
 

 

รหสัทวัร  B2B2000358 
ทัวรจีน เสนทางสายไหม ภูเขาสายรุง ทะเลทรายหมิงซาซาน 8 วนั 7 คนื (3U) 
ไมลงรานชอป | ถํา้โมเกาคู | เนินทรายหมงิซาซาน | ทะเลสาบเส้ียวพระจันทร | 
กําแพงเมืองจีนดานเจียยีก่วน  |  เขาสายรุง  |  เมนูพิเศษ ขาหม ูซุปไกตุน เปดยาง |
สัมผัสรถไฟความเร็วสงู | พักโรงแรมระดบั 4 และ 5 ดาว 

 
 
 

  
 
 
 
 
  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) – เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุย่) (3U8146:19.10-23.10) 
วนัที� �. เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)-ตนุหวง(สนามบินตนุหวง)(3U8569:15.25-19.25)-ตลาดกลางคืนซาโจว 
วนัที� �. ถ ํ�าโม่เกาค ู(รวมรถอทุยาน) – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอรี�)-ทะเลสาบเสี �ยวพระจนัทร-์อิสระชอ้ปปิ�งย่านการคา้ตนุหวง 
วนัที� �. ตนุหวง-เจียยี�กวน-กาํแพงเมืองจีนด่านเจียยี�กวน (รวมรถแบตเตอรี�) 
วนัที� �. เจียยี�กวน-จางเย-่วดัพระใหญ่จางเย-่เขาสายรุง้จางเย ่ (รวมรถอทุยาน)-ถนนคนเดินจินใหม ่
วนัที� �. จางเย-่หลานโจว (โดยรถไฟความเรว็สงู)-พิพิธภัณฑก์านซู่-สะพานเหล็กจงซาน-ลานกงัหนัน ํ�า-อนสุาวรยีม์ารดาแม่น ํ�าเหลอืง-อิสระชอ้ปปิ�ง

ย่านการคา้หลานโจว 
วนัที� �. หลานโจว(สนามบินหลานโจว)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุ่ย)-(3U8061:11.05-12.40)-ศนูยอ์นรุกัษ์หมีแพนดา้(รวมรถแบตเตอรี�)- 
           ถนนคนเดินจิงหลี� 
วนัที� �. เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)(3U8145:14.30-16.35) 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย) 
(3U8146:19.10-23.10) 

16.00 น. พรอมกันที่ สนามบินนสุวรรณภมิู อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร E สาย
การบินเสฉวน แอรไลน (3U) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน  

19.10 น. ออกเดินทางสู เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอรไลน เที่ยวบินที่ 3U8146   
23.10 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)  ซึ่งเปนเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน 

ต้ังอยูบริเวณลุมแมน้ําหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และ
มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอนที่อบอุน 
ฤดูหนาวที่ไมหนาวนัก และมีปริมาณความช้ืนสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน 
จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร 
และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
นําทานออกเดินทางสูโรงแรมที่พักที่สายการบินจัดให 

ที่พัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
(โรงแรมใกลสนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอไฟลท จัดโดยสายการบิน) 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตูหลิวสุย เช็คอินและโหลดสัมภาระเพื่อเดินทางสู เมือง
ตุนหวง  

15.25 น. ออกเดินทางสู เมืองตุนหวง โดยสายการบินเสฉวนแอรไลน เที่ยวบินที่ 3U8569 
19.25 น. เดินทางถึง เมืองตุนหวง (สนามบินตุนหวง) เมืองแหงโอเอซิสบนเสนทางสายไหมที่เคย

เจริญรุงเรือง เมืองยุทธศาสตรบนเสนทางสายไหมที่นักเดินทางทุกคนตองหยุดแวะเพื่อ
จัดเตรียมเสบียงใหพรอมกอนเดินทางผานทะเลทรายอันยาวไกล เมืองตุงหวงซึ่งเปน
เมืองที่มีความหมายวา ความเจริญรุงเรืองที่สุดในเสนทางสายไหม 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   



