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รหสัโปรแกรม : 12857 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

วนัที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ(ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม)ิ 
เมืองเฉิงตู (3U8146:17.30-21.45) 

X X ✈ โรงแรมที่สำยกำรบินจดัไว้บริกำร 

2 
เฉิงตู-เมืองอูหลู่มู่ฉี(3U8525:08.10-11.45) 
พพิธิภัณ์ซินเจยีง-สวนหงซำน-ตลำดต้ำปำ
จำ-โชว์ระบ ำพ้ืนเมืองซินเกยีง 

   MIRAGE HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 อูหลู่มู่ฉี-ปู้เอ่อจนิ-ผ่ำนชมเขตอนุรักษ์พนัธ์ุ   
สัตว์ป่ำสงวนข่ำลำม่ำยหลี-่ธำรน ำ้ห้ำสี 

   MYSTIC LAKE GRAND 
HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 

4 ปู้เอ่อจนิ-หมู่บ้ำนเหอมู่ชุน-ชนเผ่ำถูหว่ำ
ปำกหุบเขำเจยีเตงิยวี ่

   HONGFU LAKE KANAS 
RESORT หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 

ปำกหุบเขำเจยีเตงิยวี-่อุทยำนคำนำสือ
ทะเลสำบวงพระจนัทร์-ทะเลสำบมงักรลบั
ล่องเรือชมทะเลสำบคำนำสือ-ศำลำชมปลำ 
ปู้เอ่อจนิ 
 

   MYSTIC LAKE GRAND 
HOTELหรือเทียบเท่ำระดบั 4 ดำว 
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6 เมืองปู้เอ่อจนิ-แพะเมืองผอีูเหอเอ่อ-เมืองเค่อ
ลำม่ำอ-ีสวนภูเขำน ำ้มนัสีด ำ-เมืองขุยคุน 

   HAO FENG HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

7 แกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉี-เฉิงตู 
(3U8526:18.15-21.35) 

   SAILUN JIDE HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

8 เฉิงตู-ถนนโบรำณจนิหลี-่กรุงเทพฯ 
(3U8145:14.40-16.35) 

  X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถจ ำนวน 460 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมิถุนำยน-กนัยำยน 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม)ิ-เฉิงตู 

14.30 น.          คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 
ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทาง
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
17.30 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน  SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U 8146  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.45 น.      ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่น

ท่ีสุดของประเทศจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 
พกัโรงแรมที่ทำงสำยกำรบนิจดัไว้บริกำร 

http://bit.ly/2NMk5YE
https://www.skyscanner.co.th/airline/airline-shandong-airlines-sc.html
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วนัที่สอง เฉิงตู-เมืองอูหลู่มู่ฉี-พพิธิภัณฑ์ซินเจยีง-สวนหงซำน-ตลำดต้ำปำจำ-โชว์ระบ ำพ้ืนเมืองซินเกยีง 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วยอำหำรชุด 
08.10 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี โดยสายการบิน  SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U 8525  
11.45 น.      ถึง เมืองอูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของมณฑลซินเจียง พลเมืองของซินเจียงกว่า 70%นบัถือศาสนาอิสลาม อีก

ทั้งภาษา ส าคญัคือ เว่ยอู๋เอ่ร์อ รองลงมาคือภาษาจีนกลาง 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านชม พพิธิภัณฑ์ซินเจยีง (ปิดทุกวนัจนัทร์) ชมหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีขุดคน้ไดท้ัว่มณฑล 

ซินเจียง ชมการจ าลองบา้นเรือน เคร่ืองมือ เคร่ืองใชข้นาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มนอ้ยทุกเช้ือชาติท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตน้ีและจุดเด่นคือซากมนุษยโ์บราณท่ีเป็นบรรพบุรุษของชาวยโุรปท่ีขุดพบในซินเจียง
มีอายกุว่า 3,000 ปี จากนั้นน าท่านชม สวนหงซำน ตั้งอยูบ่นเนินเขา ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองซินเจียง
พร้อมทั้งชมราวทางเดินท่ีมีแม่กุญแจคลอ้งไวเ้ป็นจ านวนมาก ตามความเช่ือของคู่รักท่ีว่าจะท าให้
ความรักของทั้งคู่ย ัง่ยนื และอยูคู่่กนัไปตราบนานเท่านานและใหทุ้กท่านไดถ่้ายรูปกบัทศันียภาพอนั
สวยงามท่ีหาดูไดย้ากของเมือง จากนั้นน าท่านสู่ตลาดของชนพ้ืนเมือง ตลำดต้ำปำจำ ซ่ึงเป็นตลาด
สินคา้พ้ืนเมืองของชนเผา่เวอูเออ ไดแ้ก่ สินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีความสวยงาม แตกต่างจากสินคา้ท่ีเราเห็น
อยูใ่นทอ้งตลาดทัว่ไปและราคายอ่มเยา 

