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โรงแรมท่ีพกั 

URUMQI MIRAGE HOTEL 

HUO ZHOU HOTEL 

 

DUN HUANG FU GUO HOTEL 



 

 

 

JIU QUAN HOTEL 

 

SUNSHINE HOLIDAY HOTEL WUWEI 

 

YA’OU GRAND HOTEL  

 

HUATIAN DIANZI HOTEL TIANSHUI 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.com.tw/Hotel_Review-g297409-d1883386-Reviews-Ya_ou_Grand_Hotel-Lanzhou_Gansu.html


 

 

GRAND METROPARK HOTEL XIAN  

 

 

รถไฟหวัจรวด 

 

 

เมนพิูเศษ 

  ไก่ผดัมนัฝรัง่พรกิซินเจียง        อ ุม้มืออฐูต ุ๋น ไก่ต ุ๋น 

           บะหม่ีหลานโจว 

  เก๊ียวจางเต๋อฝา    

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

**ภาพถ่ายเป็นเพียงการประกอบโฆษณาเท่านั้น** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัร ์

วนัแรก      ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู – เมืองกวางเจา –  นครอหูล ูม่ ู่ฉี 

06.00 น. พรอ้มกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 Row U เคารเ์ตอร ์สายการบิน 

CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยใหก้ารตอ้นรบัท่านท่ีหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

08.40 น. เดินทางสูเ่มืองกวางโจว โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินท่ี CZ362 

(บริการอาหารกลางวันบนเคร่ืองบิน) 

12.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานไป่หยนุ เมืองกวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีเตบิโต

อย่างรวดเร็ว นอกจากธรุกิจการคา้  

17.20 น. เดินทางสูน่ครอหูล ูม่ ู่ฉี โดย CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ6980 (บริการอาหารค า่

บนเคร่ืองบิน) 

22.40 น. เดินทางถึงสนามบิน นครอหูล ู่ม ู่ฉี เป็นเมืองหลวงของ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ชื่อเดิม ซีเฉิง 

แปลว่า เมืองทางตะวันตก ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ประมาณ 1/6 ของพ้ืนท่ีทั้งประเทศ 

นบัเป็นพ้ืนท่ีเขตปกครองท่ีใหญ่ท่ีสดุของจีน เมืองหลวงของเขตซินเจียง เมืองอหูลู่มู่ฉี นบัเป็นเมืองใหญ่

ระดบัเมืองหลวงท่ีอยู่ห่างไกลจากชายฝัง่ทะเลมากท่ีสดุในโลก ก่อนท่ีอหูลู่มู่ฉีจะไดร้ับการจัดตัง้ใหเ้ป็นเมือง

นัน้ เคยเป็นทุ่งหญา้เลี้ยงสตัรอนักวา้งใหญ่ไพศาล ไดจ้ดัตัง้ขึน้เป็นเมืองครัง้แรกในราชวงศถ์งั เมื่อเสน้ทาง 

สายไหมไดม้ีการคา้ขายเจริญเติบโตมากขึ้น เมืองแห่งนี้จึงไดเ้ป็นจุดแวะพักของกองคาราวานตามเสน้ทาง

สายไหมสายทุ่งหญา้ 

 พกัโรงแรม URUMQI MIRAGE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 2 อหูล ูม่ ู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ ( รวมลอ่งเรอื, รถแบตเตอรี,่ รถรบัสง่) – ภเูขาฟันมา้ (รวมรถ

แบตเตอรี,่ กระเชา้) – ตลาดตา้ปาจ๋า – ระบ าซินเกียง ณ โรงระครตา้ปาจ๋า 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านสู่ ทะเลสาบเทียนฉือ หรือทะเลสาบสวรรค์   ( รวมล่องเรือ, รถแบตเตอร่ี, รถรับส่ง) แหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีขึ้นชื่อท่ีสดุของเมืองอหูลู่มู่ฉีท่ีนกัเดินทางทกุคนท่ีมาเยือนจะตอ้งไม่พลาดไปชม 

ตัง้อยู่ห่างจากตวัเมืองอหูลู่มู่ฉ่ีทางทิศตะวันตกประมาณ110 กิโลเมตร ทะเลสาบเทียนฉือตัง้อยู่ในใจกลาง

ของเทือกเขาเทียนซานซ่ึงถกูลอ้มรอบดว้ยขนุเขาหิมะทั้ง 4 ทิศ เทือกเขาเทียนซาน เป็นเทือกเขาท่ีมีขนาด

ใหญ่เขาหนึ่งในเอเชียคือ มีความยาวจากทิศตะวันออกสูทิ่ศตะวันตกถึง 2500 กิโลเมตร โดยอยู่ในประเทศ

จีน 1800 กิโลเมตร และในประเทศคาซัคสถานอีก 700 กิโลเมตร เมื่อมองจากแผนที่อากาศ จะแลเห็นแนว

เทือกเขาเลื้อยพาดผ่านดจุพญามงักร 3 ตวัก าลงัคะนอง โดยมียอดเขาท่ีถกูปกคลมุดว้ยหิมะอันขาวโพลน

 เจาะลึกเสน้ทางสายไหมโบราณ อยา่งครบถว้น 3 มณฑล ซินเจียง, กานซ ูและ สา่นซี 

 มรดกโลก 24 ลา้นปี ภเูขาสายร ุง้จางเย ่ตนัเซ๋ีย 

 เท่ียวชมสิ่งมหศัจรรยข์องโลก 2 แห่ง ก าแพงเมืองจีน และสสุานทหารมา้จ๋ินซีฮ่องเต ้

 ชมความมหศัจรรยข์องทะเลสาบพระจนัทรเ์สี้ยว ทะเลสาบท่ีไมมี่วนัแหง้กลางทะเลทราย 

 เท่ียวชม 2 ถ ้าหินแกะสลกัช่ือดงั ถ ้าม่อเกาค,ู และไม่จีซาน 

 พกัโรงแรม 5 ดาว  

 เท่ียวจใุจไม่ตอ้งแวะรา้นรฐับาล!! 