 

 

 

 
 นําทานชม ตลาดกลางคืนซาโจว เปนสถานที่ที่นิยม และครึกคร้ืนที่สุดในเมืองตุนหวง

ในชวงเวลากลางคืน ใหทานไดอิสระเดินชอปปم�งและเลือกชมสินคามากมาย ไมวาจะ
เปนอาหารทองถิ่น ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ขนมทานเลน และของพื้นเมืองอีก
มากมาย 

ที่พัก โรงแรม  FuGuo Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 ถํ้าโมเกาค ู(รวมรถอุทยาน) – เนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอรี)่-ทะเลสาบ
เสี้ยวพระจันทร-อิสระชอปปم�งยานการคาตุนหวง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 
 นําทานชม ถํ้าโมเกาคู ถือเปนมรดกโลกที่ยิ่งใหญอีกแหงหน่ึงของโลก “โมเกา” เปนถํ้า



 

 

ที่มีคูหานอยใหญกวา 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม พระพุทธรูปแกะสลัก 
และองคเจาแมกวนอิม ซึ่งผลงานแตละคูหาไดมีการสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 366 -1277 
ดังน้ันประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ทานจะไดชมที่ถํ้าโมเกาแหงน้ี เกิดจากความเพียร
พยายามของจิตรกรและชางหลากยุคหลายสมัยตลอดชวงประวติัศาสตรที่นับเน่ืองเกอืบ
หน่ึงพันป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทานเดินทางสู เนินทรายหมิงซาซาน ใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม ใหทานขี่

อูฐ (ไมรวมคาขี่อูฐทานละประมาณ 100 หยวน และไมแนะนําสําหรับทานที่มี
ปญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง) ชมทะเลทรายอันกวาง ซึ่งอูฐจะเดินเรียวแถวกันตาม
แนวสันทรายที่โคงไปโคงมา หากโอกาสเหมาะทานอาจไดยินเสียงลมสะทอนเปนเสียง
คลาย การลั่นกลองรบ เสียงมารอง เสียงสูรบและเสียงคนรอง ซึ่งตามตํานานเลาวาเคย
มีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ําและถูกฝงทั้งเปนทั้งกองทัพอยูใตภูเขาลูกน้ี ดังน้ัน
เมื่อทานลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น และมักจะเกิดขึ้นเมื่อ
ทานลื่นลงจากยอดเขา หลังจากน้ันนําทานชม ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร เปนบอน้ํา
กลางทะเลทราย ที่มีน้ําตลอดเวลาไมเคยเหือดแหง มีความลึกเพียง 5 เมตร บอแหงน้ีมี
รุปรางลักษณะคลายกับเสี้ยวพระจันทร จึงเปนที่มาของช่ือน้ี 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...ขาหมู 
 จากน้ันนําทาน อิสระชอปปم�งยานการคาตุนหวง ทั้งสองฝم�งเต็มไปดวยสินคาแบรนด

เนมจีน และสินคาทองถิ่นของเมืองตุนหวง ใหทานไดเดินชม และเลือกซื้อขนมหรือ



 

 

อาหารทานเลนของทองถิ่นซ่ึงทานไมเคยล้ิมรสมากอน 
ที่พัก โรงแรม  FuGuo Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 ตุนหวง-เจียย่ีกวน-กําแพงเมืองจีนดานเจียย่ีกวน (รวมรถแบตเตอรี่) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางสู เมืองเจียย่ีกวน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  ซุปไกตุน 
 

 
 นําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีนดานเจียย่ีกวน (รวมรถแบตเตอร่ี) เปนกําแพงเมือง