ค ำ่    รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
ระหว่างรับประทานอาหารน าท่านชม โชว์พ้ืนเมืองระบ ำซินเกียง เป็นโชวท่ี์งดงามตระการตาหาท่ี
ใดเปรียบไดย้าก มีทั้งความสนุก เร้าใจ ความมนัและความเร่าร้อนของการ ร่ายร าของชนชาวเหวยอู๋ 
เอ่อ หรือชาวซินเกียง ใหท่้านตะลึงดัง่อยูใ่นมนตเ์สน่ห์ของโชวพ้ื์นเมืองระบ าซินเกียงน้ี  
พกัที ่MIRAGE HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัที่สำม อูหลู่มู่ฉี-เมืองปู้เอ่อจนิ-ผ่ำนชมเขตอนุรักษ์พนัธ์ุสัตว์ป่ำสงวนข่ำลำม่ำยหลี-่ธำรน ำ้ห้ำสี 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองปู้เอ่อจนิ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 10 ช่ัวโมง) เมืองท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาอลัทาย(อลั

ไต) มีพ้ืนท่ี 10,400 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 62,400 คน ลกัษณะภูมิประเทศจะเป็นท่ีราบสูงภูเขา
สูงทางตอนเหนือ และลาดต ่าลงมาทางตอนใต ้จึงมีทิวเขา เชิงเขา ท่ีราบ และทะเลทรายผสมผสาน
อยู่ในเมืองเดียวกนั แม่น ้ าเบอร์ชินเป็นแม่น ้ าสายหลกั และมีแม่น ้ าเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง 
ท่านจะไดช้มทิวทศัน์ธรรมชาติ ทุ่งหญา้ตามเนินเขา ระหว่างทางท่านจะได ้ผ่ำนชมเขตอนุรักษ์พนัธ์ุ
สัตว์ป่ำสงวนข่ำลำม่ำยหลี ่ในเดือน เม.ย. 1982 ไดรั้บประกาศใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์พนัธุ์สัตวป่์าสงวน
แห่งชาติ เป็นเส้นทางเช่ือมต่อเขาเล็กๆ ระหว่างทางทิศตะวนัออกกบัทิศตะวนัตก เป็นตน้ก าเนิด
แหล่งตน้น ้ า และพนัธุพื์ชต่างๆ ท่ีมีร่องรอยของผูค้นอาศยัอยู่น้อยมาก จึงเปรียบเสมือนสวรรค์ของ
บรรดาสตัวป่์านอ้ยใหญ่ เช่น ลามองโกล แพะเหลือง อูฐป่า มา้ป่า กระต่าย เป็นตน้  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม ธำรน ำ้ห้ำสี อยูท่่ามกลางหินสีทองริมล าธาร โอบลอ้มดว้ยธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ตลอดแนว

ของธารน ้ ามีความยาวไกลสุดตา เม่ือยามท่ีแสงของดวงอาทิตยส์ะทอ้นตอ้งล  าธาร ความมหัศจรรย์
ของธารน ้ าแห่งน้ี จะปรากฎเป็นสายรุ้งหา้สี จึงไดรั้บสมญานามว่า “ธารน ้ า 5 สี” 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   

https://www.skyscanner.co.th/airline/airline-shandong-airlines-sc.html
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พกัที ่MYSTIC LAKE GARAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัที่ส่ี  เมืองปู้เอ่อจนิ-หมู่บ้ำนเหอมู่ชุน-ชนเผ่ำถูหว่ำ-ปำกหุบเขำเจยีเตงิยวี ่

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนเหอมู่ชุน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 4 ช่ัวโมง)ซ่ึงตั้งอยูใ่นหุบเหวเจียเติง อยู่

ดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบคานาสือกบัแม่น ้ าเหอมู่ สูงจากระดบัน ้ าทะเลถึง 1,100-
2,300 เมตร หมู่บา้นน้ีอยู่ดา้นบนของอุทยานฯ เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ท่ีมีความงดงาม ไดรั้บการรักษา
จากชาวบา้นจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั สถาปัตกรรมของหมู่บา้นเหล่าน้ีจะเนน้ท่ีการใชไ้มต้น้ใหญ่ท่ี
มีความแข็งแรงทนต่อลม และความหนาวภายนอกบริเวณบา้น พร้อมบรรยากาศและวิวทิวทศัน์ท่ี
เปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนุษย ์ให้ท่านได้เก็บภาพประทบัใจ หมู่บ้านแห่งน้ีเป็น
หมู่บา้นท่ีมีนักถ่ายภาพ และนักวาดรูปจากทัว่โลกให้ความสนใจ และหลงใหลในมนต์เสน่ห์เป็น
อยา่งยิง่ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย ให้ท่านได้รู้จักกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชนเผ่ำถูหว่ำ ซ่ึงอาศยัอยู่มาช้านาน เป็นชนเผ่าท่ีมี

ความสามารถทางการเล่นดนตรีท่ีไม่มีใครเหมือน นัน่คือ การเป่าป่ีโดยใชจ้มูก ใหท่้านไดฟั้งการเล่น
ดนตรีพ้ืนเมืองของเผ่าท่ีแสนประทบัใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปำกหุบเขำเจียเติงยวี่ (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
พกัที ่HONGFU LAKE KANAS RESORT หรือเทยีบเท่ำ ระดบั 4 ดำว**** 

วนัที่ห้ำ ปำกหุบเขำเจยีเตงิยวี-่อุทยำนคำนำสือ-ทะเลสำบวงพระจนัทร์-ทะเลสำบมงักรหลบั-ล่องเรือชม 
   ทะเลสำบคำนำสือ-ศำลำชมปลำ-เมืองปู้เอ่อจนิ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนคำนำสือ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ  30 นำที ) ดินแดนท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่า

เป็นแผน่ดินบริสุทธ์ิแหล่งสุดทา้ยของมวลมนุษยป์ราศจากมลภาวะ และสวยงามท่ีสุดท่ีหลงเหลืออยู่
ในโลก ท่านจะไดส้มัผสักบัความบริสุทธ์ิของธรรมชาติรอบกายท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขาเขียวขจีทั้งซา้ย
ขวา เต็มไปดว้ยตน้ยางท่ีข้ึนอยูอ่ยา่งหนาแน่นยามเม่ือตอ้งแสงแดดตน้ไมจ้ะเป็นสีเหลืองทอง ส่วน
ของพ้ืนราบมีการเล้ียงลูกมา้ ลูกแกะของชาวบา้นแถบริมทะเลสาบ และเม่ือมองไปไกลจะแลเห็น
ความงดงามอนัน่าติดตรึงใจมิรู้เลือน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เขตทิวทัศน์คำนำสือ เปลี่ยนใช้รถ
อุทยำน น าท่านชม เยีย่เลีย่งวำน หรือ ทะเลสำบวงพระจนัทร์ ท่ีมีต  านานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบท่ีมี
รอยเทา้ของเจงกิสข่านเป็นรอยเทา้ก่อนท่ีเขาจะเดินทางข้ึนสู่สวรรค ์ซ่ึงทะเลสาบแห่งน้ีมีหลากสีสัน 
และสีของน ้ าจะเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิกบัลกัษณะของทอ้งฟ้าในยามนั้น ถา้ทอ้งฟ้าคร้ึมสีของ
ทะเลสาบแห่งน้ีจะมีสีฟ้าคราม และในยามท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใสน ้ าจะมีสีฟ้าใส แต่ความน่าอศัจรรยข์อง
ทะเสาบน้ีจะอยูท่ี่เม่ือทะเลสาบแห่งน้ีแบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกนั และชม ทะเลสำบมังกรหลับ ซ่ึง
ทะเลสาบแห่งน้ี จะมีเกาะอยูต่รงกลางของทะเลสาบดูคลา้ยกบัสนัหลงัมงักรท่ีหลบั เพ่ือรอวนัต่ืนท า
ให้ชาวบา้นขนานนามว่า “ทะเลสำบมังกรหลับ” สมควรแก่เวลาน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบคำ
นำสือ  เป็นทะเลสาบท่ีลอ้มรอบด้วยภูเขา ท่ีเต็มไปด้วยใบไม้ท่ีผลัดเปล่ียนสีตามฤดูกาลเป้น
ทะเลสาบท่ีไดรั้บการขนานนามว่า “ทะเลสำบแห่งเทพนิยำย” อยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเลถึง 1,374 
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เมตร มีพ้ืนท่ี 44.78 ตารางกิโลเมตร ช่วงน ้ าลึกท่ีสุดลึกถึง180 เมตรโดยประมาณ ทะเลสาบคานาสือ 
แห่งน้ีสวยงามเกินกว่าค  าบรรยายมากกว่าจ่ิวจา้ยโกวเป็นร้อยเท่าพนัเท่า 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินข้ึนสู่จุดชมวิว กวนหยว์ีถิง หรือ ศำลำชมปลำ (ข้ึนบนัได 1,000 ขั้น) เป็นจุดชมวิวท่ีสูง

