
 

 

รหัสทัวร SSH1901720 
ทัวรจีน คุณธรรม เสนทางสายไหม หลานโจว จางเย 9 วัน 8 คืน (3U) 
เขื่อนหลิวเจียเสีย|วัดปم�งหลิงซื่อ|อนุสาวรียมารดาแมนํ้าเหลือง|สะพานเหล็ก
แหงแรกของแมนํ้าเหลือง|หลานโจว|นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเยเขา
สายรุงตันเซี๋ย|จางเยจิ ่วเฉวียน|สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน|เจียอวี้กวน|กําแพง
เมืองจีนดาน 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม 
1 กรุงเทพฯ-เฉิงต ู(3U8146 : 

17.55-21.55) X X ✈ โรงแรมที่สายการบิน
จัดไวบริการ 

2 

เฉิงต-ูหลานโจว(3U8569 : 08.00-
09.25) 
เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปم�งหลิงซื่อ-
อนุสาวรียมารดาแมนํ้าเหลือง-สะพาน
เหล็กแหงแรกของแมน้ําเหลือง 
 

   
LEGEND HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

3 หลานโจว-น่ังรถไฟความเร็วสูงไป
เมืองจางเยเขาสายรุงตันเซี๋ย    ZHONG QI 

INTERNATIONAL 
HOTEL  

4 จางเย-จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่ว
เฉวียน-เจียอวี้กวน-กําแพงเมืองจีน    

JIUGANG HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

5 
เจียอวี้กวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิง
ซาซาน-ขี่อูฐทองทะเลทราย-สระน้ํา
วงพระจันทร-ชอปปم�งตลาดกลางคืน
ซาโจว 

   
FU GUO HOTEL  
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

6 ตุนหวง-ถํ้ามอเกาคู-ภาพยนต 3 มิติ-
น่ังรถไฟไปเมืองถูหลูฟาน    

YOU YIFENG JIARI 
HOTEL หรือเทียบเทา
ระดับ 4 ดาว 

7 
ถูหลูฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุนผูเถา
โกว-บานชนเผาอุยกูร-เมืองโบราณ
เจียวเหอ-ระบบชลประทานถูหลูฟาน-
เจดียซูกงถา-อูหลูมูฉ-ีตลาดตาปาจา 

   

GRAND MERCURE 
URUMQI HUALING 
HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

8 
อูหลูมูฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ลองเรือ
ทะเลสาบ-เทียนฉือ-เฉิงต ู
(3U8526 : 18.15-21.50) 

   
SAILUN JIDI 
HOTEL 
หรือเทียบเทาระดับ 5 
ดาว 

9 เฉิงต-ูถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ 
(3U8145 : 14.30-16.35)   ✈  

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถจํานวน 510 หยวน/คนตลอดการเดินทาง 

 
 



 

 

กําหนดการเดนิทาง เดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 
วันแรก  กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงต ู
14.30 น.          คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก 

(ระหวางประเทศ) ชั ้น 4 ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G โดยสายการบิน 
SICHUAN AIRLINES โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน 

17.55 น.  เหินฟ�าสู เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 
8146 

   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
21.55 น.      ถีงทาอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน 

และมีประชากรหนาแนนที่สุดของประเทศจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองแลว นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก 
พักโรงแรมที่ทางสายการบินจัดไวบริการ 
 

วันที่สอง เฉิงต-ูหลานโจว-เขื่อนหลิวเจียเสีย-วัดปم�งหลิงซื่อ-อนุสาวรียมารดาแม
นํ้าเหลือง-สะพานเหล็กแหงแรกของแมนํ้าเหลือง 

เชา  รับประทานอาหารเชาแบบกลอง 
08.00 น.  เหนิฟ�าสู เมืองหลานโจว โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 

8569 
09.25 น.      ถึง เมืองหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู มณฑลทางภาคตะวันตก

เฉียงเหนือ เปนจุดผานของเสนทางสายไหมอันลือชื่อ เปนเมืองอุตสาหกรรมปโต
รเลี่ยม และเครื่องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเปนถิ่นที่อยูของพวกซีหยง นํา
ทานสูภัตตาคาร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เขื่อนหลิวเจียเสีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ทาน

