
 

 

รหสัโปรแกรม : 14828  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู – นั่งเครื่อง
ภายในสู่ เมืองหลันโจว 

- 
 
 

CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดำว) 
หรือเทียบเท่ำ 

2 
เมืองหลันโจว – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองจางเย่ – วัดต้า
ฝอซื่อ – ภูมิทศัน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า 

   
HUA CHEN INTERNATIONAL 
HOTEL (4 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

3 
เมืองจางเย่  – เมืองเจียยี่กวน – ด่านเจียยี่กวน – จัตุรัส
ป้อมปราการ – เมืองตุนหวง 

   
THE SILK ROAD DUNHUANG 
HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

4 
หมิงซาซาน – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ถ้้าพระมอเกาคู 
(สถานที่ไฮไลท์ของเส้นทาง)  

   
THE SILK ROAD DUNHUANG 
HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

5 เมืองตุนหวง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองทูรูฟาน     
SHUANGCHENG HOTEL (5 ดำว) 

หรือเทียบเท่ำ 

6 
เมืองโบราณเกาฉางกู่เฉิง – ภูเขาเปล่วเพลิง – คานเอ๋อจิ่ง – 
เมืองอูรูมูฉี – เขาเทียนซาน 

   
HILTON HOTEL (5 ดำว)  

หรือเทียบเท่ำ 

7 
พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – ต้าปาจาร์ – สนามบินอูรูมูฉี – นั่ง
เครื่องภายในสู่ เมืองเฉินตู – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก 

   
INTERCONTINENTAL HOTEL  

(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

8 ช้อปปิ้งถนนชุนซี – สนามบินนครเฉินตู – กรุงเทพฯ    
 
 



 

โปรแกรมทัวร์ 
วันแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู – นั่งเคร่ืองภำยในสู่ เมืองหลันโจว 
08.00 น. คณะพร้อมกันท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูท่ี 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมี

เจ้าหนา้ท่ีบริษัทคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ท่าน  

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

 
10.15 น.   น้าท่านเหินฟ้าสู ่เมืองเฉินต ูโดยเท่ียวบิน TG 618  บรกิำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 
14.25 น. ถึง ท่าอากาศยานเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉ

วน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้้าหมินใจกลางมณฑล มีภูมิ
ประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อน
ท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง 
ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นท้ังศูนย์กลาง
ด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ 

……… น.   เดินทางสู่ เมืองหลันโจว โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ …….. 
……… น.    ถึง เมืองหลันโจว หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระ  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

เย็น           รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 1)   
   ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันที่สอง   เมืองหลันโจว – นั่งรถไฟควำมเร็วสูงสู่ เมืองจำงเย่ – วัดต้ำฝอซื่อ – ภูมิทัศน์จำงเย่ฉีเหลียนซำน

ตันเสียตี้เม่ำ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรอำหำรแบบกล่อง (มื้อที่ 2) 
08:36 น.      น้าท่านเดินทางสู่ เมืองจำงเย่ โดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D2705 ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง 
11:51 น.   เดินทางถึง เมืองจางเย่ เมืองท่ีมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน 
กลำงวัน        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 3)   

หลังอาหารน้าท่านสู่เมืองจางเย่น้าท่านชม วัดต้ำฝอซื่อ สร้างสมัยซีเซี้ย เป็นมหาวิหารประดิษฐาน
พระนอนท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีนยาวประมาณ 34.5เมตรและด้านหลังวิหารจะมีเจดีย์ไม้ (เย่มู่ถ่า) 
จากนั้นน้าท่านชม ภูมิทัศน์จำงเย่ฉีเหลียนซำนตันเสียตี้เม่ำ หรือ  โขดภูหินทรำยแดงหลำกสี หวู่
ไฉ่ซาน Rainbow Mountain จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตาในเขต
ภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางถึง 
300 ตร.กม. อยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 ม.จาก
ระดับน้้าทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานาน
กว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม 
แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศเผยให้เห็นถึง
ชั้นของแร่ธาตุใต้ดินท่ีบ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสัน พาด
ผ่านท้ังเนินภู แลซับซ้อนบ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น 
ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย 

เย็น           รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 4)   
   ที่พัก HUA CHEN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดำว ดีที่สุด) หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 



 

วันที่สำม     เมืองจำงเย่  – เมืองเจียยี่กวน – ด่ำนเจียยี่กวน – จัตุรัสป้อมปรำกำร – เมืองตุนหวง 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 5) 

