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ซนิเจียง คานาสือ ธารน า้ห้าสี 8วัน 7คืน 

เดนิทาง กันยายน-พฤศจกิายน 2562 
 

 

 

 

เร่ิมต้นเพียง38,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย่) (3U8146: 17.55-22.00) 
วนัท่ี 2. เฉิงต ู(สนามบนิเฉิงตหูลิวสุ่ย) – อรููมฉีู (สนามบนินานาชาตอิรุุมชีตโิวพ)ู (3U8525: 08.20-11.45) – ผ่านชมเขาเทียนซาน – เมืองขยุถนุ 
วนัท่ี 3. เมืองขยุถนุ – เมืองคาราเมย์ – แพะเมืองผีอเูหอเออ่ – ผา่นชมภเูขาน า้มนั – เมืองปู้ เออ่จิน – ธารน า้ห้าส ี
วนัท่ี 4. เมืองปู้ เออ่จิน – ปากหบุเขาเจียเติงยวี่ – อทุยานคานาสอื – ทะเลสาบวงพระจนัทร์ – ทะเลสาบมงักรหลบั – ศาลาชมปลา 
วนัท่ี 5. ปากหบุเขาเจียเติงยวี่ – หมูบ้่านเหอมูช่นุ – ชนเผา่ถหูวา่ – เป่ยถนุ 
วนัท่ี 6. เป่ยถนุ – อรููมฉีู – ตลาดต้าปาจา 
วนัท่ี 7. สวนหงซาน – พิพิธภณัฑ์ซินเจียง – อรููมฉีู (สนามบินนานาชาติอรุุมชีติโวพ)ู (3U8526: 18.15-21.40) – เมืองเฉิงต ู
วนัท่ี 8. ถนนคนเดินจิงหลี ่– เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุย่) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (3U8145: 14.30-16.35) 



 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) 
(3U8146: 17.55-22.00) 

14.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ E สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์(3U) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น  
*พร้อมรับอาหารกล่องส าหรับมือ้เช้าในวันถดัไป* 

17.55 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146   
22.00 น. เดินทางถึงเมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บริเวณลุม่แม่น า้หมิน ใจกลาง

มณฑล มีภมูิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภมูิอากาศที่เหมาะสมตอ่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนกั และมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอนัดบั 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมอืง การทหาร และด้านการศกึษาของภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใต้ หลงัจากผา่น
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองน าทา่นออกเดินทางสูโ่รงแรมที่พกัที่สายการบินจดัให้ 

ที่พกั โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว (โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอ่ไฟลท์) 

วันที่2 
เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) – อูรูมูฉี (สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู) 
(3U8525: 08.20-11.45) – ผ่านชมเขาเทยีนซาน – เมืองขุยถุน 

 น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเฉิงตหูลวิสุย่เช็คอินและโหลดสมัภาระ เดินทางสูเ่มืองอูรูมูฉี 
08.20 น. ออกเดินทางสู ่เมืองอูรูมูฉี โดยเที่ยวบินที่ 3U8525 

11.45 น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู เมืองอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ซึง่เป็นเขตปกครองตนเอง
ที่ใหญ่ที่สดุภายใต้การดแูลของประเทศจีน ประชากรสว่นใหญ่นบัถือมสุลิมและมีเชือ้สายเตอร์กิช ในอดีตเคยเป็นชนเผา่กลุม่
หนึง่ของชาวมองโกล ที่แตกเส้นสายออกมาเป็นของตนเอง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

ระหว่างเดินทางไปยงั เมืองขุยถุน ท่านจะได้ ผ่านชมเขาเทียนซาน เป็นหนึ่งในเทือกเขาที่ใหญ่ที่สดุของโลก ซินเจียงเทียน
ชานมีรูปลกัษณะภมูิประเทศทางกายภาพที่โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ และมีพืน้ท่ีที่มีทิวทศัน์งดงาม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองขุยถุน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.)  จุดบรรจบเส้นทางซินเกียงเหนือ และซินเกียง
ตะวนัตก เมืองที่ได้รับการสถาปนาจากสหประชาชาติให้เป็นเมืองที่ประสพความส าเร็จในการอนรัุกษ์ธรรมชาติ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร ภายในโรงแรม 
ที่พกั โรงแรม Hofon International Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั5 ดาว 