จะได ลองเรือ เพ่ือชมความงามของทิวทัศนสองฟากฝم�ง และชมพระพุทธรูป วัดปم�ง
หลิงซื่อ ตั้งอยูบริเวณเขื่อนหลิวเจียเสีย เปนพระพุทธรูปแกะสลักจากหิน 694 
องค ที ่อยู ในถํ ้าผาริมแมนํ ้าทั ้งหมด 183 ถํ ้า สลักจากหินทรายเปนผลงาน
ปฏิมากรรมที่งดงามเปนเลิศในชวงศตวรรษที่ 5 จากนั้นนําทานชม อนุสาวรีย
มารดาแมนํ้าเหลือง หรือ หวงเหอหมูชิง จากสะพานจงซานเดินเลียบแมนํ้ามา
ตามถนนปงเหอตงลู มีรูปปم�นแกะสลักเปนรูปสตรีผูเปนแมนอนตะแคงมองดูลูกที่อิง
แอบอยูขางๆ มารดา สายตาที่นางมองลูกเปนแววตาที่ชางอบอุน เปนสัญลักษณ
เปรียบแมนํ้าหวงเหอเหมือนแมที่หลอเลี้ยงชาวจีนหลายรอยลานคนประดุจลูกมา
นานนับเปนพันๆ ป จากนั้นนําทานชม สะพานเหล็กแหงแรกของแมนํ้าเหลือง 
“หวงเหอตี้อี ้เฉียว” ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน มีความยาว 233.33 
เมตร กวาง 7.5 เมตร สรางขึ้นในป ค.ศ.1907    

 



 

 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ LEGEND HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 

วันที่สาม หลานโจว-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย-เขาสายรุงตันเซี๋ย 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟหลานโจว เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ 

D2743 : 07.55-11.26 (บัตรโดยสารชั้นปกติ) มุงหนาสู เมืองจางเย (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) เมืองที่มีประวัติศาสตร และวัฒนธรรมอัน
ยาวนาน  (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) 

 หมายเหตุ : เนื่องดวยประตูรถไฟเปด-ปด ใหเวลาเพียง 5 นาทีเทานั้น!! จึง
รบกวนลูกคากรุณาลากสัมภาระของทานเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
แนะนํากระเป�าที่มีลอทานละ 1 ใบ ประมาณ 24-26 นิ้ว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ บริการทานดวยอาหารชุด  
บาย นําทานชม เขาสายรุงตันเซี๋ย (รวมรถแบตเตอรี่) เทือกเขาตันเซี๋ยมีแนวเขาเปน

ลวดลาย ริ้วสีสวยงามดุจอัญมณีตางๆ ที่ธรรมชาติรังสรรคใหเปนที่มหัศจรรยยาก
จะเช่ือสายตาแกผูท่ีมาเยือน จนไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ใหเปนมรดก
โลกเมื่อป 2010 และตอมาถูกตั้งใหเปน อุทยานธรณีวิทยาแหงชาติ เม่ือป 2011 
ปจจุบันที่น่ีกลายเปนจุดทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงแหงสําคัญของเมือง มีการสรางบันได
ทางเดินขึ้นมา เพื่อใหนักทองเที่ยวไดขึ้นไปสัมผัสทิวทิศนไดอยางสะดวกสบาย 
ลักษณะของภูเขาท่ีมีสีสัน สวยงามแปลกตาน้ี ประกอบไปดวยหินทราย และแรธาตุ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ลานปกอน หินทรายสี
แดงเหลาน้ีถูกลม และฝนกัดเซาะแนวเขามานานนับพันๆ ป จนเกิดเปนภูมิประเทศ
ที่กวางใหญไพศาล และมีสีสันสุดแสนมหัศจรรยอยางชัดเจน ดั่งเชนทุกวันนี้ ซ่ึง
โทนสีที่เราเห็นเดนชัดที่สุดคือโทนสีแดง ไลเรื่อยไป สีเหลืองอําพัน เขียวมรกต จน
กลายเปนริ้วสีรุงทั่วทั้งหุบเขาสวยงามจนสุดจะบรรยาย และลาสุดเทือกเขาสายรุงน้ี
ยังถูกเลือกใหเปนฉากถายทําของภาพยนตระดับตํานาน THE GREAT WALL 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ ZHONG QI INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 

ดาว**** 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ จางเย-จิ่วเฉวียน-สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน-เจียอวี้กวน-กําแพงเมืองจีนดาน
เจียอวี้กวน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองจิ่วเฉวียน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

