณะคล้ายกบัเสีย้วพระจนัทร์ จึงเป็นท่ีมาของช่ือนี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร เมนูพิเศษ...ขาหมู 
 จากนัน้น าทา่น อิสระช้อปป้ิงย่านการค้าตุนหวง ทัง้สองฝ่ังเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมจีน และสินค้าท้องถ่ินของเมืองตนุ

หวง ให้ทา่นได้เดินชม และเลอืกซือ้ขนมหรืออาหารทานเลน่ของท้องถ่ินซึง่ทา่นไมเ่คยลิม้รสมาก่อน 
ที่พกั โรงแรม  FuGuo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 ตุนหวง-เจียยี่กวน-ก าแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอร่ี) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองเจียยี่กวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ  ซุปไก่ตุ๋น 
 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่ก าแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอร่ี) เป็นก าแพงเมืองจีนด่านสดุท้าย ที่ตัง้อยู่ทางตะวนัตกที่

อยูไ่กลท่ีสดุของจีน ปราการแหง่นีส้งูกวา่ 1,770 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล เป็นท่ีตัง้ของหอระวงัภยั ซึ่งสร้างขึน้ปลายราชวงศ์ห
มิง ถึงต้นราชวงศ์ชิง ตวัก าแพงได้รับการบรูณะซ่อมแซมครัง้แรกประมาณปี 1507 ด้านหนึ่งทอดไปทางตะวนัตกเฉียงใต้สู่
เทือกเขาชิเหลยีนซาน และอีกด้านทอดไปไปทางเหนือสูเ่ทือกเขาเป่ยซาน สิง่ก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นีเ้ห็นได้ชดั นบัเป็นดา่นชยัภมูิที่
เหมาะสมแก่การป้องกันการรุกรานจากข้าศึกได้ดี ปัจจุบนัได้รับการบูรณะซ่อมแซมใช้เวลาก่อสร้างราว 100 ปี จึงเสร็จ
สมบรูณ์มีพืน้ท่ี 33,500 ตารางเมตร ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาที่มีความกว้างเพียง 15 เมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั โรงแรม JiuQuan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 เจียยี่กวน-จางเย่-วัดพระใหญ่จางเย่-เขาสายรุ้งจางเย่ (รวมรถอุทยาน)-
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ถนนคนเดนิจนิใหม่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองจางเย่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง) และน าท่านสกัการะ วัดพระใหญ่ หรือ ต้าฝอซื่อ 
สร้างในปีค.ศ.1098 สมยัซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นท่ีประดิษฐานของพระนอนศกัดิ์สทิธ์ิองค์ใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน มีความ
ยาว 34.5 ม. พระองัสากว้าง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม. 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    
 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่เขาสายรุ้งจางเย่ ตามข้อมลูธรณีวิทยาจีน ระบวุา่ ประติมากรรมธรรมชาตินี ้ประกอบไปด้วยแนวเขาแต้มสี

เป็นลายริว้ ซึง่เกิดจากหินทราย และแร่ธรรมชาติที่คอ่ยๆก่อตวัผา่นการปรับแตง่จากลม ฝน และกาลเวลากว่า 24 ล้านปี ก่อน
มีการเกิดของเผ่าพนัธุ์มนษุย์ปัจจุบนั ทิวเขาหลากสีตนัเสีย นบัเป็นลกัษณะภมูิประเทศที่เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึง้
พบพบได้ในประเทศจีนเท่านัน้ และปัจจุบนั เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีคนจ านวนมากนิยมมาเที่ยวชม ขณะที่จีนยงัมีทิวเขา
ลกัษณะเดียวกนักบั ตนัเสียในบริเวณอีก 5 แห่ง และทัง้หมดล้วนได้รับการอนรัุกษ์ ภายใต้มรดกโลกเมื่อปี 2553 รวมเนือ้ที่
กวา่ 450,000 ไร่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นอิสระช้อปปิง้ ถนนคนเดินจินใหม่ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร มีทัง้อาหารคาว และอาหารว่างท้องถ่ินให้ท่านได้ลิม้รส 