 

 

ตลอดทัง้ปีกว่าพนัยอดยอดเขาท่ีสงูที่สดุของเทียนซานสงูถึง 7435 เมตร คือยอดกวัมเูออร ์และยอดเขาท่ี

สงูเป็นอนัดบัสองก็คือ ป้อเคอตา้ซาน  

หมายเหต ุ: หากสภาพอากาศหนาวเย็นจดัทะเลสาบอาจกลายเป็นน ้าแข็ง ท าใหไ้ม่สามารถล่องเรือใน

ทะเลสาบได ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมหรือคืน

ค่าลอ่งเรอืใหจ้ านวน 60 หยวน 

 จากนัน้น าท่านขึน้ส ู ่ภเูขาฟันมา้ หรอื หม่าหยาซาน (รวมรถแบตเตอร่ี, กระเชา้) ยอดเขาของภเูขาฟันมา้ 

เป็นหินแหลมตัง้เรียงกนั มองจากท่ีไกลๆ ลักษณะเหมือนกับฟันมา้ จึงเป็นท่ีมาของชื่อภเูขาฟันมา้นัน่เอง 

ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องทะเลสาบเทียนฉือ ห่างจากทะเลสาบออกไป 3 กิโลเมตร ซ่อนตวัอยู่ใน

เทือกเขาป้อเคอตา้ซาน ความยาวของภเูขาฟันมา้คือ 5 กิโลเมตร ยอดเขาท่ีสงูท่ีสสุดุมีความสงูถึง 3,056 

เมตรจากระดบัน า้ทะเล  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษไก่ผดัมนัฝรัง่พรกิซินเจียง 

 จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดตา้ปาจ๋า เป็นแหล่งช็อปป้ิงซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองมากมาย อาทิ มีดเหล็กซินเจียง แส้

หางจามรี เสื้อผา้ พรมเปอรเ์ซีย ผลไม ้อาหารทอ้งถ่ิน และสินคา้อ่ืนๆ อีกมาก บาซาร ์(Bazar) ตลาดนดั

ขายสินคา้พ้ืนเมือง เลือกซ้ือของที่ระลึก เชน่ ผา้พนัคอสีสวย เคร่ืองเงนิแบบอาหรบั ผลไมอ้บแหง้ เชน่ อง ุน่ 

แอปริคอด กีวี อินทผาลมั เลือกซ้ือเมล็ดอลัมอนอบแหง้ เมล็ดวอลนตัอบแหง้ และถัว่อบแหง้ชนดิตา่งๆ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร โรงละคร ตา้ปาจ๋า (บฟุเฟต)์ 

 ใหท้่านไดช้ม โชวซิ์นเจียง หรือ ระบ าซินเจียง เป็นโชวล์กูผสมระหว่างจีนบวกกับโชวพ้ื์นเมือง โชวแ์ตล่ะ

ฉากแตล่ะชดุก็ย่ิงใหญ่ตามสไตลจี์นและความสวยงามก็อยู่ท่ีเสื้อผา้และชดุการแสดงซ่ึงประกอบกบัดนตรีท่ี

เรา้รอ้นตามสไตลแ์ขก 

 พกัโรงแรม URUMQI MIRAGE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 3   ถหูล ูฟั่น – คานเอ๋อรจ่ิ์ง – เจดียซ์กูง – เยีย่มชมบา้นของชนเผา่อยุกรู ์– ภเูขาเปลวไฟ – 

เมืองโบราณเกาชงั (รวมรถแบตเตอรี)่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองถหูล ู่ฟัน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ในทางภมูิศาสตร ์ถหูลู่ฟันหรือ 

ทรฟูาน เป็นเมืองลกัษณะพื้นท่ีแอ่งกระทะ มีลกัษณะภมูิประเทศต า่ท่ีสดุของประเทศจีน  ประกอบกบัมีภเูขา

ลอ้มลอบ แสงอาทิตยส์อ่งมาก ฝนตกนอ้ย อากาศแหง้แลง้ตลอดทัง้ปี จึงไดร้บัสมญานามว่า  “แดนไฟ” ใน

ฤดรูอ้นของจีน ถหูลู่ฟันจัดเป็นเมืองท่ีภมูิอากาศรอ้นท่ีสดุอนัดบัตน้ๆ ตลอด แตเ่นื่องจากเอกลกัษณพิ์เศษ

ของดินฟ้าอากาศนี้ ท าใหถ้หูลู๋ฟันเหมาะแก่การปลกูอง ุ่นและแคนตาลปู แตงโมและผลไมล้ม้ลกุอ่ืนๆ ถหูลู่

ฟัน จึงไดร้บัการขนานนามว่า “เป็นเมืองแห่งอง ุน่และไมผ้ลลม้ลกุหลากชนดิ” 

 น าท่านเท่ียวชม คานเอ๋อรจ่ิ์ง เป็นบ่อน ้าท่ีนิยมใชใ้นสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้หรือแนวเขตทะเลทราย 

ลักษณะพิเศษคือเป็นบ่อชลประทานท่ีขดุต่อเชื่อมทะลถึุงกันจากเนินเขาจนถึงท่ีนา  พบมากในมณฑลซิ

นเจียง โดยเฉพาะท่ีถหูลู่ฟัน ทีเดียวก็มีมากถึง พันกว่าแห่ง  ความยาวของบ่อรวม 5000 กิโลเมตร บ่อน า้

นีเ้ป็นภมูิปัญญาพ้ืนบา้นของชาวถหูลูฟั่นท่ีตกทอดสืบเนือ่งกนัมาเป็นพนัๆปี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านสู ่เจดียซ์กูง หรอื เจดียเ์อ๋อหม่ิน เป็นสิ่งกอ่สรา้งที่โดดเดน่ ท่ีสะดดุตาทกุคนมากท่ีสดุในทหูลู่ฟาน

อีกแห่งหนึ่ง โดยมีชื่อในภาษาอยุกรูว่์าเอ๋อหมิ่นมิเนเร่ต ์(Emin Mineret) หรือหมายถึงเจดียแ์ห่งการร าลึก

ถึงเอ๋อหมิ่นโฮจา(Emin Hoja)และมีชื่อเรียกในภาษาจีนว่าซกูงถ่า(Su Gong Ta) สรา้งในปี ค.ศ. 1778 รัช

สมัยจักรพรรดิเฉียงหลงแห่งราชวงศช์ิง ผูส้รา้งคือ สไุลมาน ผูบ้ัญชาการในเขตเมืองทหูลู่ฟาน เพ่ือเป็น

อนสุรณส์ดดุีแก่ผูเ้ป็นบิดา คือ เอ๋อหมิ่นโอจา อดีตผูน้  าชาวอยุกรูช์่วยราชส านกัชิงในการปราบกบฏชนเผา่

