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***** รายการท่องเท่ียว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองใดๆ ***** 

 ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือบนหบุเขาอัลไต 

 ชมทะเลสาบวงพระจันทร์-โค้งน ้ามังกรหลับ 

 โค้งน ้าเทวดา โค้งน ้าพระจันทร์ 

 ศาลาชมปลาจุดชมวิวสวยสดุอุทยานคานาสือ 
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 ธารน ้าห้าสี เขาดินทรายหลากสีบนแม่น ้าเออร์ทิค 

 นครสายลมอู๋ฉ่ายเฉิง ดินแดนทะเลทรายมหัศจรรย์ 

 เค่อลามาอ้ี เมืองน ้ามันกลางทะเลทราย 

 เมืองปิศาจอูเอ๋อเหอ เมืองผกีลางทะเลทรายโกบี 

 แกรนด์แคนย่อนแห่งขุยถนุ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง    6 – 13 กนัยำยน  2562  

วนัแรก     กรงุเทพฯ  สนำมบินสวุรรณภมิู  
14.30 น.  พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 10  แถว U  เคาน์เตอรส์าย

การบนิ SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และเอกสารการเดนิทางแก่ท่าน 

17.30 น. ออกเดนิทางสู่ นครเฉิงตู  มณฑลเสฉวนโดยเทีย่วบนิที ่3U 8146   
  ***** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง ***** 
22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิซวงหลวิ นครเฉิงต ู(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เมอืงเอกของ 
  มณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มแีม่น ้า 4 สายไหลผ่าน จงึไดช้ื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพืน้ทีท่ีอุ่ดม
  สมบรูณ์จนไดร้บัฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค ์ นอกจากนี้เมอืงเฉิงตูยงัเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีง 
  ทางประวตัศิาสตรซ์ึง่รูจ้กักนัเป็นอยา่งดจีากวรรณกรรมจนีเรือ่งสามก๊ก หลงัผ่านพธิกีารตรวจเอกสาร
  การเขา้เมอืงแลว้   น าท่านเขา้ทีพ่กั ........  ระดบั 3 ดาว +  
  ***** ทางสายการบนิเป็นผูด้ าเนินการเรือ่งทีพ่กั และรถรบัส่งจากสนามบนิ ***** 
           

วนัท่ีสอง   เฉิงต ู– อหูลู่มู่ฉี – ขยุถนุ – แกรนดแ์คนย่อนขยุถนุ 
   น าท่านเชค็เอา้ทแ์ละเดนิทางไปยงัสนามบนิ  
   *** อาหารเชา้ (1) จดัเป็นกล่อง  เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง *** 
08.20 น. ออกเดนิทางต่อไปยงันครอูหลู่มูฉ่ี มณฑลซนิเจยีง โดยเทีย่วบนิที ่3U8525 
11.45 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตอิูหลู่มฉูี  ตีห้วอปู๋ .....มณฑลซินเจียง  เขตปกครองตนเองทีใ่หญ่

 ทีสุ่ดภายใตก้ารดแูลของประเทศจนี  มเีขตแบ่งเวลาแตกต่างจากปกักิง่ ถงึแมป้ระเทศจนีจะใชร้ะบบ
 เวลาเดยีวกนั คอืใชเ้วลาของปกักิง่ เป็นมาตรฐาน (แต่ในความเป็นจรงิเวลาของทีน่ี่จะล่าชา้กว่า
 ปกักิง่ 2 ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางเขา้สู่  เมืองอหูลู่มู่ฉี ตัง้อยูเ่ชงิเขาเทยีนซนั ทางตอนเหนือเป็นเมอืง
ใหมท่ีต่ ัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1763 เป็นเมอืงทีท่นัสมยัคลา้ยเมอืงอุตสาหกรรมของรสัเซยี มศีูนยก์ารคา้ขนาด
ใหญ่ และ โรงงานมากมาย.....ส่วนชวีติความเป็นอยูต่ลอดจนวฒันธรรมจะแตกต่างจากชาวจนีทัว่ไป  
เพราะมณฑลซนิเจยีงกว่า 70 % นบัถอืศาสนาอสิลาม  อกีทัง้ภาษาส าคญั คอื เหวยอู๋เอ่อร ์รองลงมา 
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คอื ภาษาจนีกลาง ดงันัน้ตามสถานทีต่่าง ๆ จะขึน้ป้าย 2 ภาษาทีค่วบคู่กนัเสมอ  หลงัรบักระเป๋า
สมัภาระแลว้  น าท่านไปยงัภตัตาคาร  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
บ่าย  น าท่านออกเดนิทางไปยงัเมอืง ขยุถนุ   (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงอุตสาหกรรมอาหาร และ

เครือ่งนุ่งห่ม และ โรงไฟฟ้า .....น าท่านชม  แกรนดแ์คน
ย่อนขยุถนุ อยูท่างเชงิเขาเทยีนซาน   หุบเขาสวยงาม ที่
เกดิจากการเปลีย่นแปลงทางธรณวีทิยา ชัน้หนิกรวดและ
ทราย   ทีท่บัถมกนัมานานหลายลา้นปี ไดย้กสงูขึน้มาเป็น
แผ่นดนิ    และถูกลม ฝน และน ้าทีล่ะลายจากหมิะบนเขา
เทยีนซาน ไหลกดัเซาะจนเวา้แหว่งกลายเป็นหุบเหวลกึ  
รอ่งลกึ  หน้าผาสงูชนั   งดงามตระการตา   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (3)  
  น าท่านเขา้ทีพ่กั HAOFENG HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีสำม ขยุถนุ –  เค่อลำมำอ้ี – เมืองปีศำจอเูอ๋อเหอ  – เบอรชิ์น – ธำร 5 สี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (4) น าท่าน

เดนิทางสู่ เมอืงเค่อลามาอี ้ หรอื คาราเมย ์ ใชเ้วลา
ประมาณ 2 ชัว่โมง  เป็นเมอืงแห่งน ้ามนั  ซึง่เป็นน ้ามนัด า
บรสิุทธิท์ีข่ดุขึน้มาไดจ้ากใตพ้ืน้ดนิ ...... 

   
   
  น าท่านชม เมืองปีศำจอเูอ๋อเหอ หรอื เมอืงผ ี 
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีเ่กดิจากการ 
  กดัเซาะจากกระแสลม และพายทุะเลทรายทีถ่าโถมบนผนื
  แผ่นดนิกลางทะเลทราย มานบัเป็นเวลา ยาวนาน ท าให้
  ผนืแผ่นดนิเปลีย่นแปลงเป็นรปูร่างต่างๆมากมาย  
  เปรยีบเสมอืนดนิแดนพศิวงในนิยาย บา้ง คลา้ยปราสาท. 
  วดั, ก าแพง, ศาลา บา้งเหมอืนรปูสตัวต่์างๆ  กระแสลม
  พดัผ่านเมด็ทรายปลวิกระจดักระจาย  บงัเกดิเสยีงอือ้องึ  ราวเสยีงค ารามของเสอืสงิห ์ยิง่ใน
  ยามพลบค ่า รอบดา้นมดืมดิ บรรยากาศดแูปลกและน่าอศัจรรยใ์จ  และเป็นหนึ่งในสถานทีถ่่ายท า 
  ภาพยนตรจ์นีทีม่ชีื่อเสยีงหลายเรือ่ง เช่น Crouching Tiger,  Hidden  Dragon หรอืในชื่อไทย ว่า  
  พยคัฆร์ะห ่า มงักรผยองโลก 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเบอรชิ์น (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยูเ่ชงิเขาอลัทายหรอือลัไต 

ลกัษณะภมูปิระเทศทางตอนเหนือ จะเป็นทีร่าบสงูภเูขาสงู และตอนใต้จะมทีวิเขา เชงิเขา ทีร่าบ และ
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ทะเลทรายผสมผสานอยูใ่นเมอืงเดยีวกนั แม่น ้าเบอรช์นิเป็นแมน่ ้าสายหลกัและมแีม่น ้าเออรท์คิไหล
ผ่านใจกลางเมอืง 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (6) 
  น าท่านเขา้ทีพ่กั SHENHU HOTEL   หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี เบอรชิ์น – เจียงเติงยว่ี – อทุยำนคำนำสือ – โค้งน ้ำมงักรมงักรหลบั – โค้งน ้ำพระจนัทร ์–  
                         โค้งน ้ำเทวดำ – ล่องเรือในทะเลสำบฮำนัส   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (7) น าท่านเดนิทางสู่ อทุยำนคำนำสือ (ใชเ้วลาประมาณ 2 