ตั้งอยูในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู เปนเมืองที่ใหญที่สุดในจังหวัด
กานซู และเปนเมืองเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองในมณฑลกานซู เปนหนึ่งในสี่
มณฑลทางตะวันตกของราชวงศฮั่นโบราณกลางทุงตะวันตก ภูมิภาคศูนยกลางการ
ขนสงของเมืองเสนทางสายไหม จากนั้นนําทานชม สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน ชม
ธารเหลาจิ่วเฉวียนที่ขุนพลฮัวชีปง ดื่มฉลองชัยในการขับไลเผาซุงหนู ออกจากเขต
แมนํ ้าหวงเหอทางทิศตะวันตก มีภูเขา 2 ลูก ที ่เปนทรัพยากรอันขึ ้นชื ่อ “ชี
เหลียซาน” เปนที่เลี้ยงปศุสัตว สวนอีกเขา “เหยียนจี่ซาน” เปนภูเขาที่เต็มไปดวย
สมุนไพรนานาชนิด ซ่ึงเปนพื้นท่ีอุดมสมบูรณมาก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองเจียอวี้กวน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ทานจะ

ไดชม กําแพงเมืองจีนดานเจียอวี้กวน (รวมรถแบตเตอรี่) สูงตระหงานเปน
ปราการที่แข็งแรง และสําคัญที่สุดในภาคตะวันตก ป�อมปราการตั้งอยูบนความสูง 
1,800 เมตรจากระดับน้ําทะเล เร่ิมสรางเม่ือป ค.ศ.1372 สรางแลวเสร็จภายหลัง
สถาปนาราชวงศหมิง ชมลานจัตุรัสของป�อมปราการดานในมีกําแพงรายลอม 
สวนบนของกําแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เปนที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่ง
สรางขึ้นในปลายราชวงศหมิงถึงตนราชวงศชิง ดานหนึ่งทอดไปทางดานตะวันตก
เฉียงใตสูเทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกดานหน่ึงทอดไปทางทิศเหนือสูเทือกเขาเป�ย
ซาน อนุสาวรียดานนอกของประตูตะวันตกสรางขึ้นในราวปที่ 14 ของจักรพรรดิ
เฉียนหลง มีคําจารึกวา “ป�อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก” 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ JIUGANG HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 

วันที่หา เจียอวี้กวน-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน-ขี่อูฐทองทะเลทราย-สระนํ้าวง
พระจันทร-อิสระชอปปم�งตลาดกลางคืนซาโจว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองตุนหวง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)โอเอซีส บน

เสนทางสายไหม เปนเมืองชายแดนของมณฑลกานซูที่ติดกับเขตการปกครองชน
ชาติซินเกียง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม เนินทรายหมิงซาซาน (เขาทรายรองไห) เทือกเขาทะเลทรายที่มี

ความยาว 40 กิโลเมตร สูงประมาณ 250 เมตร ทรายมีสีสันตางกัน 5 สี คือ แดง 
เหลือง เขียว ขาว ดํา เมื่อทานขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ทานสามารถไถลลื่นลงมาสู
เชิงเขาดานลางอยางสนุกสนาน จากนั้นนําทาน ขี่อูฐทองทะเลทราย จูงตามกัน
เปนแถวไปตามสันทรายที่โคงไปมา ภุเขาทรายดูเปนประกายเมื่อตองแสงอาทิตย 



 

 

ตัดกับฟ�าสวยสีครามใสที่ทานจะประทับใจไมรูลืม จากนั้นนําทานชม สระนํ้าวง
พระจันทร หรือ เอี้ยหยาเฉวียน (รวมรถแบตเตอรี่ 1 เที่ยว) เดิมสระนํ้านี้มีชื่อวา 
ซาจิ่ง ที่แปลไดวา “บอนํ้ากลางทะเลทราย” มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร ลึกโดยเฉลี่ย 3 
เมตร นํ้าในสระใสจนสะทอนแสงไดราวกับกระจก ความมหัศจรรยของสระนํ้าแหง
นี้คือ นํ้าในสระไมเคยเหือดแหงไมวาจะผานไปนานเทาใด และลมพายุก็ไมเคยพัด
ทรายลงไปถมสระน้ําแหงน้ีเลย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 ใหทานได อิสระชอปปم�งตลาดกลางคืนซาโจว ทานจะไดเลือกซื้อของที่ระลึกจาก