ท่ีสุดในอุทยานคานาสือ ณ จุดชมวิวแห่งน้ี ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัทศันียภาพของทะเลสาบกลาง
หุบเขาไดท้ั้งส่ีดา้น ถา้โชคดีจะไดเ้ห็นปลาแดงขนาดใหญ่(หงหยวี)์ อาศยัอยุ ่ซ่ึงมีความยาวประมาณ 
8-12 เมตร เป็นส่ิงมหศัจรรยข์องทะเลสาบแห่งน้ี มกัจะมาว่ายเล่นน ้ าบนผนืน ้ าเป็นประจ า จากนั้นน า
ท่านเดิทางกลบัสู่ เมืองปู้เอ่อจนิ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ  4 ช่ัวโมง)ระหว่างทางท่านจะไดช้มวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
พกัที ่MYSTIC LAKE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัที่หก  เมืองปู้เอ่อจนิ-แพะเมืองผอีูเหอเอ่อ-เมืองเค่อลำม่ำอ-ีสวนภูเขำน ำ้มนัสีด ำ-เมืองขยุคุน 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ แพะเมืองผอีูเหอเอ่อ (รวมรถไฟเลก็) เป็นดินท่ีเกิดจากการกดัเซาะของกระแสลม 

ท าใหเ้กิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย ยามกลางวนัเม่ือลมผดัผา่นเม็ดทราย
ปลิวกระจาย บงัเกิดเสียงแว่วราวเสียงค ารามของเสือสิงห์ ยามพลบค ่ารอบดา้นมืดมิดบรรยากาศน่า
สะพรึงกลวั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเค่อลำม่ำอี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ  4 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่
แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์(ท่ีราบต ่ าจุงการ์ 
JUNGGAR BASIN) ซ่ึงถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทราบโกบี ท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ช่ือ
เมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า “ด า” ท่ีน่ีมีการขุดพบน ้ ามนัมากว่า 30 ปี ปัจจุบนัมีช่ือเสียงใน
ฐานะท่ีเป็นเมืองอุตสาหกรรมน ้ ามนั เป็นแหล่งน ้ ามนัดิบท่ีใหญ่มากแห่งหน่ึงของจีน มีการผลิต
น ้ ามนั 6.32 ลา้นตนัต่อปี ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นแท่นขุดเจาะน ้ ามนัเรียงรายอยูส่องฝ่ังทาง 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม เฮยโหยวซำน หรือ สวนภูเขำน ำ้มนัสีด ำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ  2 ช่ัวโมง) จุดเร่ิมพบ

น ้ ามนัดิบคร้ังแรกของเมืองเค่อลามาอี ซ่ึงทุกวนัน้ีบ่อน ้ ามนับนภูเขาแห่งน้ียงัคงผุดพรายน ้ ามนัดิบสี
ด าขน้ข้ึนมาอยา่งมิหยดุหยอ่น ใหท่้านไดช้มความอลงัการอนัยิง่ใหญ่ ตระการตาของทุ่งภูเขาน ้ ามนั
นบัสิบนบัร้อยลูกเรียงรายกนัจนคนทอ้งถ่ินบริเวณน้ีว่า “ภูเขามงักรด า” เป็นแหล่งน ้ ามนัท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในเมืองจีนถือเป็นแหล่งเงินแหล่งทอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองขุยถุน (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ  2.30 ช่ัวโมง) จุดบรรจบเสน้ทางซินเกียงเหนือ และซินเกียงตะวนัตก 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
พกัที ่ HAO FENG HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัที่เจด็  แกรนด์แคนยอนขุยถุน-เมืองอูหลู่มู่ฉี-เฉิงตู 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอนขุยถุน เป็นดินแดนท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนมาหลายลา้นปี อนั