ชัว่โมง) คำนำสือ ดนิแดนทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าเป็นแผ่นดนิบรสิุทธิแ์หล่งสุดทา้ยของมวลมนุษยท์ี่
ปราศจากมลภาวะและสวยงามทีสุ่ดทีย่งัหลงเหลอือยูใ่นโลก สมัผสักบักลิน่อายความบรสิุทธิข์อง
ธรรมชาตริอบกายโอบลอ้มดว้ยภเูขาเขยีวขจ ี  รายรอบไปดว้ยตน้ยางทีข่ ึน้อยูอ่ย่างหนาแน่น ยามตอ้ง
แสงแดดเป็นสเีหลอืงทองงามระยบั   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  
 

 
บ่าย  น าท่านชมทศันียภาพอนังดงามของคานาสอื  ชม  โค้งน ้ำเทวดำ เป็นทะสาบทีม่จีดุเด่นอยู่ทีค่วามใส

ของน ้าและภเูขาทีต่ ัง้เด่นเป็นสงา่อยูด่า้นหลงัทะเลสาบแห่งนี้ จากนัน้ชมโค้งน ้ำพระจนัทร ์ (เย่ียเล่ียง
วำน) ทีม่ตี านานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบทีม่รีอยเทา้ของเจงกสิขา่นเป็นรอยเทา้ก่อนทีท่่านจะเดนิทาง
ขึน้สู่สรวงสวรรค ์ ซึง่ทะเลสาบแห่งน้ีจะมหีลากหลายสแีละสขีองน ้านัน้เปลีย่นแปลงไปตามอุณหภมูกิบั
ลกัษณะของทอ้งฟ้าในยามนัน้ถา้ทอ้งฟ้ามลีกัษณะครึม้สขีองทะเลสาบจะมสีฟ้ีาครามและในคราวที่
ทอ้งฟ้าแจ่มใสลกัษณะของน ้าจะมสีฟ้ีาใส แต่ความน่าอศัจรรยข์องทะเลสาบน้ีจะอยู่ทีเ่มือ่ทะเลสาบแห่ง
นี้แบ่งเป็น 2 สใีนเวลาเดยีวกนั  และชม โค้งน ้ำมงักรหลบั ซึง่จะมเีกาะอยูต่รงกลางของทะเลสาบดู
คลา้ยกบัสนัหลงัของมงักร ไดเ้วลาอนัสมควร  .....น าท่านล่องเรือชมทะเลสำบคำนำสือ (ควำมงำม
สำมโค้ง) เป็นทะเลสาบทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาทีเ่ตม็ไปดว้ย
ใบไมท้ีผ่ลดัเปลีย่นสตีามฤดูกาล เป็นทะเลสาบทีไ่ดร้บัการ
ขนานนามว่า ทะเลสาบแห่งเทพนิยายอยูส่งูจาก
ระดบัน ้าทะเล 1,374 เมตร มพีืน้ที ่44.78 ตร.กม. ช่วงน ้า
ลกึทีสุ่ดลกึถงึ180 เมตรโดยประมาณ ทะเลสาบคานาสื
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อแห่งนี้ สวยงามเกนิกว่าค าบรรยายมากกว่าจิว่จา้ยโกวเป็นรอ้ยเป็นพนัเท่า 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (9)  
  น าท่านเขา้ทีพ่กั HONG FU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีห้ำ อทุยำนคำนำสือ – ศำลำชมปลำ – เบอรชิ์น – ธำร 5 สี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (10) น าท่านเขา้ชมอทุยำนคำนำสือ (ครัง้ที ่2) ..... 
 น าท่านเดนิเทา้ขึน้สู่จดุชมววิ ณ ศำลำชมปลำ (กวน

หยีวถิ์ง) (ขึน้บนัไดประมาณ 1,000 ขัน้) เป็นจดุชมววิที่
สงูทีสุ่ดในอุทยานคานาสอื ณ จดุชมววิแห่งนี้ท่านจะ
สามารถมองเหน็ทวิทศัน์อนังดงามของทะเลสาบและววิ
เขาอนัสวยงามไดท้ัง้สีด่า้น พรอ้มใหท้่านเกบ็ภาพความ
ประทบัใจ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (11)  
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัเมอืงเบอรช์นิ   ชมปรากฏการณ์