จนุการ ์และไดร้ับความดีความชอบจากจักรพรรดิเฉียนหลงมอบต าแหนง่ใหเ้ป็น “ผูก๋ว๋อกง” หมายถึง เจา้

ผูค้ ุม้ครองแผ่นดิน เจดียส์รา้ดว้ยอิฐสีแดงอย่างงดงามโดดเดน่ มีการจัดเรียงแบบลวดลายทรงเรขาคณิต 



 

 

ลายภเูขา ลายกระแสคลื่น และลายดอกไม ้รวมแลว้ถึงกว่า 10 ลายดว้ยกนั แสดงใหเ้ห็นถึงความสนุทรียะ

ของผูอ้อกแบบและผูส้รา้ง ใหค้งอยู่ไดจ้นถึงทกุวันนี้  จากนัน้น าท่าน เยี่ยมชมบา้นของชนเผ่าอยุกรู ์ชน

ชาติอยุกรูเ์ป็นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน ค าว่าอยุกรูม์ีความหมายว่าสามัคคีกันและร่วมกัน ชน

ชาติอยุกรูเ์ป็นชนชาติส่วนนอ้ยท่ีมีประชากรมากของเขตปกครองตนเองซินเกียง มีประชากรกว่า7ลา้นคน 

ชาวอยุกรูใ์ชช้ีวิตอาศัยอยู่ทัว่ซินเกียง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่เมืองทางใตภ้เูขาเทียนซาน เช่น เมืองคาสือเมือง

เหอเถียนและเมืองอาคซเูป็นตน้ ชนชาติอยุกรูม์ีภาษาและอักษรของตนเอง น าท่านสู่ ภเูขาเปลวไฟ หรือ 

หวัเยีย่นซาน เป็นสถานท่ีท่ีกลา่วถึงในนวนยิายไซอ๋ิว ตอนท่ีซนุหงอคงไปยืมพดักายสิทธ์ิจากองคห์ญิงพัด

เหล็กมาดบัไฟในภเูขาเปลวไฟ เพื่อใหพ้ระถงัซ าจัง๋ไดเ้ดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกท่ีอินเดียตอ่ ภเูขาเปลวไฟมี

ลกัษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลกู ไม่มีตน้ไมใ้บหญา้ขึ้นเลย มองแตไ่กลจะเห็นเป็นสีเพลิงคลา้ยไฟก าลงัลกุ

ไหม พอโดนแสงอาทิตยส์่อง ก็ย่ิงแดงทวีคณู จึงไดช้ื่อว่า เขาเปลวไฟ หรือเขาแดง เขานี้เป็นเขตท่ีรอ้นท่ีสดุ

ในประเทศจีน ในฤดรูอ้นอณุหภมูิสงูสดุอยู่ท่ี 47.8 องศาเซลเซียส อณุหภมูิพ้ืนดินสงูถึง 70 องศาเซลเซียส 

ในดา้นธรณีวิทยากล่าวว่าเขารปูลกัษณพิ์เศษนี้เกิดจากการขยับตวัของเปลือกโลกและเคยมีแม่น า้ไหลผา่น 

ท าใหม้ีลกัษณะเหมือนรอยยบั 

 น าท่านเท่ียวชม เมืองโบราณเกาชงั(รวมรถแบตเตอรี)่ เป็นรฐัโบราณในดินแดนตะวันตก ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองถหูลู่ฟันในแอ่งกระทะถหูลู่ฟัน เขตปกครองตนเองซินเกียงในปัจจบุัน และเป็น

ศนูยก์ลางทางดา้นการคมนาคมไปยงัดินแดนตะวันตกในสมยัโบราณ เมืองโบราณเกาชงัตัง้อยู่ทางตอนใต้

ของภเูขาเทียนซานสายเหนือ เป็นจดุส าคญัของการเดินทางไปดินแดนตะวันตก และเป็นหนึ่งในศนูยก์ลาง

ทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของซินเกียงในสมยัโบราณ นอกจากนี ้ยงัเป็นเมืองโบราณชื่อ

ดงับนเสน้ทางสายไหมเทียบเท่ากบัเมืองเจียวเหอ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษอาหารพ้ืนเมืองหยโีจว 

  พกัโรงแรม HUO ZHOU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4  รถไฟหวัจรวดส ูเ่มืองตนุหวง – เนินทรายครวญ(รวมรถแบตเตอรี่, รองเทา้กนัทราย,รวม

ข่ีอฐู) – ทะเลสาบพระจนัทรเ์สี้ยว – ตลาดซาโจว 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟถหูลู่ฟัน   น าท่านเดินทางโดยรถไฟหวั

จรวด ส ู่เมืองตนุหวง (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง)รถไฟหวัจรวดความเร็วสงู ดว้ยความเร็ว 330-

350 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง ใหท้กุท่านไดส้มัผสัถึงการเดินทางดว้ยความสะดวกสบายและรวดเร็ว ของระบบ

ขนสง่ของประเทศจีน  

 เดินทางถึง เมืองตนุหวง มณฑลกานซ ูตัง้อยู่บนเสน้ทางสายไหม ซ่ึงเป็นเสน้ทางส าคญัเชื่อมตอ่ระหว่าง

ดินแดนตะวันตก เอเชียกลาง ทวีปยโุรปกับประเทศจีนในสมยัโบราณ เมืองตนุหวงเป็นหนึ่งในสี่แควน้ทาง

แถบตะวันตกของแมน่ า้ฮวงโหในสมยัราชวงศฮ์ัน่ ตัง้อยู่ตรงสดุปลายทางตะวันตกของแม่น า้ฮวงโห และถือ

เป็นเมืองส าคญัในการท าธรุกิจการคา้กบัดินแดนตะวันตกของราชส านกัฮัน่ การคา้ขายในเมืองตนุหวงเคย

เจริญรุ่งเรืองและคึกคกัอย่างมาก นอกจากนี ้เมืองตนุหวงยงัมีมรดกโลกที่มีชื่อเสียงไปทัว่โลกอีกมากมาย 

ขอ้ควรระวงั:หา้มน าอาวธุหรือของมีคมข้ึนบนรถไฟ อาทิเช่น มีดสัน้ กรรไกรตดัผม ตดัเล็บต่างๆเป็นตน้ 

เน่ืองจากเป็นกฎของการข้ึนใชบ้ริการรถไฟ หากเกิดเหตกุารณ์ประการใดทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