เสนทางสายไหม อาทิเชน ผาพันคอไหม งานหัตถกรรม ขนม และของฝากนานา
ชนิด  
พักที่ FU GUO HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 
 

วันที่หก  ตุนหวง-ถํ้ามอเกาค-ูภาพยนต 3 มิต-ินั่งรถไฟไปเมืองถูหลูฟาน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเที่ยวชม ถํ้ามอเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญอีกแหงหนึ่งของโลก เปนถํ้าที่มี

คูหาใหญนอยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก 
และองคเจาแมกวนอิม ในคูหาตนๆ เปนผลงานการบุกเบิกของพระสงฆเลอจุนในป 
ค.ศ.366 สวนคูหาสุดทายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในป 
ค.ศ.1277 ดังนั้นประติมากรรม หรือจิตรกรรมที่ทานจะไดชมที่ถํ้าโมเกาคูแหงน้ี 
เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกร ชางหลากยุคหลายสมัย ตลอดชวง
ประวัติศาสตรที่ยาวนานเกือบ 1,000 ป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม ภาพยนต 3 มิติ ชมประวัติความเปนมาของเสนทางสายไหม และ

กําเนิดของถํ ้ามอเกาคู ในชวงที ่ศาสนาพุทธเจริญรุ งเรืองมีการติดตอซื ้อขาย
แลกเปลี่ยนสิ่งของตางๆ นานา เชน ผาไหม และเครื่องเคลือบ เปนตน สมควรแก
เวลานําทานเดินทางสู สถานีรถไฟตุนหวง เพ่ือโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวน
ที่ D2703 : 17.34-21.28 (บัตรโดยสารชั้นปกติ) มุงหนาสู เมืองถูหลูฟาน 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง) เมืองโอเอซีสอีกแหงหนึ่งบนเสนทาง
สายไหม ขึ้นชื่อวาเปนเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง คือ 1.ตํ่าที่สุดในจีน ตํ่าจาก
ระดับนํ้าทะเล 154.43 เมตร 2.รอนและแหงที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศา
เซลเซียส เคยรอนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส และ 3.ลมแรงสุดในจีน จึงมีโรงงาน
ไฟฟ�าพลังลมหลายแหง (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) 
หมายเหตุ : เนื่องดวยประตูรถไฟเปด-ปด ใหเวลาเพียง 5 นาทีเทานั้น!! จึง
รบกวนลูกคากรุณาลากสัมภาระของทานเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
แนะนํากระเป�าที่มีลอทานละ 1 ใบ ประมาณ 24-26 นิ้ว 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าบนรถไฟ บริการทานดวยอาหารชุด  
พักที่ YOU YIFENG JIARI HOTEL หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว**** 



 

 

วันที่เจ็ด ถูหลูฟาน-ภูเขาเปลวไฟ-สวนองุนผูเถาโกว-บานชนเผาอุยกูร-เมืองโบราณ
เจียวเหอ-ระบบชลประทานถูหลูฟาน-เจดียซูกงถา-อูหลูมูฉี-ตลาดตาปาจา 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 