นอกจากนีย้งัมีจ าหนา่ยเสือ้ผ้า และของใช้มากมาย ให้ทา่นได้อิสระเดินชมบรรยากาศ 
ที่พกั โรงแรม Duncheng Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 6 
จางเย่-หลานโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-พพิิธภัณฑ์กานซู่-สะพานเหล็ก
จงซาน-ลานกังหันน า้-อนุสาวรีย์มารดาแม่น า้เหลือง-อิสระช้อปป้ิงย่าน
การค้าหลานโจว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
  น าทา่นเดินทางสู ่สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองจางเย ่เพื่อเดินทางไปยงั เมืองหลานโจว 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่องบนรถไฟ 
  น าทา่นเข้าชม พิพิธภณัฑ์กานซู่ (ปิดวนัจนัทร์ – หากกรุ๊ปเดินทางตรงกบัวนัจนัทร์ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นเป็นเขาป๋ายถ่า) แสดง

ถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางตะวันตกได้อย่างชัดเจน จากนัน้น าท่านชม สะพานเหล็กจงซาน แห่งแรกของแม่
น า้เหลอืง “หวงเหอตีอ้ีเ้ฉียว” ซึง่ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมนั มีความยาว 233.33 เมตร กว้าง 7.5 เมตร สร้างขึน้ในปี ค.ศ.
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1907 จากนัน้น าทา่นชม ลานกังน า้โบราณ สร้างขึน้เมื่อปี 1994 ในสมยัราชวงศ์หมิง และเป็นสถานท่ีที่เก่าแก่ที่สดุในแถบแม่
น า้เหลอืง ในเมืองหลานโจว และน าทา่นชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น า้เหลือง หรือ หวงเหอหมูชิ่ง มีรูปปัน้แกะสลกัเป็นรูปสตรี
ผู้ เป็นแม่นอนตะแคงมองดลูกูที่อิงแอบอยู่ข้างๆ มารดา สายตาที่นางมองลกูเป็นแววตาที่ช่างอบอุ่น เป็นสญัลกัษณ์เปรียบ
แมน่ า้หวงเหอเหมือนแมท่ี่หลอ่เลีย้งชาวจีนหลายร้อยล้านคนประดจุลกูมานานนบัเป็นพนัๆ ปี จากนัน้น าท่าน อิสระช้อปป้ิง
ย่านการค้าหลานโจว ตามอธัยาศยั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ  เป็ดย่าง 
ที่พกั โรงแรม Ruiling International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 7 
หลานโจว(สนามบินหลานโจว ) -เ ฉิงตู (สนามบินเ ฉิงตูหลิว สุ่ย ) -
(3U8061:11.05-12.40)-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอร่ี)-ถนน
คนเดนิจงิหล่ี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินหลานโจว 

11.05 น. ออกเดินทางจาก เมืองหลานโจว โดยเที่ยวบินที่ 3U8061 
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้หมินใจกลางมณฑล มีภูมิ

ประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภมูิอากาศที่เหมาะสมตอ่การ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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 น าท่านเดินทางสู ่ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอร่ี) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตวั หมีแพนด้าเป็นสตัว์สงวนหายากมี

ก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลกูยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตัง้ท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลกูครัง้ละ
ประมาณ 2 ตวั ตวัที่แข็งแรงเพียงตวัเดียวเทา่นัน้จะอยูร่อด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผล่กูศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้า
เป็นสือ่การผกูมิตรไมตรีกบัประเทศตา่งๆ และน าท่านเดินทางสู ่ถนนคนเดินจิงหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมยั
โบราณไว้ได้เป็นอยา่งดีมีสนิค้าตา่งๆมากมายให้ทา่นเลอืกซือ้ได้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ  อาหารสมุนไพร 
ที่พกั โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอ่ไฟลท์ จดัโดยสายการบิน) 

วันที่ 8 
เฉิงตู  (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) -กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )
(3U8145:14.30-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเฉิงตู 

14.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8145  
16.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิ์ภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ทะเลทรายหมิงซาซาน 8 วัน 7 คืนโดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01-08 มี.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,900.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

วนัท่ี 15-22 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,900.- ไมรั่บจอยแลนด์ 
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วนัท่ี 22-29 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,900.- ไมรั่บจอยแลนด์ 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 100000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
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3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทริป 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 10800 บาท  
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- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 20775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
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 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 

 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง  

 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
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ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  10125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
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สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
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ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