จีนดานสุดทาย ที่ต้ังอยูทางตะวันตกที่อยูไกลที่สุดของจีน ปราการแหงน้ีสูงกวา 1,770 
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล เปนที่ต้ังของหอระวังภัย ซึ่งสรางขึ้นปลายราชวงศหมิง ถึงตน
ราชวงศชิง ตัวกําแพงไดรับการบูรณะซอมแซมคร้ังแรกประมาณป 1507 ดานหน่ึงทอด
ไปทางตะวันตกเฉียงใตสูเทือกเขาชิเหลียนซาน และอีกดานทอดไปไปทางเหนือสู
เทือกเขาเป�ยซาน สิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญน้ีเห็นไดชัด นับเปนดานชัยภูมิที่เหมาะสมแกการ
ป�องกันการรุกรานจากขาศึกไดดี ปจจุบันไดรับการบูรณะซอมแซมใชเวลากอสรางราว 
100 ป จึงเสร็จสมบูรณมีพื้นที่ 33,500 ตารางเมตร ต้ังอยูระหวางหุบเขาที่มีความ
กวางเพียง 15 เมตร 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม JiuQuan Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

 

วันที่ 5 เจียย่ีกวน-จางเย-วัดพระใหญจางเย-เขาสายรุงจางเย (รวมรถอุทยาน)-ถนนคน
เดินจินใหม 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทานออกเดินทางสู เมืองจางเย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) และนําทาน

สักการะ วัดพระใหญ หรือ ตาฝอซื่อ สรางในปค.ศ.1098 สมัยซีเซ่ียภายในวิหารใหญ
เปนที่ประดิษฐานของพระนอนศักด์ิสิทธิ์องคใหญที่สุดของประเทศจีน มีความยาว 
34.5 ม. พระอังสากวาง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม. 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
 

 
 นําทานเดินทางสู เขาสายรุงจางเย ตามขอมูลธรณีวิทยาจีน ระบุวา ประติมากรรม

ธรรมชาติน้ี ประกอบไปดวยแนวเขาแตมสีเปนลายร้ิว ซึ่งเกิดจากหินทราย และแร
ธรรมชาติที่คอยๆกอตัวผานการปรับแตงจากลม ฝน และกาลเวลากวา 24 ลานป กอน
มีการเกิดของเผาพนัธุมนุษยปจจุบัน ทิวเขาหลากสีตันเสีย นับเปนลักษณะภูมิประเทศที่
เปนปรากฎการณทางธรรมชาติ ซึ้งพบพบไดในประเทศจีนเทานั้น และปจจุบัน เปน
แหลง ทองเที่ยวที่มีคนจํานวนมากนิยมมาเที่ยวชม ขณะที่จีนยังมีทิวเขาลักษณะ
เดียวกันกับ ตันเสียในบริเวณอีก 5 แหง และทั้งหมดลวนไดรับการอนุรักษ ภายใต
มรดกโลกเมื่อป 2553 รวมเน้ือที่กวา 450,000 ไร 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 นําทานอิสระชอปปم�ง ถนนคนเดินจินใหม ที่เต็มไปดวยรานอาหาร มีทั้งอาหารคาว 

และอาหารวางทองถิ่นใหทานไดลิ้มรส นอกจากน้ียังมีจําหนายเสื้อผา และของใช
มากมาย ใหทานไดอิสระเดินชมบรรยากาศ 



 

 

ที่พัก โรงแรม Duncheng Holiday Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 6 จางเย-หลานโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง)-พิพิธภัณฑกานซู-สะพานเหล็กจงซาน-
ลานกังหันน้ํา-อนุสาวรียมารดาแมน้ําเหลือง-อิสระชอปปم�งยานการคาหลานโจว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
  นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองจางเย เพื่อเดินทางไปยัง เมืองหลาน