น้าท่านสู ่เมืองเจียยี่กวน ศูนย์แลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการเมืองระหว่างประเทศ 
น้าท่านชม ด่ำนเจียยี่กวน ด่านท่ีสูงตระหง่านเป็นปราการท่ีแข็งแรง และสาคัญท่ีสุดในภาคตะวันตก 
ชมป้อมปราการท่ีตั้งอยู่ท่ีความสูง 1,800 เมตรจาก
ระดับน้้าทะเลเริ่มสร้างในปี ค.ศ 1372 สร้างแล้ว
เสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัส
ป้อมปราการด้านในท่ีมีก้าแพงรายล้อม ส่วนบนกา
แพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นท่ีตั้งของ
หอระวังส่วนบนก้าแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 
เมตร เป็นท่ีตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่งทอดไป
ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ 

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 6)   
น้าท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 5 ชั่วโมง) เมืองตุนหวงตั้งอยู่ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมส้าคัญจากจีนไป
ยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป และเคยเป็นชุมทางการค้าท่ีเจริญรุ่งเรืองในอดีต 

เย็น           รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 7)   
   ที่พัก  THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่สี่ หมิงซำซำน – ทะเลสำบพระจันทร์เสี้ยว – ถ้ ำพระมอเกำคู (สถำนที่ไฮไลท์ของเส้นทำง)  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 8) 

น้าท่านเดินทางสู่ หมิงซำซำน หรือ เขำทรำยขับเสียง โดยให้ท่านได้ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูงรวม
ค่ำใช้จ่ำยแล้ว) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อขึ้นถึง
บนยอดเขา สามารถนั่งลื่นไถลลงจากยอดเขาสู่เชิงเขา
ด้านล่าง หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบ
เสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตามต้านานบอก
เล่าว่า ใต้ภู เขาลูกนี้ เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัด
กระหน่า และถูกฝังทั้งเป็นท้ังกองทัพในโบราณกาล จึงมี
เสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นและมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา เท่ียวชม ทะเลสำบ
พระจันทร์เสี้ยว หรือ เย่ว์หยำเฉวียน ท่ีมีลักษณะเป็นทะเลสาบรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ถูก
ล้อมรอบด้วยเนินทราย อีกหนึ่งความน่าสนใจของสถานท่ีแห่งนี้  คือ ปรากฎการณ์พิเศษของทิศทาง
กระแสลม ซึ่งจะไม่พัดลงล่าง กลับพัดขึ้นบนเสมอ ทรายจึงไม่ทับถมแหล่งน้้า ตามหลักทฤษฎี
กลศาสตร์อากาศ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว จึงไม่ถูกกลืนหาย 

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 9)   
หลังรับประทานอาหาร น้าท่านเดินทางเข้าชม ถ้ ำพระมอเกำคู เป็นถ้าท่ีมีคูหาน้อยใหญ่ถึง 492 
คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นท่ีเปิดให้เข้าชมได้ กล่าวกันว่าคูหาต้น ๆ เป็นผลงานบุกเบิกของ 
พระสงฆ์เล่อจุน ในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายถูกขุดขึ้นในยุคท่ีมองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักร
จีน ค.ศ. 1277 หลังจากนั้นถ้าก็ไม่ได้ถูกเหลียวแล คูหาต่าง ๆ มีงานจิตรกรรมจากสมัยต่างๆ ตลอด
ช่วงประวัติศาสตร์เกือบ1,000 ปี 

เย็น           รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 10)   
   ที่พัก THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 



 

วันที่ห้ำ      เมืองตุนหวง – นั่งรถไฟควำมเร็วสูงสู่ เมืองทูรูฟำน  
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 11) 

จากนั้นใหเ้วลาทุกท่าน ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขำทรำยที่รำยล้อมอยู่สองข้ำงฝั่ง ให้ท่านได้ชื่นชมและ
เก็บภาพบรรยากาศของผืนทะเลทรายและพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนออกเดินทาง 

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 12)   
14:51 น. น้าท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟำน โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนท่ี D2703 ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง 

เมืองทูรูฟำนเมืองโอเอซิสบนเส้นทำงสำยไหม เป็นเมืองท่ีต่าจากระดับน้าทะเลท่ีสุดในจีน 154.43 
เมตร มีอุณหภูมิท่ีร้อนและแห้งท่ีสุดในจีนอุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส และเป็นเมืองท่ีลมแรง
ท่ีสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง 

18:28 น. เดินทางถึง เมืองทูรูฟำน  
เย็น           รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 13)   

 ที่พัก SHUANGCHENG HOTEL   (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่หก เมืองโบรำณเกำฉำงกู่เฉิง- ภูเขำเปลวเพลิง – คำนเอ๋อจ่ิง – เมืองอูรูมูฉี – เขำเทียนซำน 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 14) 