***หากเวลาไม่เพียงพอต่อการรบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ขออนญุาตเปล่ียนเป็นขา้วกลอ่ง

และรบัประทานบนรถไฟ*** 

 น าท่านสู่ เนินทรายครวญ หรือเนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอรี่, รองเทา้กนัทราย) หรือท่ี

ในอดีตสมัยราชวงศ์ฮัน่มีชื่อว่า เนินซาเจ่ียว และ เนินทรายเทพ เป็นกลุ่มของเนินทรายท่ีมีความยาวราว 



 

 

40 กิโลเมตร จากทิศตะวันตก ณ หบุเขาตัง่เหอไปจรดยังตะวันออกท่ีถ า้หินสลกัม่อเกา และมีความกวา้ง

จากทิศเหนือจรดทิศใตร้าว 20 กิโลเมตร โดยยอดท่ีสงูท่ีสดุของเนินทรายครวญแห่งนี้นัน้มีความสงูจาก

ระดบัน า้ทะเลถึง 1,715 เมตร สาเหตท่ีุเนินทรายแห่งนี้ไดช้ื่อว่าเป็นเนินทรายครวญ ก็เนื่องมาจากการท่ี

เมื่อเราไถลตวัจากยอดเนินทรายลงสู่เบ้ืองลา่งแลว้ เม็ดทรายนอ้ยใหญ่ ณ เนินแห่งนี้จะเสียดสีและส่งเสียง

ออกมาอย่างน่าประหลาดใจ ทั้งนี้นอกจากการไดยิ้นเสียงประหลาดแห่งเนินทรายครวญท่ีว่าแลว้ การ

ไดม้ายืนชมทิวทศันย์ามสนธยาบนเนนิเขาแห่งนีย้งันบัว่าเป็นก าไรชีวิตอีกประการหนึง่ดว้ย 

 จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ทะเลสาบพระจันทรเ์สี้ยว หรือเย่ว์หยาเฉวียน(รวมข่ีอฐู) ทะเลสาบรปู

พระจันทรเ์สี้ยว ท่ีอยู่กลางทะเลทราย เป็นทะเลสาบขนาดเล็ก เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติท่ีลมจะไม่

พัดลงมาดา้นล่างในดา้นของทะเลสาบ แต่กลับพัดขึ้นไปดา้นบนเสมอ นัน่จึงท าใหท้รายไม่ปลิวมาทับถม

ทะเลสาบท่ีว่านี้ ดังนั้นทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวอันสดุอัศจรรย์จึงยังคงอยู่ท่ีนี่และไม่แหง้เหือดหายไป 

ทะเลสาบนี้ยาวกว่า 300 เมตร และมีความกวา้ง 50 เมตร ความลึกประมาณ 5 เมตร โดยทางดา้นฝัง่ใต ้

ของทะเลสาบแห่งนี้นั้นจะเป็นท่ีตั้งของ วิหารเจ้าแม่ ศาลเจ้าพญามังกร หอน ้าพุหยก รวมไปถึง

สถาปัตยกรรมอนัเกา่แกอ่ื่นๆอีกดว้ย และบริเวรโดยรอบจะมีตน้ไป๋หยาง และกิ่งหลิวขึน้อยู่ดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษอ ุม้เทา้อฐูต ุ๋น 

 จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดซาโจว ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึกจากเสน้ทางสายไหม ผา้พนัคอ

ผา้ไหม, งานหตัถกรรม และของฝากหลากหลายชนดิ 

  พกัโรงแรม DUN HUANG FU GUO HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 5 ถ ้าผาม่อเกาค ู(มรดกโลก) – เจียยีก่วน – ด่านเจียยีก่วน (รวมรถแบตเตอรี)่ –  เมืองจ่ิว

ฉวน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชม ถ ้าผาม่อเกาค ูหรือ ถ ้าพทุธรปูตนุหวง (มรดกโลก) เป็นด่านท่ีส าคญัส าหรับเสน้ทาง

สายไหม ถือเป็นประตเูมืองท่าตะวันตกท่ีออกจากระเบียงแมน่ า้ฮวงโห เป็นชมุทางส าหรบัพ่อคา้ นกัเดินทาง

ตะวันตกมาสู่จีน หรือจากจีนไปตะวันตกลว้นตอ้งผ่านพักแรม และเพ่ิมเสบียงเตรียมตวัเพ่ือท่ีจะเดินทาง

ตอ่ไป ถ า้ผาม่อเกาคไูดล้งทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชมุคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามัญครั้งท่ี 

11 เมื่อปี ค.ศ. 1987 ถ า้ผาม่อเกาค ูตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมืองตนุหวง มณฑลกานซ ูประเทศ

จีน ในอดีตเป็นหนึง่ในจดุคา้ขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท่ีส าคญัในเสน้ทางสายไหมถ า้ผามอ่เกา หนึ่งใน

สามถ า้ผาอนัโดง่ดงัของจีน มีอายรุาว 1,600 กว่าปี  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเจียยีก่วน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

 น าท่านเท่ียวชม ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นด่านหรือป้อมปราการสดุทา้ยของก าแพงเมือง

จีนทางดา้นทิศตะวันตก ปัจจบุันตัง้อยู่ ณ เมืองเจียย่ีกวน มณฑลกานซ ูด่านเจียย่ีกวนไดถ้กูบรูณะครั้ง

ส าคัญ 2 ครั้ง ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง 2 ราชวงศ์สดุทา้ยในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์

ของจีน ถือเป็นด่านสดุทา้ยท่ีสดุชายแดนประจบกับชนเผ่ามองโกล ซ่ึงสภาพแวดลอ้มมีแต่ทะเลทรายเวิง

วา้ง ตัง้สงูตระหงา่นเป็นปราการท่ีแข็งแรงและส าคญัท่ีสดุในภาคตะวันตก ชมป้อมปราการท่ีตัง้อยู่ท่ีความ

สงู 1,800 เมตรจากระดบัน า้ทะเล มีค าจารึกว่า “ป้อมปราการท่ีแข็งแรงที่สดุในโลก” 

 เดินทางสู่เมืองจ่ิวฉวน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณคร่ึงชัว่โมง) เมืองจ่ิวฉวนตัง้อยู่ในมณฑลกานซ ูทาง

ตะวันตกเฉียงเหนอื เป็นเมืองที่มีพ้ืนท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลกานซ ูเป็นศนูยก์ลางการเดินทางไปยงัภมูิภาคฝัง่