โจว 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบกลองบนรถไฟ 

  นําทานเขาชม พิพิธภัณฑกานซู (ปดวันจันทร – หากกรุปเดินทางตรงกับวันจันทรขอ
สงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปนเขาป�ายถา) แสดงถึงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทางตะวันตกได
อยางชัดเจน จากน้ันนําทานชม สะพานเหล็กจงซาน แหงแรกของแมน้ําเหลือง “หวง
เหอต้ีอ้ีเฉียว” ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน มีความยาว 233.33 เมตร กวาง 
7.5 เมตร สรางขึ้นในป ค.ศ.1907 จากน้ันนําทานชม ลานกังน้ําโบราณ สรางขึ้นเมื่อป 
1994 ในสมัยราชวงศหมิง และเปนสถานที่ที่เกาแกที่สุดในแถบแมนํ้าเหลือง ในเมือง
หลานโจว และนําทานชม อนุสาวรียมารดาแมน้ําเหลือง หรือ หวงเหอหมูชิง มีรูปปم�น
แกะสลักเปนรูปสตรีผูเปนแมนอนตะแคงมองดูลูกที่อิงแอบอยูขางๆ มารดา สายตาที่
นางมองลูกเปนแววตาที่ชางอบอุน เปนสัญลักษณเปรียบแมน้ําหวงเหอเหมอืนแมที่หลอ
เล้ียงชาวจีนหลายรอยลานคนประดุจลูกมานานนับเปนพันๆ ป จากน้ันนําทาน อิสระช
อปปم�งยานการคาหลานโจว ตามอัธยาศัย 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  เปดยาง 

ที่พัก โรงแรม Ruiling International Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 7 หลานโจว(สนามบินหลานโจว)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)-(3U8061:11.05-
12.40)-ศูนยอนุรักษหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดนิจิงหลี่ 



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินหลานโจว 

11.05 น. ออกเดินทางจาก เมืองหลานโจว โดยเที่ยวบินที่ 3U8061 
12.40 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูหลิวสุย ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตัง้อยูบริเวณลุม

แม น้ําหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 

 
 นําทานเดินทางสู ศูนยวิจัยหมีแพนดา (รวมรถแบตเตอร่ี) ที่น่ีมีหมีแพนดากวา 20 ตัว 

หมีแพนดาเปนสัตวสงวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิใน
รางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง 3 วันใน 1 ป และจะตกลูกคร้ังละประมาณ 2 ตัว ตัว
ที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทาน้ันจะอยูรอด อาหารโปรดของหมแีพนดาคอืไผลูกศร รัฐบาล
จีนไดใชหมีแพนดาเปนสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตางๆ และนําทานเดินทางสู 
ถนนคนเดินจิงหลี่ เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดีมี
สินคาตางๆมากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  อาหารสมุนไพร 
ที่พัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมใกลสนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอไฟลท จัดโดยสายการบิน) 
 
 



 

 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตู 

14.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8145  
16.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพ 

 
อัตราคาบรกิาร : เสนทางสายไหม ภูเขาสายรุง ทะเลทรายหมิงซาซาน 8 วัน 7 คืนโดยสายการบนิเสฉวนแอรไลน 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพัก 2 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 01-08 มี.ค. 63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,900.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 15-22 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,900.- ไมรับจอยแลนด 

วันที่ 22-29 ม.ีค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,900.- ไมรับจอยแลนด 

ราคาเดก็ทารก(อายุไมถึง 2 ปบรบิูรณ ณ วันเดนิทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบนิ (ไมรวมวีซาจนี) 

 
ราคาน้ีไมรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทาน/ทรปิ 
 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการ



 

 

ทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ 

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ

สายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน
ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 

บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการ

บินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่ง

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป 



 

 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด
เหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการ
ยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ 
หนวยงานที่ ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 



 

 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการ
คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 

อยางนอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด

ขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ 

Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 



 

 

5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน
ของตัวทานเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติ

บัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอน
ออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมอืงดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ ทํางานใน

ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 



 

 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน 

 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัท
สามารถขอวีซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 
เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรส

ฉบับแปลรับรองตราประทับรานที่แปล 
 



 

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่น

ทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง

ลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ 
ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด 
โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 
  
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถกูตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที.่........... เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที.่........... เดือน.......................ป..................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 



 

 

 