ธรรมชาต ิณ  ธำร 5 สี  ลกัษณะเป็นเนินเขาดนิทรายที่
ทอดตวัยาวไปกบัแม่น ้าเออรท์คิ ซึง่มสีสีนัต่างๆกระจดั
กระจายไปตามเนินเขา เนื่องจากแรธ่าตุทีผ่สมอยูใ่นดนิ
เหล่านัน้ เมือ่ตอ้งแสงอาทติยย์ามเยน็แลว้ ท าใหเ้กดิสี
แดง,เขยีว, สม้.น ้าตาล เป็นภาพธรรมชาตทิีง่ดงามยิง่นัก 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (12) 
น าท่านเขา้ทีพ่กั SHEN HU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  

 
วนัท่ีหก เบอรชิ์น – อู๋ฉ่ำยเฉิง – อหูลู่มู่ฉี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (13) น าท่านออกเดนิทางกลบัเมอืงอูหลู่มูฉ่ี .....พกัผ่อน

อริยิาบถ และชมทศันียภาพระหว่างเสน้ทาง 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14)  
บ่าย  น าท่านแวะชม  นครสำยลมอู๋ฉ่ำยเฉิง  ดนิแดน 
  ทะเลทรายมหศัจรรย ์บรเิวณรมิฝ ัง่ตะวนัตกของ 
  เขตสงวน เค่อลามาอี ้ คลา้ยกบั ธาร 5 สแีห่งเบอรช์นิ 
  แต่ทีน่ี่มพีืน้ทีก่วา้งใหญ่ ลกัษณะเป็นเนินเขาสงู กระจดั 
  กระจายเป็นบรเิวณกวา้ง สสีนัของชัน้หนิมทีัง้สแีดง  
  เหลอืง สม้ เขยีว และสเีทา…..น าท่านออกเดนิทางสู่ 
  อูหลู่มูฉ่ี  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (15)  
  น าท่านเขา้ทีพ่กั HOIDAK HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีเจด็ อหูลมูู่ฉี – พิพิธภณัฑซิ์นเจียง  – สวนหงซำน – ตลำดต้ำปำจำ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (16) น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑซิ์นเจียง  ชมโบราณวตัถุที ่
  ขดุคน้ไดจ้ากทัว่มณฑลซนิเจยีงกว่า 50,000 ชิน้ และการจ าลองบา้นเรอืน เครือ่งมอื เครือ่งใชข้อง 
  ชนกลุ่มน้อยทุกเชือ้ชาตใินซนิเจยีง..... ไฮไลท์!!!ส าคญัของทีน่ี่ คอื ซากมนุษยโ์บราณอายนุบัพนัปี  
  ทีเ่ชื่อว่าเป็นบรรพบุรษุของชาวยโุรปแต่มาขดุเจอในซนิเจยีง และซากเดก็  รวมถงึมมัมีข่องจางฉง  
  ขนุศกึแห่งเมอืงโบราณเกาชางดว้ย  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (17)   
  น าท่านชม สวนหงซำน ชมววิทวิทศัน์ของเมอืงซนิเจยีงพรอ้มทัง้ชมราวทางเดนิที่มแีมกุ่ญแจคลอ้ง 
  ไวเ้ป็นจ านวนมากตามความเชื่อของคู่รกัทีว่่าจะท าใหค้วามรกัของทัง้คู่ย ัง่ยนืและอยูคู่่ชวีติกนั 
  ตลอดไปพรอ้ม ถ่ายรปูกบัทศันียภาพอนัสวยงาม.....น าท่านเดนิทาง ตลำดต้ำปำจำ แหล่ง 
  จ าหน่ายสนิคา้มากมาย เช่น มดี เหลก็ซนิเจยีง, แสห้างจามร,ี ผลไม,้ อาหารทอ้งถิน่ ฯลฯ    
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิ  
18.35 น.  ออกเดนิทางกลบัเฉิงตู โดยเทีย่วบนิที ่3U8726  บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 
22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิซวงหลวิ เมอืงเฉิงตู 
  หลงัรบักระเป๋าสมัภาระแลว้ ....น าท่านเขา้ทีพ่กั SPRING DOWNTOWN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีแปด  ถนนจ๋ินหล่ี – กรงุเทพฯ สนำมบินสวุรรณภมิู  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (18) 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู่ ถนนโบรำณจ่ินหล่ี อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากและรา้นอาหารอรอ่ยๆ 
ใหท้่านเลอืกซือ้ เลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (19)   
  สมควรเวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
14.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่3U8145   บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 
16.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

********************************************* 

***** รายการท่องเท่ียว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองใดๆ ***** 
อตัรำค่ำบริกำร   (บำทต่อท่ำน)     
วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ เดก็อำยุ 2-11 ปี พกัร่วมกบั  

ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม    
 

พกั
เด่ียว 

6-13 กนัยำยน 2562        39,999         39,999   8,000 
+++ ราคาไม่รวมวีซ่า  1,650 บาท และทิป 1,200 บาท/คน/ทริป +++ 
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อตัรำน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป กลบักรงุเทพฯ – เฉิงตู - กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ SICHUAN AIRLINES  
2. ค่าภาษสีนามบนิไทย , ภาษสีนามบนิจนี และค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
3. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว 6 คนื (หอ้งละ 2 ท่านต่อหอ้ง) 
4. ค่าทีพ่กัโรงแรม ระดบั 3 ดาว 1 คนืทีเ่ฉิงตู *** ทางสายการบนิเป็นผูด้ าเนินการจดัให ้*** 
5. ค่าอาหารตามรายการ 
6. ค่ารถน าเทีย่วตามรายการ  
7. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
8. ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางและสุขภาพวงเงนิ 2 ลา้นบาท  
     *** ทัง้นี้ยอ่มขึน้อยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
 
อตัรำน้ีไม่รวม 
1. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระส่วนทีเ่กนิจาก 20 กโิลกรมั ** สายการบนิเป็นผูแ้จง้ราคาน ้าหนกัส่วนทีเ่กนิ* 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าเครือ่งดื่ม นอกจากรายการ 
3. ค่าวซี่า ปกต ิ4  วนัท าการ 1,650 บาท (พาสปอรต์ไทย) 
4. ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ และ หวัหน้าทวัร ์ เกบ็จากลกูคา้คนละ 1,200 บาทตลอดทรปิ 
5. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ค่าท าเอกสารออกนอกราชอาณาจกัรของผูถ้อืหนงัสอืต่างดา้ว / ค่าวซี่าด่วน 
6. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และ ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% 
 
เอกสำรใช้ย่ืนวีซ่ำ 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายนุับจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รปูถ่ำยขนำด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รปูภำพสีและ พื้นหลงัสีขำว เท่ำนัน้

,หน้ำตรง, เหน็ใบห,ู  ห้ำมย้ิม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดบั,  
ไม่สวมแว่นตำด ำ และไม่สวมเส้ือสีขำว , คนมุสลิมต้องเปิดให้เหน็
ใบหน้ำ*** ห้ำมใช้คลิป หรือ ลวดเยบ็ติดกบัรปู หรือ ท ำให้รปูถ่ำยเป็น
รอย  สถำนฑูตจะปฎิเสธไม่รบัย่ืนวีซ่ำโดยเดด็ขำด *** 

4. ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกนิ 2 ปี ขอส าเนา
หน้าวซี่าจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุด (กรณวีซี่าจนีอยูใ่นหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า 
ขอส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซี่าจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การส่งเอกสารยืน่วซี่า และ หนงัสอืเดนิทางต่างดาว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศ
จนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

6. เอกสารกรอกขอวซี่า กรณุากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรณุากรอกขอ้มลูตาม
ความเป็นจรงิเกีย่วกบั สถานทีศ่กึษา สถานทที างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปจัจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได้ 
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7. ในกรณฉุีกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ างาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาต ิ โปรด
รบัทรำบ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมลูเทจ็ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมีปัญหำ 
(สถำนทูตมีกำรโทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั) 

8. กรณเีดก็ , นกัเรยีน , นกัศกึษา ทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ( อายตุ ่ากว่า 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร  
9. กรณทีีเ่ดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมม่บีดิา 

มารดาเดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซี่าดว้ย(สามารถขอไดท้ี ่เขต หรอื อ าเภอ ทีท่่านอาศยัอยู่ 
10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจดัระเบยีบการยื่นวซี่าใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และ บางครัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า 
11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การ 
ยกเวน้วซี่าในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบตัรหายใน
ระหว่างการเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทติย์ 

12. กรณหีนงัสอืเดนิทางคนต่างชาต ิ  ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้ เฉพาะคนต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย 
และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้  หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไป
ด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เอกสารทีต่อ้งเตรยีมส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างชาติ 

 พาสปอรต์ตวัจรงิ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
 รปูถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รปูใหม ่ถ่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
 ใบอนุญาตการท างาน 
 หนงัสอืว่าจา้งในการท างาน 
 สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
 กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส มาดว้ย 