วันที่ 3 
เมืองขุยถุน – เมืองคาราเมย์ – แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ – ผ่านชมภูเขา
น า้มัน – เมืองปู้เอ่อจนิ – ธารน า้ห้าสี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านเดินทางออกสู่ เมืองคาราเมย์ หรือ เค่อลาม่าอี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ตัง้อยู่แถบซินเจียงตอนเหนือและ
อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของแอง่จงุการ์ 
จากนัน้น าทา่นเที่ยวชม แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ (รวมรถราง) แพะเมืองผีแหง่นีเ้กิดจากการเคลือ่นตวัของผิวเปลอืกโลกท าให้
ทะเลสาบขนาดใหญ่เกิดการแยกตวัออกของผิวดินกลายเป็นแอ่งหินทรายและหินโคลนในปัจจบุนัเมืองผีแห่งนีม้ีดินลกัษณะ
แปลกประหลาดที่เกิดจากการกดัเซาะของลมเมื่อลมพดัผ่านทรายจนเกิดเสียงดงัคล้ายเสียงโหยหวนเหมือนเหลา่ วิญญาณ
ร้องควนครางจึงเป็นท่ีมาของช่ือเมืองผีนัน่เองจากนัน้น าทา่นผา่นชมภเูขาน า้มนัมีการขดุพบน า้มนัมากวา่ 30 ปีแล้วปัจจบุนัมี



ช่ือเสียงในฐานะที่เป็นเมืองอตุสาหกรรมน า้มนัเป็นแหลง่น า้มนัดิบที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีนมีการผลิตน า้มนั  6.32 ล้านตนั
ตอ่ปีตลอดเส้นทางทา่นจะได้เห็นแทน่ขดุเจาะน า้มนัเรียงรายอยูส่องฝ่ังทาง 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองปู้ เอ่อจินหรือเมอืงเบอร์ชิน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.) ตัง้อยูแ่ถบซินเจียงตอนเหนือและ
อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของแอง่จงุการ์หลงั 
จากนัน้น าท่านเที่ยวชมธารน า้ห้าสีเป็นธารน า้ที่อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมล าธารพร้อมทัง้โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่มีความ
สมบูรณ์ตลอดแนวของธารน า้ที่มีความยาวไกลสดุตาเมื่อยามที่แสงอาทิตย์ต้องล าธารความมหศัจรรย์ของธารน า้แห่งนีจ้ะ
ปรากฏเป็นสายรุ้งห้าสจีึงได้รับสมญานามวา่ธารน า้ห้าสแีร่ธาตนุานาชนิดที่ผสมอยูใ่นหินและทรายจะเปลง่สสีะท้อนสลบัสีบน
ชัน้หินเป็นสีแดงส้มเหลืองเทาน า้ตาลดูตระการตาตดักบัสีเขียวของต้นไม้และสายน า้สีฟ้าใสของแม่น า้เออร์ทิคที่ไหลเร่ือย
ขนาบข้างแนวเขาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรออกจากเบอร์ชินถนนจะตดัผ่านเนินเขาที่มีหินสีด าเทาหินมีแง่มีเหลี่ยมคล้าย
หินอกุกาบาตดเูสมือนย้อนเวลามาอยูใ่นภมูิประเทศแหง่โลกล้านปี 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม Friendship Peak Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั4 ดาว 

วันที่ 4 
เมืองปู้เอ่อจนิ – ปากหุบเขาเจียเติงยวี่  – อุทยานคานาสือ – ทะเลสาบวง
พระจันทร์ – ทะเลสาบมังกรหลับ – ศาลาชมปลา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น าท่านเดินทางสู่ ปากหุบเขาเจียเติงยวี่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ช.ม.) น าท่านเดินทางสู่อุทยานคานาสือ (รวมรถ