ตะวันตก และเป็นเมืองที่เป็นป้อมปราการส าคญัอีกเมืองหนึง่บนเสน้ทางสายไหม  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษไก่ต ุ๋น 

 พกัโรงแรม JIU QUAN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiayuguan&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2


 

 

วนัท่ี 6 จ่ิวฉวน – จางเย ่– เขาสายร ุง้ จางเย ่ตนัเซ๋ีย – อ ู่เวย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองจางเย ่(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเดินทางสู่ เขาสายร ุง้ จางเย ่ตนัเซ๋ีย ตามขอ้มลูธรณีวิทยาจีน ระบวุ่า ประตมิากรรมธรรมชาตินี้ 

ประกอบไปดว้ยแนวเขาแตม้สีเป็นลายร้ิว ซ่ึงเกิดจากหินทราย และแร่ธรรมชาติ ท่ีค่อย ๆ ก่อตวัผ่านการ

ปรบัแตง่จากลม ฝน และกาลเวลากว่า 24 ลา้นปี กอ่นการเกิดของเผา่พนัธุม์นษุยน์านนกัทัง้นี ้ปัจจบุนั ทิว

เขาหลากสีตนัเซ่ีย นบัเป็นลกัษณะภมูิประเทศท่ีเป็นปรากฎการณท์างธรรมชาติซ่ึงพบไดใ้นจีนเท่านัน้ และ

ปัจจบุัน เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีคนจ านวนมาก นิยมไปเท่ียวชม ขณะท่ีจีนยังมีทิวเขาลักษณะเดียวกับ 

ตนัเซ๋ีย ในบริเวณนี้อีก 5 แห่ง และทั้งหมดลว้นไดร้ับการปกป้องอยู่ในบัญชีมรดกโลก เมื่อปี 2553 รวม

เนื้อท่ีกว่า 450,000 ไร่    จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองอ ู่เวย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ตัง้อยู่ตรงกลางของมณฑลกานซ ูในสมยัโบราณ เป็นสถานท่ีส าคญัของเสน้ทางสายไหม และในปัจจบุันก็

เป็นเสน้ทางหลกัท่ีเชื่อมตอ่ระหว่างแผน่ดินดา้นในของประเทศและเขตปกครองตนเองซินเจียงอยุกรู ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษอาหารพ้ืนเมืองกานโจว 

พกัโรงแรม SUNSHINE HOLIDAY HOTEL WUWEI ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 7 อ ู่เวย – วดัจิวหมอหลอสือ – สสุานเหลยไถฮัน่ – หลานโจว – เขื่อนหลิวเจียเสีย – ลอ่งเรอื

ชมแม่น ้าเหลือง(หวงเหอ) – วดัป่ิงหลิงซ่ือ – สะพานเหล็กแม่น ้าเหลือง(หวงเหอ) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านสู่ วดัจิวหมอหลอสือ (พระกมุารชีวะ ค.ศ. 344-413) หนึ่งในอริยสงฆผ์ูป้ราดเปร่ือง เป็นชาว    

ชิวฉือโบราณ (ปัจจบุันอยู่ในเมืองคู่เชอ เขตฯซินเจียง) เป็นหนึ่งในสี่ นกัแปลพระธรรมคัมภีรพ์ทุธศาสนา

มหายานที่ย่ิงใหญ่ท่ีสดุของชาต ิพระกมุารชีวะเคยจ าพรรษาอยู่ท่ีหว ู่เว่ยนานถึง 17 ปี ท าใหท้่านไดม้ีโอกาส

ศึกษาภาษาจีนอย่างแตกฉานและแปลพระธรรมคมัภรี ์ภายหลงัไดร้บัการอญัเชิญไปยังนครฉางอาน ด ารง

ต าแหน่ง “กว๋อซือ” หรือ “พระราชคร”ู เป็นหัวหนา้คณะแปลพระธรรมคัมภีรไ์ดม้ากมาย สิ่งส าคัญท่ีวัด

แห่งนี้คือ เจดียพ์ระกมุารชีวะ รปูทรง 8 เหลี่ยม 12 ชัน้ สงู 32 ม. สรา้งขึ้นตัง้แตส่มยัราชวงศโ์ฮ่วเหลียง 

ค.ศ.386-402 ผา่นการ  บรูณะมาในหลายยคุสมยั ตอ่มา ในสมยัราชวงศห์มิง ไดม้ีการคน้พบพระธรรม

คมัภีรท่ี์พระกมุารชีวะไดแ้ปลไวภ้ายในเจดีย์ จากนัน้น าท่านเย่ียมชม สสุานเหลยไถฮัน่ สมัยราชวงศ์ฮัน่

ตะวันตก ในเดือนตลุาคม ปีค.ศ.1969 ไดม้ีการขดุคน้พอหลมุฝังศพแม่ทัพสมยัราชวงศฮ์ัน่ตะวันตกเขา้ไป

โดยบังเอิญ สิ่งส าคญัท่ีไดพ้บในสสุานแห่งนี้คือ รปูหล่อทองเหลืองอาชาผยอง ท่ีเรียกขานกนัว่า “หม่า

ท่าเฟยเอ้ียน” หรือ “มา้เหยียบนกนางแอ่นเหินลม” อันเป็นมา้สวรรคต์ะวันตก สิ่งสดุยอดปรารถนา

ของจักรพรรดิในสมยัราชวงศฮ์ัน่ มีรปูลกัษณส์งา่งามในท่วงท่าก าลงักระโจนทะยานมุ่งไปเบ้ืองหนา้อย่าง

ทระนงองอาจ เทา้ทั้งสามก าลงัเหาะหินอยู่กลางนภา เทา้ท่ีสี่เหยียบอยู่เหนือตวันกนางแอ่นท่ีก าลงัถลาลม 

มีรจูมกูเปิดกวา้ง และปากก าลงัพ่นควันระบายออกมา ร า่ลือกนัว่าเหงือ่ของมา้สวรรคน์ีม้ีสีแดงประดจุชาด 

ในยามท่ีส่งเสียงรอ้งอย่างคึกคะนองนัน้ สามารถสยบมา้ของศัตรใูหห้มอบราบคาบไดโ้ดยงา่ยดาย “หม่า

ท่าเฟยเอ้ียน” คือสัญลักษณ์ของเมืองหวู่เว่ย ของการท่องเท่ียวประเทศจีน และเสน้ทางสายแพรไหมอัน