  นําทานชม ห่ัวเอี้ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเปนสถานที่ที่กลาวถึงในนวนิยาย
ไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองศหญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขา
เปลวไฟ เพื่อใหพระถังซําจั๋งไดเดินทางไปเชิญพระไตรปฎกที่อินเดียตอ ภูเขาเปลว
ไฟมีลักษณะเปนเขาหินสอิีฐแดงทั้งลูก ไมมีตนไมใบหญาขึ้นเลย มองแตไกลจะเห็น
เปนสีเพลิงคลายไฟกําลังลุกไหม จากนั้นนําทานชม สวนองุน “ผูเถาโกว” เมืองถู
หลูฟานเปนเมืองผลไมที่ลือช่ือของมณฑลซินเกียง มีท้ังองุน ลูกทอ แอพริคอด แตง
ฮามี ซึ่งองุนเปนผลไมที่ปลูกมากที่สุด สงขายท้ังในและตางประเทศ โดยเฉพาะองุน
อบแหงเปนที่รูจักดีในทองตลาดมานานแลว ชวงที่มีผลไมมากที่สุดคือ ในระหวาง 
เดือน ก.ค.-ส.ค. ในชวงดังกลาวจะมีงานเทศกาลองุนเปนงานประจําป จากนั้นนํา
ทานชม บานชนเผาอุยกูร เปนชนเผาเกาแกของภาคเหนือของจีน คําวา “อุยกูร” 
มีความหมายวาสามัคคีกันและรวมกัน ชนชาติอุยกูรเปนชนชาติสวนนอยที ่มี
ประชากรมากของเขตปกครองตนเองซินเกียง มีประชากรกวา 7 ลานคน ชาวอุย
กูรใชชีวิตอาศัยอยูทั่วซินเกียง สวนใหญอยูทางใตภูเขาเทียนซาน จากนั้นนําทาน
เดินทางสู เมืองโบราณเจียวเหอ เปนเมืองโบราณในศตวรรษที่ 6 ในสมัยราชวงศ
เชอซือ ตระกูลจี๋ซื่อ เมืองโบราณมีซากปรักของสิ่งกอสรางทําดวยดินเหนียวที่คง
สภาพมากวา 1,000 ป เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่แหงแลง มีประตูเมือง 2 
ดาน คือ ทิศตะวันออก ใชเปนที่เขา-ออกของกองทหารในยามสงคราม และทิศใต
ใชสําหรับชาวเมือง โดยมีสะพานแขวนยาวกวา 30 เมตร พาดจากประตูเมืองขาม
ลํานํ ้าลงสู พื ้นเบื ้องลาง ดวยปราการทางธรรมชาติดังกลาวทําใหเมืองนี ้ไม
จําเปนตองมีกําแพงเมือง จากนั้นนําทานชม “คานเออจิ่ง” ระบบชลประทานใต
ดินของถูหลูฟาน ซึ่งมีการตอทอเพื่อนําน้ําที่ละลายจากนํ้าแข็งบนภูเขาสูงลงมายัง
ที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดทอใตดินเพ่ือป�องกันการระเหยของน้ําในฤดูรอน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม เจดียซูกงถา หรือ มัสยิดเออหม่ิน เปนเจดียของชาวมุสลิม ที่สูงใหญ

มาก ชื่อ เออหมิ่น นิเนเรต หมายถึง เจดียแหงการรําลึกถึง เออหมิ่นโฮจา หรือชื่อ
เรียกในภาษาจีนวา ซูกงถา สรางขึ้นในป ค.ศ.1778 รัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง 
โดยสุไลมานเมืองทูรูฟาน เพื่อเปนอนุสรณสดุดีแกเออหมิ่นโฮจา ผูเปนบิดาและ
อดีตผูนําชาวอุยกูร ชวยราชสํานักชิงในการปราบกบฎชนเผาจุนการ ตัวเจดียสวน
ฐานเปนอิฐเรียงแบบเรียบๆ ตอนกลาง และตอนบนเปนลวดลายทรงเรขาคณิต 
ลายภูเขา ลายกระแสคลื่น และลายดอกไม รวมแลวกวา 10 ลาย เปนศิลปะที่ไดรบั
อิทธิพลมาจากศิลปะแบบซาเลเซนิคของเปอรเซีย ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศรอนแหง
เชนเดียวกับทูหลูฟาน ดานขางเจดียมัสยิดชื ่อเดียวกัน เปนอาคารกออิฐทรง
สี่เหลี่ยมหลังคาทรงกลีบบัว ผนังภายในทาสีขาวโพลนไมมีภาพวาด เนื่องจากทหูลู
ฟานเปนแหลงของชาวอิสลาม จึงมีหมวกใบเล็กๆ ที่เปนเครื่องแตงกายประจําตัว



 

 

ของทั้งหญิงและชาย หลายแบบหลากสีสันโดยเฉพาะของผุหญิง ปกเลื่อมสวยงาม
มาก จากนั้นนําทานเดินทางสู  เมืองอูหลู มู ฉี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 
ช่ัวโมง) ระหวางทางทานจะไดผานโรงงานผลิตไฟฟ�าจากพลังลมที่เมืองตาปم�นเฉิน 
เมืองอูหลูมูฉี เปนเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง ตั้งอยูแถบเทือกเขา
เทียนซานที่ความสูง 900 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล มีประชากร 2.8 ลานคน เปน
เขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กวางใหญมากที่สุด ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 
160 ลานคน ทานจะไดชมชีวิตความเปนอยูของชาวซินเกียงที่มีพลเมืองกวา 70% 
นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือทองถิ่นเปนของตนเอง ในอูหลูมูฉีจึงมีป�าย
บอกชื่อสถานที่ตางๆ 2 ภาษา คือ ภาษาทองถิ่น(ภาษาเวยอูเออร) และภาษาจีน
กลาง จากน้ันนําทานชม ตลาดนัดขายสินคาพ้ืนเมืองตาปาจา เพ่ือชมวิถีชีวิตของ
ชาวบาน ทานจะไดเลือกซื้อของที่ระลึก เชน ผาพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ 
และผลไมอบแหง เชน องุน แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอน
อบแหง เมล็ดวอลนัตอบแหง และถั่วอบแหงชนิดตางๆ  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
พักที่ GRAND MERCURE URUMQI HUALING HOTEL หรือเทียบเทา 
ระดับ 4 ดาว**** 
 

