
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 14861  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ – เฉินตู – อูรูมูฉี 
 

-  
GRAND MERCURE  HOTEL 

(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

2 
อูรูมูฉี – พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – ผ่ำนชมพูเขำเพลิง – 
เมืองฟู๋หยุน 

   
SHAN HE  HOTEL  (4 ดำว)  

หรือเทียบเท่ำ 

3 

แหล่งธรณีวิทยำเค๋อเกอทอไห่ (รวมรถเล็ก) – ผ่ำน
ชมภูเขำแกรนด์ – แคนยอนเอ๋ออ๋อจี๋ฉี – ทะเลสำบ
แปดป่ำ – เขำเสินจง – เบอร์ชิน  – ตลำดกลำงคืน
เบอร์ชิน   

   
FRIENGSHIP HOTEL (4 ดำว)          

หรือเทียบเท่ำ 

4 
เบอร์ชิน – คำนัส (รวมรถเล็ก) – โค้งมังกรหลับ – 
โค้งแสงจันทร์ – ล่องเรือทะเลสำบคำนำสือ – ไป่หวำ
หลิน – เมืองเจียเติงยี่ 

   
HONGFU HOTEL (ระดับดีที่สุด) 

(4 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

5 
คำนัส (คำนำสือ) – ศำลำชมปลำ (รวมรถเล็ก) – 
หมู่บ้ำนเผ่ำถูวำ – ธำรน  ำห้ำสี – แพะเมืองผี  – เมือง
เค่อลำมำอี  

   
BO DA YIN DU HOTEL (ระดับดี

ที่สุด) (4ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

6 
เมืองเค่อลำมำอี  – เมืองสือเหอจื่อ – อูรูมูฉี – สวน
หงซำน – ตลำดบำซ่ำร์ 

   
GRAND-MERCURE (5 ดำว)  

หรือเทียบเท่ำ 

7 อูรูมูฉี – เฉินตู – โชว์เปลื่ยนหน้ำกำก     
HILTON HOTEL (5 ดำว)  

หรือเทียบเท่ำ 

8 เฉินตู   – วังแพะเขียว– กรุงเทพฯ   
 

 



 

 

โปรแกรมกำรเดินทำง 
วันแรก  กรุงเทพฯ – เฉินตู – อูรูมูฉี              
07.00 น.    พร้อมกันท่ีท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D  สายการบิน

ไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท แพนด้ำ ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

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

 
10.15 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู  โดยเท่ียวบินท่ี TG 618 (พร้อมบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 
14.25 น. ถึงท่าอากาศยาน เมืองเฉินตู  

 รับประทำนอำหำรค่ ำ  KFC BOX  
17.20 น.  น าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองอูรูมูฉี โดยเท่ียวบินท่ี ........... 
19.20 น. ถึง สนำมบินอูรูมูฉี  เมืองอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเอง  ซินเจียง ท่ีตั้งอยู่แถบเทือกเขา

เทียนซานท่ีความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครอง
ตนเองท่ีมีพื้นท่ีกว้างใหญ่มากท่ีสุดในประเทศจีน ประชากรท้ังมณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน 
ชาวซินเจียงมีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ใน

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

อูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานท่ีต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น “ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์” และภาษาจีน
กลาง 
 ที่พัก GRAND MERCURE  HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สอง   อูรูมูฉี – พิพิธภัณฑ์ซินเจียง – ผ่ำนชมพูเขำเพลิง – เมืองฟู๋หยุน 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม     

น าชม “พิพิธภัณฑ์ซินเจียง” ชมหลักฐานทางโบราณคดีท่ีขุดค้นได้ท่ัวมณฑลซินเจียง ชมการ
จ าลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องดนตรีของชนกลุ่ม
น้อยทุกเชื้อชาติท่ีอาศัยอยู่ในเขตนี้ (คาซัค ตาต้าร์ อุชเบ็ค 
มองโกเลีย อุยกูร์ เคอร์จีซ ซีโป๋ หุย (อิสลาม) ตูเอ่อร์ หมั่นจู๋ 
รัสเซีย) ชมแผนผังจุดเริ่มและเส้นทางการค้าในยุคเส้นทาง
แพรไหม และจุดเด่นท่ีสุดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือซากมนุษย์
โบราณ (โฉมงามโหลหลาน) บรรพบุรุษของชาวยุโรปท่ีขุดพบในซินเจียง มีอายุกว่า 3,000 ปี และ
มัมมี่ของ“จางฉง”แม่ทัพฝ่ายซ้ายของกษัตริย์แห่งเกาชา 