13. สถานทตูจนีอาจปฎเิสธไมร่บัท าวซี่าใหท้่านในกรณดีงัต้องไปนี้ 
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอื แต่งหน้าทาปาก 
 น ารปูถ่ายเก่า ทีถ่่ายเกนิ 6 เดอืนมาใช ้
 น ารปูถ่าย ทีม่วีวิดว้ยหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซี่า รปูถ่ายทีเ่ป็นกระดาษ

สตกิเกอร ์หรอื รปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร์ 
14. ปกตแิลว้การขอวซี่าเขา้ประเทศจนีรวมอยูใ่นค่าทวัรแ์ลว้ซึง่เป็นการขอปกติ 4 วนัท าการ  หากท่านใดยื่นขอวซี่า

ล่าชา้ สถานทตูจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณเีรง่ด่วน 2-3 วนัคดิเพิม่ 1,125 บาทต่อท่าน 
15. กรณวีซี่าไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการด าเนินการเล่ม

ละ 1,650 บาท ส าหรบัการยืน่ปกต ิ และ 2,775 บาท ส าหรบัการยืน่ด่วน ใหก้บัศูนยบ์รกิารยื่นขอวซี่าของ
สถานทตูจนี   
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เง่ือนไขกำรจอง 
1. กรณุำวำงเงินมดัจ ำท่ำนละ 25,000 บำท   
2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 30 วนั  
3. กรณุำจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 4  สปัดำห์ก่อนเดินทำง 
4. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ตอ้งช าระราคาทวัรท์ัง้หมด 

 
การยกเลิกการเดินทาง 
1. สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าทุกกรณี 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 %ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 100 %ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 
4. ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  เป็นตน้ไมค่นื

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ทุกกรณี 
5. หลงัจากการจองไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืเลื่อนวนัเดนิทางได ้
 
เง่ือนไขกำรออกเดินทำง 
1. คณะเดนิทางขัน้ต ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) มหีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดว้ย  
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดย 
          จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศ

เปลีย่น  แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 
2. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตุผลทางการเมอืง หรอืเหตุผลใดๆกต็าม ซึง่อยูน่อกเหนือความ    

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯไมค่นืเงนิ และไม่มกีารจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ท่าน ไมว่่ากรณใีดๆ (ไมว่่าทัง้หมด
หรอืบางส่วน) รวมทัง้เหตุสุดวสิยั เช่น ภยัธรรมชาตต่ิางๆ การนดัหยดุงาน การสไตรค ์และปญัหาอนั
เนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปญัหาความล่าชา้ของสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลง
เทีย่วบนิอนัเนื่องมาจากสายการบนิ 

4. ค่าบรกิารทีท่่านช าระเป็นการช าระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้ าระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั    หากท่านมไิดท้่องเทีย่วตามรายการ หรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบรกิารคนืไมไ่ด้ 

5. Bกรณทีีม่กีารยกเลกิในช่วงหน้าเทศกาล ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายทัง้หมดไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้
ทุกกรณ ีเวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจ าคนืจากสายการบนิ และบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะสามารถ
คนืเงนิค่าเสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิค่าเสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
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เปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสุดวสิยั โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
ก่อน 

6. ส าหรบัท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภเูกต็ หรือจงัหวดัอ่ืนๆ 
กรณุาแจ้งบริษทัก่อน เพ่ือยืนยนัว่าทวัรค์ณะท่ีท่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่   หากท่าน
ออกบตัรโดยสารโดยไม่ได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯ แล้วปรากฏว่าทวัรค์ณะนัน้ยกเลิก บริษทัฯไม่
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลื่อนวนัเดนิทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดย
สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และได้
ด าเนินการ ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบนิเท่านัน้ 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู่    (Twin/Double)  และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 
2. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัอาจเตม็  

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ   ปรบัเปลีย่นเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
 
กำรเดินทำงเป็นครอบครวั 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วตดิต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
ควำมรบัผิดชอบ  บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว  สายการบนิ  และตวัแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไม่
อาจรบัผดิชอบต่อความเสยีหายต่างๆ  ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิหรอืก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรอืค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิที่เกิดขึน้ ทัง้ทางตรง 
หรอืทางอ้อม เช่น การเจบ็ปว่ย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่างๆ ฯลฯ  หรอืต่อการตอบ
ปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้หรือออกเมอืง อนัเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการ
เดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 
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