วันที่แปด อูหลูมูฉี-เทือกเขาเทียนซาน-ลองเรือทะเลสาบเทียนฉือ-เฉิงตู 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานชม เทือกเขาเทียนซาน(รวมรถแบตเตอรี่) ซึ่งมีความสูง 1,980 เมตร

เหนือระดับนํ้าทะเล เทือกเขาทอดยาวไกลเปนระยะทางถึง 3,400 เมตร สวนที่
กวางที่สุดกวางถึง 1,500 เมตร โดยเทือกเขานี้พาดผานตอนกลางของมณฑลซิ
นเกียง โดยเริ่มจากดานตะวันออกของมณฑลซินเกียงติดกับมณฑลกานซูผากลาง
ไปยังดานตะวันตกที่พรมแดนคาซัคสถาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทาน ลองเรือทะเลสาบเทียนฉือ ตั้งอยูบนยอดเขาเฝ�อเกอตง ซึ่งอยูสูงกวา

ระดับนํ ้าทะเล 2,000 เมตร ทะเลสาบแหงนี ้มีชื ่อเสียงวา “สวยงามดุจสรวง
สวรรค” โดยมีความเชื่อวามีสระเล็กๆ อยู 1 สระ ซึ่งเปนสระที่เจาแมเทียนมูเหนียง
ลางเทากอนกลับขึ้นไปบนสวรรค สวนสระสวรรค คือ ที่อาบนํ้า และบางครั้งก็ใช
เปนกระจกสองหนา ทะเลสาบเทียนฉือมีพื้นที่ 5 ตารางกิโลเมตร สวนลึกที่สุดลึก 
10 กิโลเมตร น้ําใสและน่ิงเพราะทะเลสาบตั้งอยูระหวางภูเขาและไมคอยมีลม น้ําที่
อยูในทะเลสาบเปนนํ้าที่ละลายมาจากหิมะ ใหทานไดชมทัศนียภาพอันงดงามรอบ
ทะเลสาบ พรอมเก็บภาพประทับใจไวเปนที่ระลึก 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า บริการทานดวยอาหารชุด หรือ KFC  
18.15 น.  เหินฟ�าสู เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 

8526  
21.50 น.      ถึง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก  



 

 

พักที่ SHILUN JIDI HOTEL CHENGDU หรือเทียบเทา ระดับ 5 
ดาว***** 
 

วันที่เกา  เฉิงต-ูถนนโบราณจินหลี-่กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางสู แหลงชอปป ง ถนนโบราณจินหลี่ เปนถนนคนเดินที�م ่รักษา
บรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆ มากมายใหทานไดชอปปم�ง
เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน 
บาย นําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงต ูเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 
14.30 น.            เดินทางกลับสู  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES 

เที่ยวบินที่ 3U 8145 
   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
16.35 น. ถึงทาอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ..... 

    
 
********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********   

     ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา      
(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 9 ทานขึ้นไป ***) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการดังกลาวรวม 

1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน  
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีนํ้ามัน 
ณ วันที่ 16 พ.ค.62 เปนเงิน 2,300 บาท 

3. คาวีซาจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,650 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
 **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม 1,125 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่
เหลือ)   

4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหาร และเครื่องด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไว
ในรายการ 

5.  คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ 
6. นํ้าหนักสัมภาระ ทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1 ชิ้น ตอ

ทาน น้ําหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม, คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบิน
ที่มีการเรียกเก็บ 

7. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 
500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุ
ระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูท่ีมีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการ
ตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย 
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมใน
เรื่องของสุขภาพ ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ 
***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง 

อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ  

พักหองละ 2-
3 ทาน 

เด็กอายุ 2-
18 ป 
พักกับ
ผูใหญ 

พักเด่ียว 
จายเพ่ิม 

ราคา 
ไมรวมตั๋ว 

วันที่ 8-16 กันยายน 2562 
**เพ่ิมพีเรียด** 48,999 บาท 48,999 

บาท 
8,500 
บาท 

36,999 
บาท 

วันที่ 13-21 ตุลาคม 2562 
**เพ่ิมพีเรียด** 
(วันคลายวันสวรรคต ร.9) 

48,999 บาท 48,999 
บาท 

8,500 
บาท 

36,999 
บาท 

วันที่ 20-28 ตุลาคม 2562 
**เพ่ิมพีเรียด** 
(วันปยมหาราช) 

49,999 บาท 49,999 
บาท 

8,500 
บาท 

36,999 
บาท 



 

 

การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ติ ่ง, อาการที ่เกี ่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั 
8. คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!! 

ต 
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 510 หยวนตอคน (เด็กชําระทิป

เทากับผูใหญ) 
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพ่ิม 160 หยวน / ทาน / ทริป 

4. คาภาษีมูลค าเพิ ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที ่จ าย 3 % ในกรณีท ี ่ล ูกค าต องการ
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริง
ทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูก
ใหกับบริษัททัวรเทาน้ัน 

5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ 
 

เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจาก

ทําการจอง) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง ใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย 
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถาย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนใน

หัวขอดานลาง) และเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย กอน
เดินทาง 15 วัน **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพ่ิม 1,125 บาท  (อัตรา
ดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)  

3. ชําระสวนที่เหลือ กอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)   
 

การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจายทานละ 15,000 บาท 
    แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯ จะพิจารณาเลื ่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั ้งนี ้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 



 

 

 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวา   ทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพัก รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมด เน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

 
ขอควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะทัวรครบ 9 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได 
 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
 รายการทองเที ่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื ่อใหโปรแกรมการ
ทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ                                                                                       
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง
, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี ้ทางบริษัทฯจะ
จัดหารายการเที่ยวสถานท่ีอ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้นอัตราคาบ 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอน
ทุกครั้ง  มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่
ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง ถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขาว
เทานั้น!!  
ขอหาม : หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปم�อน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออน และสีขาว 
(หามใสเสื้อคอกวาง แขนกุด ซีทรู ลูกไม สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน ชุด
นักเรียน นักศึกษา), หามใสแวนตาสีดํา หรือกรอบแวนสีดํา, หามสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด 
เชน ตางห ูสรอย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เปนตน  
รูปตองเห็นคิ้ว และใบหูท้ัง 2 ขางชัดเจน หามผมปดหนา 
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร  
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน  
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวซีา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมา
พรอมกับการสงหนังสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทาน
เอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
  เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

1. สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทางพรอมญาต ิ  

1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานพอแม  
4. กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  ผูเดินทางที่ช่ือเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเอกสารเพ่ิมเติม 
จากขอ 1-3 ดังน้ี 

1. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา 



 

 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริงเทาน้ัน!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 
6 เดือน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถ

ขอวีซาใหได 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได   
ตางชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย 
เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย 

9. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-
ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา 

10. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยาง นอย 10 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

11.  โปรดทําความเขาใจ ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

12.  ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทาง และ
ยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง 
เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC กรุณา
ดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศ
จีนอยางนอย 2 อาทิตย  

 
   ** กอนทําการจองทัวรทุกคร้ัง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด 

เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก ** 
  
 
 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนของ

ตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
.................................................................................................................................................................
....................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
...............................................รหัสไปรษณีย.............................. โทรศัพทบาน
.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
............................................................................................... รหัสไปรษณีย ..........................
โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ).......................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.................................................................................................................................................................
... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
............................ 
(สําคัญมาก กรณุาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทาน เกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสุดกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   



 

 

เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันที่.......................เดือน
.......................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่....................... เดือน..................ป...........................  ถึง วันที่.......................เดือน
.......................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครวัของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรอื 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................
........................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................
.......................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME............................................
........................... 
หมายเหตุ 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจ
ทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา 
ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด        

      