บ่ำย    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร    
น าท่านเดินทางสู่ ภูขำเพลิง ให้ท่านได้สัมผัสกับภูเขาสีแดง เนื่องจากภูเขานี้มีลักษณะเหมือนมี
การเผาไหม้และสึกกร่อนโดยแรงลม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นท่ีระลึก 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟู๋หยุน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมธรรมชาติท่ีสวยงาม เป็นทุ่งราบ
ซึ่งเป็นดินท่ีถูกกระแสน้ าพัดมาทับถมซ้อนกันอันกว้างใหญ่ เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ธรรมชาติของซิ
นเจียงและมีพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ ามันปิโตรเลี่ยมและแก๊สธรรมชาติ
แต่ละปีสร้างรายได้ให้กับเมืองนี้เป็อย่างมาก 

   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   
     ที่พัก SHAN HE  HOTEL  (4 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 



 

 

วันที่สำม  แหล่งธรณีวิทยำเค๋อเกอทอไห่ (รวมรถเล็ก) – ผ่ำนชมภูเขำแกรนด์ – แคนยอนเอ๋ออ๋อจ๋ีฉี – 
ทะเลสำบแปดป่ำ – เขำเสินจง – เบอร์ชิน  – ตลำดกลำงคืนเบอร์ชิน   

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ แหล่งธรณีวิทยำเค๋อเกอทอไห่ (NATIONAL GEOLOGY PARK) อยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทางภาษามองโกเลียนเรียกว่า BLUE BAY เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยา ผืนท่ีแห่งนี้ในสมัยก่อนเกิดจากแผ่นดินไหวและน้ าท่วม จึงท าให้เกิด
ผาหินแกรนิตท่ีแข็งแรงและสวยงามเป็นแหล่งธรณีวิทยาอันส าคัญอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งและน าท่าน 
ผ่ำนชมภูเขำแกรนด์แคนยอนเอ๋ออ๋อจ๋ีฉี    

  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
น าท่านชม ทะเลสำบแปดป่ำ จากนั้นชม เขำเสินจง เขาท่ีมีความสูง สวยงาม โดยเฉพาะยอดเขา
จะเป็นหินแกรนิต ภูเขานี้มีความสูงประมาณ 351 เมตร หิน
ชนิดนี้เป็นหินท่ีมีความแข็งและทนทานมากท่ีสุดเปรียบเทียบ
ได้เหมือนกับการเคารพนับถือศรัทธาในความดีของพระเจ้า  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ชิน เมืองท่ีอยู่ใกล้กับ
อุทยานแห่งชาติคานาสท่ีสุดห่างเพียงประมาณ160 กิโลเมตร
และมีชื่อเสียงในเรื่องของปลาน้ าเย็นซึ่งเป็นปลาท่ีมีเนื้อนุ่มและมีกลิ่นหอมท่ีสามารถหาได้จาก
สถานท่ีท่ีมีน้ าเย็นท่ีไหลจากเทือกเขาท่ีน้ าแข็งละลายและไหลลงจากเขาสู่แม่น้ าหรือทะเลสาบ  

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
  หลังรับประทานอาหาร น าท่านอิสระเดินเท่ียวชมตลำดกลำงคืนของเมืองเบอร์ชินตามอัธยาศัย 

 ที่พัก FRIENGSHIP HOTEL (4 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
วันที่สี ่ เบอร์ชิน – คำนัส (รวมรถเล็ก) – โค้งมังกรหลับ – โค้งแสงจันทร์ – ล่องเรือทะเลสำบคำ

นำสือ – ไป่หวำหลิน – เมืองเจียเติงยี่   
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าท่านชม คำนำสือ ธรรมชาติท่ีถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขา ความยิ่งใหญ่ความพิสุทธิ์ท่ี
เหนือค าบรรยาย คานัสเป็นทะเลสาบน้ าแร่ธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่กว่าทะเล สาบเทียนฉือถึง 10 
เท่า ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกกลางเทือกเขาอัลทาย(อัลไต)บริเวณนี้ถูกขนานนามว่า “โอเอซิสสวรรค์
แห่งซินเจียง” การปกคลุมของหิมะและน้ าแข็งอันยาวนานบนแม่น้ าคานัสท าให้เกิดทะเลสาบ