น้าท่านสู่ เมืองโบรำณเกำฉำงกู่เฉิง อายุกว่า 1,000 ปี เป็นซากเมืองโบราณท่ีเคยรุ่งเรืองในอดีต
อารยธรรมโบราณท่ีสามารถจินตนาการได้และสถานท่ีก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี น้าท่านนั่งรถ
ลาของชาวอุยกูร์ ท่ีอาศัยอยู่ในละแวกนั้นมารับจ้าง ในรถลาแต่ละคันนั้นจะมีชายชาวอุยกูร์ลาก
ประมาณ 3 กม. และยังมีความกว้างขวางกว่าเมืองโบราณเจียวเหอเคยเป็นเมืองหลวงของมณฑลซิ
นเจียงในสมัยราชวงศ์ถังถูกท้าลายโดย
สงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษท่ี 13 มี
ประวัติประมาณ2,300 ปีแล้ว จากนั้น
นาท่านไปชม ภูเขำ เปลวเพลิง หรือฝอ
เยียนซำน ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันดีในนวนิยาย 
เรื่อง ไซอิ๋ว ตอนท่ีซุนหงอคงไปขอยืมพัด



 

เหล็กกายสิทธิ์จาก องค์หญิงมาดับไฟในภูเขาเปลวเพลิง เพื่อ ให้พระถังซ้าจั๋งได้เดิน ทางไปเชิญ
พระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวเพลิงนี้มี ลักษณะเป็นภูเขาสีอิฐท้ังภูเขา นับเป็นจุดท่ีร้อนท่ีสุดจุด
หนึ่งของ โลก 
เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณท่ีมีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก 
ประกอบด้วยถ้าน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้าเจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนา
เป็นจานวนมาก เฉพาะท่ีเขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 
2,000 องค์ท่ีมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกาแพงท่ีแกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่า
ตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา 
จากนั้นน้าท่านชม คำนเอ๋อจ่ิง ซึ่งเป็นระบบชลประทานใต้ดินท่ีส้าคัญของซินเกียง โดยการกักเก็บ
น้้าท่ีเกิดจากการละลายของน้้าแข็งบนภูเขาท่ีไหลลงมายังพื้นท่ีด้านล่างด้วยการขุดเจาะเป็นอุโมงค์ใต้
ดินเชื่อมกันเป็นระยะยาวไปตามหมู่บ้านต่างๆ การขุดอุโมงค์นี้เพื่อป้องกันมิให้น้้าระเหยไปหมดซึ่ง
ได้ผลดีทีเดียว 

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 15) 
หลังจากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ อูรูมูฉี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) น้าท่านเดินทางสู่ 
เทือกเขำเทียนซำน ท่ีมีความยาวกว่า 1,000 (นั่งรถพลังงานแบตเตอรี่ไป-กลับ) ซึ่งมีความสูง 5,445 
เมตรเหนือระดับน้้าทะเล ชมความงามของธรรมชาติ ในระดับความสูง 1 ,900 เมตรเหนือ
ระดับน้้าทะเล จากนั้นน้าชม ทะเลสาบเทียนฉือหรือทะเลสาบสีน้้าเงิน เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาท่ีมี
ชื่อเสียงว่าสวยงามดุจสรวงสวรรค ์

ค่ ำ             รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 16) 
   ที่พัก  HILTON HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่เจ็ด    พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – ต้ำปำจำร์ – สนำมบินอูรูมูฉี่ – นั่งเครื่องภำยในสู่ เมืองเฉินตู – โชว์เปลี่ยน
หน้ำกำก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 17) 
 น้าท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเกียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีได้ท่ัว

มณฑลซินเกียง และน้าทุกท่านเดินชม ต้าปาจาร์ ตลาดบาซาร์ใจ
กลางเมือง เป็นตลาดบาซาร์ท่ีมีขนาดใหญ่มาก อิสระให้ท่านได้
เดินชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 18) 
……. น.       เดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินภายใน เที่ยวบินที่ ……. 
……. น.      ถึง เมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น้าท่านเดินทางไปชม โชว์เปลี่ยน

หน้ำกำก หรือท่ีเรียกเป็นภาษาจีนว่า “เปี้ยนเหลี่ยน” เป็นการแสดงท่ีประเทศจีนให้ความส้าคัญ 
และยกย่องให้การแสดงนี้เป็นความลับอันดับ 2 ของจีน ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน การ
เปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที โดยท่ีไม่สามารถจับตาได้ทัน มักจะมีในรายการ
ทัวร์ท่ีไป เฉินตู จิ่วจ้ายโกว เท่านั้น ท่ีจะได้เห็นโชว์แบบสมจริงกันเลยทีเดียว ท่ีส้าคัญการแสดงนี้สืบ
ทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกได้รู้ “เคล็ดลับ”เป็นความลับเฉพาะ
ลูกหลานชาวเสฉวนเท่านั้น ห้ามสอนเคล็ดวิชานี้แก่ผู้อื่นอย่างเด็ดขาด 