เน่ืองจากการไหลเซาะของน ้ าหิมะท่ีไหลผ่านจากภูเขาเทียนซาน ใต้จรดเหนือมีความยาว 20 
กิโลเมตร ส่วนเวา้ของหุบเขาลึก 100-400 เมตร กวา้ง 800-1,000 เมตร สูง 200 กว่าเมตร ผาหินตั้ง
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ตระง่านสูงๆ ต ่าๆ ราวกบัป่าหินท่ีถูกเสริมสร้างจากสวรรค์ เรียงรายเป็นชั้นๆ บา้งคลา้ยภูเขาหิมะ 
ช่องแคบ สนามหญา้ และล าหว้ยไหลผา่นส่องสะทา้นสีสนัสวยงามอีกภาพหน่ึง 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ  4 ช่ัวโมง) ระหว่างทางท่านจะไดช้ม

วิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ บริกำรท่ำนด้วยอำหำรชุด 
18.15 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8526  
21.35 น.      ถึง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัที ่SHILUN JIDI HOTEL CHENGDU หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

วนัที่แปด เฉิงตู-ถนนโบรำณจนิหลี-่กรุงเทพฯ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจนิหลี ่เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณ
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้ต่างๆ มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ...สมนุไพรจนี 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเฉิงตู เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
14.40 น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8145 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
16.35 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

 
********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      
(*** กรุ๊ปออกเดนิทำงได้ตั้งแต่ 9 ท่ำนขึน้ไป ***) 

ทวัร์คุณธรรม คำนำสือ....ขนมเสน่ห์จนัทร์ 
อูหลู่มู่ฉี ธำรน ำ้ห้ำสี แกรนด์แคนยอนขุยถุน 8 วนั 7 คืน (3U)   

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วนัที่  19-26  มิถุนำยน 2562 42,999 บำท 42,999 บำท 6,000 บำท 30,999 บำท 

วนัที่ 16-23 กันยำยน 2562  
 **เพิ่มพีเรียด** 

47,999 บำท 47,999 บำท 8,500 บำท 35,999 บำท 

https://www.skyscanner.co.th/airline/airline-shandong-airlines-sc.html
https://www.skyscanner.co.th/airline/airline-shandong-airlines-sc.html
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อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ ามนัเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มนั ณ วนัที่ 15 พ.ค.62 เป็นเงิน 2,300 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจนี ปกต ิ4 วนัท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณียื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม จ ำนวน 1 ใบ  สมัภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 

7 กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกว่า 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ีย่อม
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อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ  านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!! ต 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 460 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทิปเพิม่ 100 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจนีส ำหรับชำวต่ำงชำต ิ
เง่ือนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ  าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตวัจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจนีในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กบัเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,125 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
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 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มหีัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพ่ือใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจนีส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มกีำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พ้ืนหลงัสีขำวเท่ำนั้น!!  
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ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแว่นสีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นค้ิว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เตมิ จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบิัตร (ใบเกดิ) ตวัจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำต ิ  

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เตมิ จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วีซ่าท่ีศูนยย์ืน่วีซ่าจีนในวนัยืน่วีซ่า 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำต ิใช้เอกสำรเพิม่เตมิ จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต  ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจนีด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนงัสือเดนิทำงคนต่ำงชำตใินกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวซ่ีำจนีแบบด่วนได้   
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ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วีซ่า 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อย่าง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ืน่วีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์  

 
   ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก ** 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงน้ี!!  เพื่อประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
กรณปัีจจุบันท่ำน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถำนที่ท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดนิทำงเข้ำประเทศจนีแล้ว   
เม่ือวนัที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนที่สมรสแล้วให้ระบุช่ือสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำอังกฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำม ีหรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ
ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด       