 

 

คานัสซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 1,375 เมตร มีความกว้าง 1.6-2.9 ก.ม. ความยาว 24 ก.ม. 
และ น้ าลึกเฉลี่ย 90 เมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 40 ตารางกิโลเมตร ในภาษามองโกเลีย “คำนัส” มี
ความหมายว่า “สวยงำมน่ำพิศวง” คานัสมีความงดงามหลากสีสัน ทะเลสาบดูใสเหมือนกระจก
เงา สะท้อนเงาของ ต้นไม้ ภูเขา ท้องฟ้า และยอดเขาสูง    
น าท่านสู่ ทะเลสำบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบนี้จะมีเกาะอยู่ตรงกลางทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลัง
ของมังกรท่ีก าลังหลับใหล 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ระหว่ำงทำง) 
น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบวงพระจันทร ์(เยี่ยเลี่ยงวำน) ท่ีมีต านานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบท่ีมี
รอยเท้าของเจงกิสข่าน ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้จะมีหลากหลายสีและสีของน้ านั้นเปลี่ยนแปลงไปตาม
อุณหภูมิกับลักษณะของท้องฟ้าถ้าท้องฟ้ามีลักษณะครึ้ม
สีของทะเลสาบแห่งนี้จะมีสีฟ้าครามและในคราวท่ี
ท้องฟ้าแจ่มใสนั้นลักษณะของน้ าจะมีสีฟ้าใส แต่บางครั้ง
ทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกัน น าท่าน
เดินทางชม ทะเลสำบเทวดำ (เสินเซียนวำน) ทะเลสาบ
ท่ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีความใสของน้ าและภูเขาท่ีตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหลังทะเลสาบแห่งนี้  น าท่าน 
ล่องเรือทะเลสำบคำนำสือ ซึ่งคนพื้นเมืองเขาให้ฉายาทะเลสาบคานาสว่า ทะเลสาบเปลี่ยนสีอยู่
สูงจากระดับน้ าทะเลถึง 1,374 เมตร มีพื้นท่ี 44.78 ตร.กม. ให้ท่ านชมความสวยงามของ
ทะเลสาบ จากนั้นน าท่านชม ไป่หวำหลิน เป็นสถานท่ีท่ีมีความสมบูรณ์และมีพรรณไม้มากมาย 
ภายในไป่ฮวาหลินมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่ อาทิ ผีเสื้อ ฝูงนกเป็นพันธ์ๆชนิด และฝูงปลา
แหวกว่ายภายใต้น้ าเย็นสวยใสเห็นตัวปลาหลากหลายชนิด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจีย
เติงยี่  ให้ท่านได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติสองข้างทางท่ีเป็นทะเลสาบท่ีมีความกว้างใหญ่
ไพศาล  มีท้ังแพะและแกะท่ียืนอยู่ตามภูเขาท่ีสูงชัน อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
จนเดินทางถึงเมืองเจียเติงยี่ น าท่านรับประทานอาหาร 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
 ที่พัก  HONGFU HOTEL (4 ดำว ระดับดีทีสุ่ด) หรือเทียบเท่ำ 
 



 

 

วันที่ห้ำ    คำนัส (คำนำสือ) – ศำลำชมปลำ (รวมรถเล็ก) – หมู่บ้ำนเผ่ำถูวำ – ธำรน  ำห้ำสี – แพะเมือง
ผี  – เมืองเค่อลำมำอี   