ยาวไกล น าท่านเดินทางสู่เมืองหลานโจว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.5 ชัว่โมง)  เมืองหลานโจว 

เมืองเอกของมณฑลกานซู่ ถือเป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุอันดบัสอง โดยเป็นรองก็แค่เพียงเมืองซีอานแห่งมณฑล

ส่านซีเท่านั้น เมืองหลานโจวมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเช่นเดียวกันมณฑลกานซู่ โดยนับแต่อดีตกาล 

เสน้ทางสายไหม อันเป็นเสน้ทางคา้ขายระหว่างจีนกับทวีปยโุรป แอฟริกาก็มีเสน้หนึ่งท่ีผ่านเมืองหลานโจ

วแห่งนี้ โดยว่ากันว่าเมื่อครั้งท่ี พระเสวียนจั้ง (พระถังซ าจัง๋) เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกท่ีประเทศ

อินเดีย ท่านก็ตอ้งธดุงคผ์่านดินแดนท่ีกลายเป็นเมืองหลานโจวในปัจจบุันนี้เช่นกนั น าท่านเดินทางสู่ เข่ือน

หลิวเจียเสีย เขือ่นแห่งแรกที่สรา้งขึ้นกัน้แมน่ า้เหลือง เป็นเขือ่นชลประทานท่ีใหญ่ท่ีสดุในภาคตะวันตกของ



 

 

ประเทศจีน จากนัน้น าท่านลอ่งเรือเร็วชมแม่น ้าหวงโห หรือแม่น า้เหลือง ระยะทางประมาณ 60 กม. 

เพ่ือไปยังวัดป่ิงหลิง จดุขา้มแม่น า้เหลืองของผูค้นเมื่อกาลก่อน ตื่นตากบัฉากธรรมชาติอันย่ิงใหญ่งดงาม

รายรอบวัดป่ิงหลิงบนสองฝั่งหวงเหอ ซ่ึงถกูโอบลอ้มดว้ยป่าภเูขาทรายจีสือซานฉวินเฟิง  เป็นหนึ่งในภมูิ

ทัศนม์หัศจรรยข์องกานซ ูตอ่มาน าท่านสู่ วดัป่ิงหลิงซ่ือ ตัง้อยู่บนล าน า้สาขาของหวงเหอ ผูม้าเยือนตอ้ง

เดินเลียบริมหนา้ผาเขา้ไปราว 300 เมตร วัดแห่งนี้มีอายกุารสรา้งมานานกว่า 1,600 ปี มีจดุเด่นคือองค์

หลวงพ่อโตปางประทับนัง่ สงู 27 เมตร มีอายมุาตัง้แต่สมัยราชวงศ์ถัง ฝั่งตรงขา้มมีพระนอนแกะสลัก

จากหินทรายแดง สมยัราชวงศเ์ว่ยเหนือ มีความยาว 5.8 เมตร นอกจากนี้ รายรอบผนงัผายังคงปรากฏ

หมู่พทุธคหูานอ้ยใหญ่อยู่ถึง 183 ถ า้ มีพระพทุธรปูสลกั 694 องค ์พระพทุธรปูป้ัน 82 องค ์มีภาพเขยีน

บนผนงัถ า้รวมความยาวไดก้ว่า 900 ต.ร.ม. ท่ีผา่นการบรูณะมาในหลายยคุสมยั 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชม สะพานแห่งแรกแม่น ้าเหลือง หรือ สะพานเหล็กหวงเหอ ชาวบา้นเรียกกนัว่า สะพานท่ี 1 

แม่น า้หวงเหอ เนื่องดว้ยเดิมสรา้งเมื่อสมยัราชวงศห์มิง ปี ค.ศ.1368-1398 เป็นสะพานแพท่ีตีนเขาไป๋ถ่า

ซาน สรา้งเป็นเรือขนาดใหญ่ 24 ล าติดต่อกัน ถึงฤดหูนาวร้ือออก ฤดรูอ้นต่อใหม่เป็นสะพานท่ีเชื่อม

ระเบียงฮวงโห ชิงไห่ และหนิงเซ่ีย เป็นหัวใจของเสน้ทางสายไหม เมื่อถึงฤดนู า้หลาก  น า้ท่ีเชี่ยวกรากจะพดั

พาจนสะพานเสียหายมาก สมยัราชวงศช์ิง ปี ค.ศ.1907 สรา้งเป็นสะพานเหล็ก ออกแบบโดยวิศวกรชาว

เยอรมันและรับประกัน 30 ปี แต่วัสดชุิ้นส่วนของสะพานชาวจีนมีหนา้ท่ีล าเลียงขนส่งโดยประชาชาจีนทั้ง

ประเทศ บา้งใชร้ถเกวียน รถมา้ และคนหาบหาม จนในท่ีสดุสรา้งเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษบะหม่ีหลานโจว 

พกัโรงแรม YA’OU GRAND HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 8 สวนกงัหนัน ้าโบราณ – อนสุาวรยีม์ารดาแม่น ้าเหลือง – เทียนส ุย่ – ถ ้าหินสลกัไม่จีซาน (รวม

รถแบตเตอรี)่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านสู่ สวนกงัหนัน ้าโบราณ เป็นเคร่ืองมือชลประทานท่ีคิดคน้ครั้งแรกโดยตว้นสู ้สมัยจักรพรรดิ

เจียจ้ิงแห่งราชวงศห์มิง เป็นเคร่ืองมือชลประทานท่ีเกา่แกท่ี่สดุริมแมน่ า้ฮวงโห ในเมืองหลานโจว น าท่านชม 

อนสุาวรียม์ารดาแม่น ้าเหลือง “หวงเหอหมู่ชิน” หรือมารดาแม่น า้เหลือง เป็นผลงานของศิลปินหญิง

ชาวจีน ชื่อ เหอเออ้ ตัง้อยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สรา้งเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้ สลกัจาก

หินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กวา้ง 2.2 เมตร และสงู 2.6 เมตร มีน า้หนกักวา 60 ตนั เป็นรปูสลักท่ี

เป็นสญัลกัษณต์วัแทนของชนชาวจีน ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสดุรปูหนึ่ง อนสุาวรียเ์ป็นรปูนอนตะแคง ศอกดนั

ศรีษะขนัมองลกูนอ้ยท่ีนอนอิงแอบอยู่ขา้งๆ มารดาสายตาท่ีนางมองดลูกูนอ้ยนัน้ เป็นแววตาท่ีช่างอบอุ่น