ค่ ำ            รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 19) 
   ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ   
วันที่แปด    ช้อปปิ้งถนนชุนซี  – สนำมบินนครเฉินตู – กรุงเทพฯ 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 20)  
   จากนั้นน้าท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวนเป็นย่านท่ีขาย

สินคา้ท่ีทันสมัย  เป็นถนนปิดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้  อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 21)  
   จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินนครเฉินตู เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
15.30 น.  เหิรฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย เที่ยวบินที่  TG 619 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
17.35 น.  ถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจในการเดินทาง 



 

 

 
 โรงแรมที่พัก พักโรงแรม 5 ดำว และดทีี่สุด 

❖ รำยกำรทัวร์นี้ ไม่รวมทิป // เข้ำร้ำนหมอนโอโซน  
 

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีจะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ท่ีบริษัทฯ ได้รับการส้ารอง ท่ีนั่งจากสายการบินและโรงแรมท่ีพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีท่ีไม่สามารถ
ไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการ
บิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

 

  
วันที่เดินทำง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ป)ี 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ป)ี 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

26 ก.ค-02 ส.ค 2562 69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 

09-19 ส.ค 2562 69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 

20-27 ก.ย 2562 69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 

11-18 ต.ค 2562 69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 

18-25 ต.ค 2562 69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 

19-26 ต.ค 2562 69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 

20-27 ต.ค 2562 69,900.- 64,900 60,000.- 12,000.- 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส้าคัญ 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก้าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
 หัวหน้าทัวร์ไทยช้านาญเส้นทาง  
 น้้าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน 



 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้้าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก้ากับภาษี)  
 ทิปไกดท์้องถิ่น และ คนขบัรถ วันละ 20 หยวน 
 ทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ตำมควำมพึงพอใจของท่ำน 

เงื่อนไขกำรจอง วำงเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี   
 
เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน  
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ำยขนำด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลังขำวเท่ำนั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ำมใส่เครื่องประดับ ห้ำม

สวมเสื้อสีขำวถ่ำยรูป **ไม่เอำรูปข้ำรำชกำรค่ะ ห้ำมเขียนชื่อ-นำมสกุลด้ำนหลังรูป ห้ำมแม็ครูป
หรือใช้คลิปหนีบติดกับพำสปอร์ต (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 
โปรดรับทรำบว่ำ  
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาท้าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท้างานในประเทศ

ไทยและมีใบอนุญาตการท้างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 



 

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ท้างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง 

ข้อมูลท่ีท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส้าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบ
ได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท้าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

โปรดท้าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่ง
เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเท่ียวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
ท่านท่ีถือบัตร APEX ต้องท้าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
ท่านท่ีถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการ

ท่องเท่ียว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของ
ผู้ถือเอกสารนั้นๆ 
 

กรุณำส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.- 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส้าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปย่ืนเอกสารและชี้แจงความ
จ้าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

 
ท่ำนที่ถือบัตร APEX 

 ท่านท่ีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเท่ียว โดย
ไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ท่ีออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้า
ออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ท่านท่ีถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะ
หากสูญหายหมายถึงว่า 
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 



 

2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัว
จริง 

3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1 -2 
อาทิตย์  

4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะท่ีท่านอยู่
ต่อ เพื่อท้าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท้าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 

5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงาน
ขาย ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมา
กับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผูเ้ดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นามสกุล( MISS./ MRS./ MR.)NAME...............................................SURNAME.............................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส................................................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)............................................................................................................ 
......................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน................................... 
ชื่อสถานท่ีท้างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ที่ท ำงำนเก่ำแทน) 
................................................................................................................................................................................. 
ต้าแหน่งงาน............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่สถานท่ีท้างาน  / สถานศึกษา.......................................................................................................................... 
............................................................. รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร ............................................ 
(ส้าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรง
กับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี...................เดือน...........................ปี..................  ถึง วันท่ี...................เดือน...........................ปี............... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ....................................... 
เมื่อวันท่ี...................เดือน...........................ปี..................  ถึง วันท่ี...................เดือน...........................ปี............... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME......................................................RELATION..................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................RELATION..................................................... 
หมำยเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท้าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท้าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