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  
น าท่าน เข้ำอุทยำนครั งที่ 2 เปลี่ยนเป็นรถอุทยานเดินทางขึ้นสู่ ศำลำชมปลำ จุดท่ีท่านสามารถ
ชื่นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานัสได้สวยท่ีสุดและ
กว้างไกลมากท่ีสุด ถ้าทัศนะวิสัยกระจ่างท่านสามารถ
มองเห็นยอดเขามิตรภาพ สูง 4,347 เมตร ซึ่งเป็น
พรมแดนระหว่างจีน-รัสเซีย ทะเลสาบคานัสมีรูปลักษณะ
ยาวเหมือนฝักถั่ว เกิดจากธารน้ าแข็งปกคลุมแม่น้ าคานัส
ในยุดเมื่อประมาณ 20,000 ปีมาแล้ว คานัสเป็น
ทะเลสาบภูเขาสูง ท่ีมีความลึกท่ีสุดในจีน (188.5 เมตร) หนาแน่นด้วยพรรณไม้ ต้นหญ้าและ
ดอกไม้ป่า มีหิมะและน้ าแข็งเกาะหนาแน่นในฤดูหนาว มีอุณหภูมิท่ีแตกต่างในฤดูร้อนและฤดู
หนาว น้ าใสสะอาด สามารถเปลี่ยนเป็น สีด า ฟ้า เขียวเข็ม ฟ้าคราม ขาวน้ านม และสีชมพู จนมี
คนตั้งฉายาว่า “ทะเลสาบเปลี่ยนสี” บางคนเรียกคานัสว่า “ทะเลสาบอสูรกาย” อาจเป็นเพราะ
เรื่องเล่าขานในนิยายพื้นบ้านของชนเผ่าถูหว่า ท่ีว่าคานัสเป็นท่ีอยู่ของอสูรกายท่ีมีพละก าลัง 
สามารถเดินบนเมฆได้ กินม้า วัว และ แกะ ท่ีหากินอยู่ริมทะเลสาบเป็นอาหาร ในปี 1985 ชาว
รัสเซียผู้หนึ่งได้จับปลาท่ีมีขนาดใหญ่โตถึง 10-15 เมตร มีน้ าหนัก 4 ตันได้ หลังจากนั้น
นักวิทยาศาสตร์ช่างภาพและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมได้เดินทางมาเพื่อพิสูจน์ค้นคว้า
เสาะหาปลายักษ์ คงพบเพียงปลาพันธุ์พื้นเมืองชื่อ GIANT RED FISH ท่ีมีความยาวประมาณ 3-4 
เมตรเท่านั้น หลายคนเล่าว่าเมื่อขึ้นไปบนภูเขาสูงและมองลงมาท่ีทะเลสาบ เคยมองเห็นปลายักษ์
แหวกว่ายไปมา ดังนั้นทุกวันนี้นอกเหนือจากการมาเท่ียวชื่นชมความงามของทะเลสาบและ
ธรรมชาติโดยรอบแล้ว ยังมีผู้คนมากมายมาคอยเฝ้าดูการปรากฏตัวของปลายักษ์บนหอชมปลา
อีกด้วย 
น าท่านแวะเยี่ยม ชนชำวมองโกล เผ่ำถูวำ ซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาบคานัส ชนเผ่าถู
วาเชื่อในนิกายลามะ พูดภาษาเติร์กเพราะว่าอยู่ใกล้กับคาซัค ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ ในสมัย
ราชวงศถังเจียและราชวงศ์หยวนเรียกชนเผ่านี้ว่า “ถัวปา” ดินแดนแถบนี้เคยเป็นท่ีอยู่ของชาว
รัสเซียก่อนที่ชนเผ่าถูว่าจะอพยพเข้ามาอยู่อาศัย 



 

 

    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 จากนั้นน าท่าน ชม ธำร 5 สี “อู่ฉ่ำยทำน” ทุ่งภูเขา 5 สีริมแม่น้ า ท่ีมีพื้นท่ีกว้างใหญ่ ความ

สวยงามเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ยามเย็น แร่ธาตุนานาชนิดท่ีผสมอยู่ในหินและ
ทรายจะเปล่งสีสะท้อนสลับสีบนชั้นหิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เทา น้ าตาล ดูตระการตาตัดกับสี
เขียวของต้นไม้ และสายน้ าสีฟ้าใสของแม่น้ าเออร์ทิค ท่ีไหลเรื่อยขนาบข้างแนวเขาเป็นระยะทาง
หลายกิโลเมตร ออกจากเบอร์ชินถนนจะตัดผ่านเนินเขาท่ีมีหินสีด าเทา หินมีแง่มีเหลี่ยมคล้ายหิน
อุกกาบาต ดูเสมือนย้อนเวลามาอยู่ในภูมิประเทศแห่งโลกล้านปี  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองผีอูเหอเอ่อหรือเรียกว่ำแพะเมืองผี (WURHEFENG GHOST CITY) ซึ่ง
อยู่ในเขตลมแรง YADAN  พื้นท่ีบริเวณเมืองปีศาจเคยเป็นทะเลสาบท่ีมีน้ าใสสะอาดเป็นท่ีหากิน
ของสัตว์โลกดึกด าบรรพ์เช่น ไดโนเสาร์ เมื่อถึงยุค PTROSAURS และSTEGOSAURS เปลือกโลก
มีการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรง ท าให้ท้องทะเลสาบบริเวณนี้
พลิกตัวกลับกลายเป็นทะเลทรายท่ีมีแอ่งหุบหินลึกเวลาและ
กระแสลมได้ขัดเกลาภูเขาหินเหล่านี้เป็นรูปร่างต่างๆ ดู
เหมือนหอสูง เหมือนเจดีย์เหมือนปราสาทและมีสีสันต่างๆ 
บางคนเรียกท่ีนี่ว่า WIND CITY เมื่อตะวันสาดแสง หุบผานี้
จะเปลี่ยนเป็นสีทองอร่ามงดงามเกินค าบรรยาย สายลมท่ีพัดผ่านซอกหินผาเหล่านี้ก่อให้เกิดเสียง
โหยหวน รูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย ยามกลางวันเมื่อลมพัดผ่านเม็ดทราย
จะปลิวกระจาย บังเกิดเสียงแว่วราวเสียงค ารามของเสือชาวพื้นเมืองจึงต่างเรียกขานเมืองนี้ว่า
เมืองปีศาจ 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลับ คำรำเมย์ ระหว่างการเดินทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชม
ธรรมชาติสองฝั่งทาง จนเดินทางถึงเมืองคาราเมย์ 

   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   
 ที่พัก BO DA YIN DU HOTEL (4ดำว ระดับดีที่สุด) หรือเทียบเท่ำ 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก  เมืองเค่อลำมำอี  – เมืองสอืเหอจ่ือ – อูรูมูฉี – สวนหงซำน 
– ตลำดบำซ่ำร์ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสือเหอจือ เมืองท่ีได้รับการสถาปนา
จากสหประชาชาติให้เป็นเมืองท่ีประสพวามส าเร็จในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ  น าท่านเท่ียวชมบริเวณ สวนหงซำน 
ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซินเจียงพร้อมท้ังชมราวทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็น
จ านวนมากตามความเชื่อของคู่รักท่ีว่าจะท าให้ความรักของท้ังคู่ยั่งยืน และอยู่คู่กันไปตราบนาน
เท่านานและให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันสวยงามท่ีหาดูได้ยากของเมือง 

    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดพื นเมืองบำซำร์ เป็นตลาดพื้นเมืองท่ีเป็นสัญลักษณ์ของอูลูมูฉี จ าหน่าย
สินค้าพื้นเมือง ท่ีเมือง ต่างๆ ในประเทศจีนไม่มีขาย รวมท้ังสารพัดผลไม้แห้ง ไม่ว่าจะเป็น อัล
มอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ เครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมท้ังเครื่องทองเหลือง ไม่ว่าจะ
เป็นแจกัน, กาน้ าชา ฯลฯ  
 รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   
 ที่พัก GRAND MERCURE  HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วันที่เจ็ด    อูรูมูฉี – เฉินตู – โชว์เปลืย่นหน้ำกำก             
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
…. น.           ท าท่านเดินทางสู่สนามบิน อูรูมูฉี    
…. น.            เหินฟ้าสู่เมืองเฉินตู เท่ียวบินท่ี 3U8842  
…. น.            ถึง สนำมบินเฉินตู  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน  มี

ภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปัจจุบันเป็นท้ังศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร
และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้  
 รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   



 

 