ดว้ยความรักเป็นท่ีสดุรปูป้ันนี้เปรียบเสมือนแม่น า้หวงเหอ เป็นมารดาท่ีหลอ่เลี้ยงมวลประชาชาวจีนหลาย

รอ้ยลา้นคนท่ีประดจุดงัหนึง่เป็นบตุรนอ้ยของนางมายาวนานกว่า 4,000 ปี 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านสู่ เทียนส ุ่ย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใตข้องกานซ ูเป็น

ศนูยก์ลางที่ใหญ่ท่ีสดุในทางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เทียนสุย่เป็นทางส าคญัท่ีผา่นซ่านซี กานซ ู

เสฉวน ส าหรับเสน้ทางสายไหมถนนนี้ก็ส าคัญเหมือนกัน น าท่านสู่ ถ ้าหินสลกัไม่จีซาน (รวมรถ

แบตเตอรี่) เป็น 1 ใน 4 ถ า้หินแกะสลกัท่ีส าคญัของจีน ห่างจากเมืองเทียนสุ่ยประมาณ 45 กิโลเมตร ค า

ว่าไม่จีซาน แปลตรงตวัไดว่้าภเูขากองขา้วสาลี สาเหตท่ีุภเูขาและถ า้หินสลกัแห่งนีไ้ดช้ื่อว่าเป็นภเูขากองขา้ว

สาลีก็อนัเนือ่งมาจาก รปูลกัษณข์องภเูขาแห่งนีน้ัน้ไมว่่าจะมองจากมมุใดก็มีลกัษณะเหมือนกบักองขา้วสาลี

กองโตกองหนึ่ง นักโบราณคดีคาดคะเนว่า งานหินสลักพระพทุธรปูบนภเูขาแห่งนี้นั้นเร่ิมสรา้งขึ้นราว

ศตวรรษท่ี 4-5 และมีการสรา้งใหม่-ซ่อมแซม มาจนกระทัง่สมัยราชวงศ์ชิง ทั้งนี้ ณ ปัจจบุันผลงานท่ี

http://www.tripadvisor.com.tw/Hotel_Review-g297409-d1883386-Reviews-Ya_ou_Grand_Hotel-Lanzhou_Gansu.html


 

 

หลงเหลืออยู่บนหนา้ผาของภเูขาแห่งนี้ก็มีในยคุ เว่ยเหนือ เว่ยตะวันตก โจวเหนือ สยุ ถัง หา้ราชวงศ์ ซ่ง 

หยวน หมิง และชิง รวมทัง้สิ้น 194 ถ า้ เป็นพระพทุธรปู-รปูสลกั 7,000 กว่าองค ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษอาหารพ้ืนเมืองหลงตง 

 พกัโรงแรม HUATIAN DIANZI HOTEL TIANSHUI ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 9 เทียนส ุย่ – ซีอาน– จตรุสัหอระฆงั – ชอ้ปป้ิงถนนมสุลิม 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) เมืองที่มีประวัตศิาสตรย์าวนาน เป็น

นครตน้ก าเนิดของอารยะธรรมรุ่งเรืองของจีนแต่โบราณ เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์จีนรวมกว่า 10 

ราชวงศ ์มีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยมีชื่อเดิมว่า ฉางอาน นอกจากนี้ซีอานยงัเป็นเมืองตน้

ทางของเสน้ทางสายไหมอีกดว้ยในตวัเมืองยังคงใหเ้ห็นร่องรอยประวัติศาสตรค์วามเป็นเมืองเก่ามากมาย 

อาทิเช่น มีการจัดแบ่งโซนเมือง ก าแพงโบราณลอ้มรอบ ส่วนในเรียกว่าเมืองเก่า ส่วนดา้นนอกก าแพง

จัดเป็นโซนเมืองใหม่มีตึกศนูย์ใหญ่ทันสมัย ทั้งนี้ในปี 2009 ในแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจจง-เทียน ได ้

ประกาศใหซี้อานเป็นเมืองวัฒนธรรมนานาชาตอินัดบัที่ 3 รองจากปักกิ่ง และเซ่ียงไฮ ้

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านสู่ จตัรุสัหอระฆงั หอระฆงัโบราณ เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซีอาน 

มีความสงู 36 เมตร ตัง้อยู่ตรงขา้มกบัหอระฆงั ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงซ้ือของฝาก ซ่ึงมีรา้นของฝากของท่ี

ระลึกมากมาย จากนัน้ไดเ้วลาอันสมควร พบกันท่ีจดุนดัหมาย ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนมสุลิม ท่ีนี่มี

อาหารพ้ืนเมืองใหท้่านลองไดซ้ื้อลองชิมเต็มสองขา้งทาง มีมสัยิดขนาดใหญ่และเล็กท่ีสรา้งขึน้ในสมยัตา่งๆ 

รวม 10 แห่ง มีชาวมสุลิมกว่า 20,000 คนอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ ซ่ึงทกุคนยงัรักษาวิถีชีวิตดัง้เดิมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอิสลามไวอ้ย่างดี เนื่องจากมีประชาชนหลายชนเผ่า เช่น ชาวฮัน่ ชาว

หยุและชนเผ่าอ่ืนๆ อาศัยอยู่ดว้ยกัน บรรยากาศในพ้ืนท่ีแห่งนี้จึงเป่ียมไปดว้ยกลิ่นอายวัฒนธรรมอัน

หลากหลาย จึงมีคณุคา่ทางประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมท่ีมีเอกลกัษณ ์นกัท่องเท่ียวทกุคนจึงไมพ่ลาดมา

เย่ียมชมถนนสายนี ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษเก๊ียวจางเต๋อฝา  

 โรงแรมพกั HOLIDAY INN XI’AN BIG GOOSE PAGODA ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 10 สสุานทหารมา้ดินเผาจ๋ินซีฮ่องเต(้รวมรถแบตเตอรี)่ – ก าแพงเมืองโบราณซีอาน – โชวร์าชวงศ์

ถงั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

 น าท่านชม สสุานทหารมา้ดินเผาจ๋ินซีฮ่องเต ้(รวมรถแบตเตอรี)่ สิ่งมหศัจรรยล์ าดบัที่ 8 ของโลก เป็น

หลักฐานส าคัญทางโบราณคดี ในศตวรรษท่ี 20 อยู่ทางดา้นทิศตะวันออกของสสุานจักรพรรดิ ฉินซี

ฮ่องเต ้ใชเ้วลาในการก่อสรา้ง 11 ปี กอ่นคริสตศักราช 246 ปี ไดค้น้พบโดยบงัเอิญเมื่อ 29 มีนาคม ค.ศ. 