อทุยาน) (ไม่รวมล่องเรือ) ดินแดนท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินท่ีบริสทุธ์ิชิน้สดุท้ายของมวลมนษุย์ท่ีปราศจากมลภาวะ
และสวยงามท่ีสดุท่ีหลงเหลืออยูใ่นโลกท่านจะได้สมัผสักบักลิ่นอายความบริสทุธ์ิของธรรมชาติรอบกายโอบล้อมด้วยภเูขาทัง้
ซ้ายขวาที่เขียวขจีรายรอบไปด้วยต้นยางที่ขึน้อยูอ่ยา่งหนาแนน่ยามต้องแสงแดดเป็นสเีหลืองทองงามระยบัสว่นของพืน้ราบมี
การเลีย้งลกูม้าลกูแกะของชาวบ้านริมทะเลสาบเหมอ่มองไปเห็นความงดงามหมดจดติดตรึงใจผู้คนที่ได้สมัผสัจากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ทะเลสาบวงพระจันทร์ที่มีต านานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่ท่านจะ
เดินทางขึน้สูส่รวงสวรรค์ซึ่งทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีหลากหลายสีและสีของน า้นัน้เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภมูิกับลกัษณะของ
ท้องฟ้าในยามนัน้ถ้าท้องฟ้ามีลกัษณะครึม้สีของทะเลสาบแห่งนีจ้ะมีสีฟ้าครามและในคราวที่ท้องฟ้าแจ่มใสนัน้ลกัษณะของ
น า้จะมีสีฟ้าใสแตค่วามน่าอศัจรรย์ของทะเลสาบนีจ้ะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนีแ้บ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกนัและชมทะเลสาบ
มงักรหลบัซึง่ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีเกาะอยูต่รงกลางของทะเลสาบดคูล้ายกบัสนัหลงัของมงักร 



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสู ่ศาลาชมปลา เป็นจุดชมวิวที่สงูที่สดุในอทุยานคานาสือณจดุชมวิวแห่งนีท้่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกบัทศันียภาพของ
ทะเลสาบกลางหบุเขาได้ทัง้สีด้่าน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั โรงแรมHongfu Lake Kanas Resort หรือเทียบเทา่ระดบั4 ดาว 

วันที่ 5 ปากหุบเขาเจียเตงิยวี่ – หมู่บ้านเหอมู่ชุน – ชนเผ่าถูหว่า – เป่ยถุน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 

 
 น าทา่นเดินทางสูห่มู่บ้านเหอมู่ชุน (รวมรถอทุยาน) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) ซึง่ตัง้อยูใ่นหบุเหวเจียเตงิหมูบ้่านนีอ้ยู่

ด้านบนของอทุยานฯเป็นหมูบ้่านเก่าแก่ที่มีความงดงามได้รับการรักษาจากชาวบ้านจากอดีตมาจนถึงปัจจบุนัสถาปัตยกรรม
ของหมู่บ้านเหล่านีจ้ะเน้นที่การใช้ไม้ต้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนต่อลมและความหนาวภายนอกบริเวณบ้านพร้อมชม
บรรยากาศและวิวทิวทศัน์ที่เปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนษุย์ให้ทา่นได้เก็บภาพประทบัใจถ่ายภาพหมูบ้่านหมูบ้่าน
แหง่นีเ้ป็นหมูบ้่านท่ีมีนกัถ่ายภาพและนกัวาดรูปจากทัว่โลกให้ความสนใจและหลงใหลในมนต์เสนห์่เป็นอยา่งยิ่ง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเยี่ยมชม ชนเผ่าถูหว่า ท่านจะได้สมัผสัถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าถหูว่าซึ่งอาศยัอยู่มาช้านานเป็นชนเผ่าที่มี

ความสามารถทางการเลน่ดนตรีที่ไมม่ีใครเหมือนนัน่คือการเป่าป่ีโดยใช้จมกูให้ทา่นได้ฟังการเลน่ดนตรีพืน้เมืองของเผา่ที่แสน
ประทบัใจ 
จากนัน้น าทา่นเดินทางตอ่สูเ่มืองเป่ยถุน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม.) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั โรงแรมDerenshan Garden Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั5 ดาว 

วันที่ 6 เป่ยถุน – อูรูมูฉี – ตลาดต้าปาจา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอูรูมูฉี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.) เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงซึ่งเป็นเขต
ปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สดุภายใต้การดแูลของประเทศจีนประชากรสว่นใหญ่นบัถือมสุลิมและมีเชือ้สายเตอร์กิชในอดีตเคย
เป็นชนเผา่กลุม่หนึง่ของชาวมองโกลท่ีแตกเส้นสายออกมาเป็นของตนเอง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 



 