น าท่าน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ำกำก เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน การเปลี่ยนหน้ากากแต่ละ
ฉากใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีโดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นความลับเฉพาะลูกหลานชาวเสฉวน
เท่านั้น ห้ามสอนเคล็ดวิชานี้แก่ผู้อื่นอย่างเด็ดขาด 
 ที่พัก HILTON  HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วันที่แปด    เฉินตู – วังแพะเขียว– กรุงเทพฯ             
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู  ถือว่าเป็นส านักท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ น าท่านชมสิ่งก่อสร้างส าคัญ มี
ต าหนักหลินจู่ ต าหนักเฉียน คุน ต าหนักซานซิน ต าหนักถังอ่องและ
ศาลายันต์แปดทิศภายในต าหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาท่ีคนจีนนับ
ถือสิ่งท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดคือต าหนักซานเซิน  มีแพะทองเหลืองท่ี
ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  ตั วหนึ่งน่า
ประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว”  กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ 
จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี  มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู  
ตาเหมือนไก่  จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ  ปากเหมือนกระต่าย  เขาเหมือนมังกร  หาง
เหมือนงู  หน้าเหมือนม้า  คอเหมือนลงิ  หนวดแพะ  ท้องเหมือนหมา  ก้นเหมือนหมู  ซึ่งคนจีนมี
เชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนไดของร่างกายให้น ามือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้ว
จะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นส านักลัทธิเต๋าท่ีระลึกถึงท่านเล่าจ้ือ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  (เมนูอำหำร! อำหำรสมุนไพรจีน) 
  หลังรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
15.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 619 
17.35 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปลีย่นแปลง หรอื สลบักนัไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้น้ีถอืเป็นเอกสทิธิ์ของผูจ้ดั โดยยดึถอืตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 



 

 

 โรงแรมที่พัก  พักโรงแรม 4-5 ดำว และดีที่สุด  

❖ รำยกำรทัวร์นี   ไม่รวมทิป // ไม่เข้ำร้ำนรัฐบำล  
 

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

อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
 หัวหน้าทัวร์ไทยช านาญเส้นทาง  
 น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน  

 
วันที่เดินทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำร 
ผู้ใหญ่ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียง 
(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

08 - 15 สิงหำคม 2562 54,900.- 52,900.- 50,900- 9,000.- 

21 - 28 กันยำยน 2562 54,900.- 52,900.- 50,900- 9,000.- 



 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายสว่นตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ทิปไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน / ท่าน 
 ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน 

เงื่อนไขกำรจอง วำงเงินมัดจ ำท่ำนละ 15,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี  
 

เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน  
**เอกสำรที่ใช้ยื่นวีซ่ำจีนค่ะ  ส ำหรับผู้ใหญ่อำยุ 18 ปีขึ นไป เกิดที่ไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ำยขนำด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื นหลงัขำวเท่ำนั น!!  ต้องเปิดหู ห้ำมใส่เคร่ืองประดับ ห้ำม

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

 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส าเนาบัตรประชาชน  

 
 
 
 



 

 

ส ำหรับเด็กอำยุต ำกว่ำ 18 ปี ใช้เอกสำรดังนี ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อ

สีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบ
กระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ 

กรณเีด็กเดินทำงกับญำต ิ
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อ

สีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบ
กระดาษติดกับ*ส าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส าเนาใบสูติบัตร 
 ส าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วย 
 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการท างาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น 
      (กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้ผม

ยาว หน้าตาสะสวย) จะต้องไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 
 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์) 

 ข้อมูลส ำคัญ  * กรุณำกรอกข้อมูลจริงในเอกสำรที่ทำงบริษัทจัดให้ 
  นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานท่ีศึกษา ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
  ผู้ท่ีท างาน.......แจ้งชื่อสถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ท่ีท างาน หมายเลขโทรศัพท์ 
  ท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีบ้านท่ีติดต่อได้ 
  ผู้ท่ีแต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
  ผู้ท่ีเป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 



 

 

  ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้จริง  
โปรดรับทรำบว่ำ  

ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศ

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

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง 

ข้อมูลท่ีท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบ
ได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่ง
เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเท่ียวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
ท่านท่ีถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
ท่านท่ีถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการ

ท่องเท่ียว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของ
ผู้ถือเอกสารนั้นๆ  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี !!!! 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME......................................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด    แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส................................................................................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
.................................................................................................................................................................................
................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน......................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใ์หญ่).................................................................................. 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
.................................................................................................................................................................................
...................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร ........................................ 

(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกตอ้งที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมลูโดยตรงกับท่าน) 

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 (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................RELATION..................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME.....................................................................RELATION...................................... 
หมำยเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