 
 น าท่านสูต่ลาดต้าปาจาเป็นตลาดพืน้เมืองที่เป็นสญัลกัษณ์ของอรููมฉีูจ าหนา่ยสินค้าพืน้เมืองที่เมืองตา่งๆในประเทศจีนไมม่ี

ขายรวมทัง้สารพัดผลไม้แห้งไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์ , วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกดฯลฯเคร่ืองดนตรีพืน้เมืองรวมทัง้เคร่ือง
ทองเหลอืงไมว่า่จะเป็นแจกนั, กาน า้ชาฯลฯให้พวกเราช้อปกนัอยา่งจใุจ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั โรงแรมHoi Tak Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั5 ดาว 

วันที่ 7 
สวนหงซาน – พพิธิภณัฑ์ซนิเจียง – อูรูมูฉี (สนามบนินานาชาตอุิรุมชีติโว
พ)ู (3U8526: 18.15-21.40) – เมืองเฉิงตู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น าท่านเข้าชมสวนหงซานโดยช่ือนีไ้ด้มาจากสีแดงอมม่วงของถ า้ทรายแดงสวนนีต้ัง้อยู่บนเนินเขาที่อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล  

1,390 เมตรชมวิวทิวทศัน์ของเมืองซินเจียงพร้อมทัง้ชมราวทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจ านวนมากตามความเช่ือของ
คูรั่กที่วา่จะท าให้ความรักของทัง้คูย่ัง่ยืนและอยูคู่ก่นัไปตราบนานเทา่นานและให้ทา่นได้เก็บภาพทศันียภาพอนัสวยงามที่หาดู
ได้ยากของเมืองซินเจียงไว้เป็นท่ีระลกึ 
จากนัน้น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง (ปิดทุกวันจันทร์) ที่บอกเล่าถึงความลีล้บัของเส้นทางเส้นไหมซึ่งในอดีตจะ
ประกอบไปด้วยประเทศต่างๆถึง 36 ชนเผ่าและท่านยงัจะได้ทราบถึงร่องรอยประวตัิศาสตร์ทางวฒันธรรมกว่าจะมาเป็น
มณฑลซินเจียงในปัจจบุนั 
(หมายเหตพุิพิธภณัฑ์ปิดท าการทกุวนัจนัทร์หากกรุปปท่ีเดินทางไปตรงกบัวนัจนัทร์อาจมีสลบัหรือปรับเปลีย่นรายการ) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นออกเดินทางสูจ่ากนัน้น าทา่นเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอุรุมชีติโวพู 

18.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8526 
21.40 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู จากนัน้น าทา่นเช็คอินเข้าสูท่ี่พกั 
ที่พกั โรงแรม ACME Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั4 ดาว 

วันที่8 
ถนนคนเดนิจงิหล่ี – เฉิงตู(สนามบนิเฉิงตูหลิวสุ่ย) – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภมู)ิ (3U8145: 14.30-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่งหลี่  เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอยา่งดีมีสินค้าต่างๆมากมาย

ให้ทา่นเลอืกซือ้ได้ตามอธัยาศยั 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย 
14.30 น. อ าลาเมือง เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)โดยเที่ยวบินที่ 3U8145  
16.35 น. เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิ์ภาพ 

 



อัตราค่าบริการ: ซนิเจียง คานาสือ ธารน า้ห้าสี 8 วัน  7 คืน โดยสายการบนิเสฉวนแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 04-11 ก.ย. 62 46,900.- 46,900.- 7,000.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 08-15 ก.ย. 62 47,900.- 47,900.- 7,000.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 13-20 ต.ค. 62 42,900.- 42,900.- 7,000.- ไมรั่บจอย 

วนัท่ี 17-24 พ.ย. 62 38,900.- 38,900.- 7,000.- ไมรั่บจอย 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.-  
ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจนี) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 400 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

  

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
 4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
  4.4 ยกเว้นกรุป ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน



ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 



5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง , ค่า
โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 

6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 400 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  



 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสูติบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเว้นการท า
วีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 



9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่ และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 



4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศเน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
  

 

**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 



 

*** กรุณาตดิต่อส ารองที่น่ัง และ หน้าพาสปอร์ต  

มาที่ 02 956 8478 *** 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ : โทร 087 976 4018 
 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