1974 โดยชาวนาในหมู่บา้นซีหยาง ปัจจบุันรัฐบาลจีนขดุคน้พบวัตถโุบราณท่ีเป็นกองทัพทหารดินเผา 

สรรพาวธุ รถมา้และมา้ศึก จ านวนทั้งสิ้นกว่า 7,400 ชิ้น สสุานทหารมา้ดินเผาจ๋ินซีฮ่องเต  ้สะทอ้นถึง

โบราณคดีที่มีชีวิต สง่ผลให ้องคก์ารยเูนสโก ขึน้ทะเบียนกองทพัทหารดินเผาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

ในปี 1987 อนัตอ่มาสถานท่ีแห่งนีไ้ดก้ลายมาเป็นสญัลกัษณข์องนครซีอานจวบกระทัง่ทกุวันนี้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านชม ก าแพงเมืองโบราณซีอาน ท่ีสรา้งขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายเุก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 

1374-1378) และไดร้ับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ก าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศ

ตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูขา้

ออกทัง้สี่ดา้น รวม 13 ประต ู 



 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษกว๋ยเต๋ียวเสน้ใหญ่  

 น าท่านชม โชวร์าชวงศถ์งั ตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชดุตา่งๆในสมยั ราชวงศถ์ังท่ีสะทอ้นใหเ้ห็น

ถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะท่ีร ุ่งเรืองอย่างสดุๆ จากนั้นน าท่านเขา้พักโรงแรม พักผ่อนตาม

อธัยาศัย 

 พกัโรงแรม GRAND METROPARK HOTEL XIAN ระดบั 5 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 11 จตรุสัเจดียห่์านป่าใหญ่ – ชมดา้นนอกเจดียห่์านป่าใหญ่ – ท่าอากาศยานซีอาน – เมืองกวาง

เจา – กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 

 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงจตรุสัเจดียห่์านป่าใหญ่ บริเวณดา้นหนา้ของวัดฉือเอิน ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของ เจดีย์

ห่านป่าใหญ่ ชมดา้นนอกเจดีย ์เจดียน์ีไ้ดส้รา้งขึน้ในสมยัราชวงศถ์งั ปีศ.ศ.652 โดยสรา้งขึน้เพ่ือใชเ้ป็น

ท่ีจดัเก็บพระไตรปิฏก วัดนีเ้คยเป็นอารามหลวงท่ีสรา้งขึน้โดยฮ่องเตถ้งัเกาจงเพื่อตอบแทนคณุมารดา 

หลงัจากสรา้งเสร็จไดน้มินตพ์ระถงัซัมจัง๋ มาเป็นเจา้อาวาสและแปลพระคมัภรีพ์ระไตรปิฎกท่ีน ามาจาก

อินเดีย พระถงัซัมจัง๋ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและร่วมสรา้งเจดียห่์านป่า ขึน้เพ่ือเก็บพระไตรปิฎก ลกัษณะของ

เจดียจ์ะคลา้ยแบบอินเดีย มี 7 ชัน้ สงู 64.7 เมตร ในสมยักอ่นจะสรา้งเจดียด์ว้ยดินทัง้หมด แตพ่อมาใน

สมยัราชวงศห์มิง ไดร้บัการบรูณะเป็นอิฐทัง้หมด 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางส ูส่นามบินซีอานเพ่ือเตรยีมตวัเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

14.00 น. น าท่านเดินทางสูส้นามบินนานาชาตซีิอาน เพื่อเช็คอินและขึน้เคร่ืองกลบั 

18.00 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี 

CZ3218 

20.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานไป่หยนุ เมืองกวางเจา  

23.15 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เ ท่ียวบินท่ี 

CZ3035 

01.10+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน สวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูข้ึน  

ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน ้ามนัขึ้นในอนาคต  

ซ่ึงทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oceansmile.com/China/Xian.htm
http://www.oceansmile.com/China/Xian.htm


 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

**หมายเหต:ุเดินทางเดือนส.ค.-ต.ค.จองกอ่นวนัท่ี 20 พ.ค.60 ลด1,500 บาท** 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัเท่ียวบินตามรายการ  

2. คา่ภาษีสนามบินจีน, คา่ประกนัภยัและภาษีน า้มนั  
3. คา่โรงแรมที่พกั (พกั 2 ท่าน / หอ้ง หรือกรณีพกั 3 ท่าน / หอ้งเป็นเตยีงเสริม) 

4. คา่ธรรมเนียมวีซ่าจีน  

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

6. คา่อาหารทกุมื้อที่ระบตุามรายการ 

7. คา่รถรบัสง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 

8. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 

9. แจกน ้าด่ืมบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวนั 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม   

1. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซักผา้ รีดผา้ คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ 

3. คา่น า้หนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั 

4. คา่ธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  
5. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 40 หยวน/วนั/ท่าน 40 หยวน*11 วนั = 440หยวน/

ท่าน/ทรปิ  

เง่ือนไขการจอง 

1.  กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มช าระค่ามดัจ า  30,000  บาท พรอ้มสง่หลกัฐานการโอนเงนิใหท้างบริษทั คา่

ทวัรส์ว่นที่เหลือช าระกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 40 วนั มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

2. ในการย่ืนขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรณุาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ี

ระบ ุ พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่า ไมน่อ้ยกว่า  30 วนัก่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ี

วนัเดินทาง พกัหอ้งละ2 ท่าน พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

16-26 มิ.ย. 60 63,900 10,000 

7-17 ก.ค. 60 68,900 10,000 

12-22 ส.ค. 60 69,900 10,000 

10-20 ก.ย. 60 66,900 10,000 

21-31 ต.ค. 60 69,900 10,000 

หมายเหต!ุ! ราคาน้ีไม่แวะรา้นรฐับาลและไม่มีราคาเด็ก 



 

 

เอกสารของท่านไมส่มบรูณ ์ หรือสง่มอบเอกสารใหท้างบริษทัฯ ชา้กว่าก าหนด ทางบริษทัมีความ

จ าเป็นตอ้งเรียกเก็บคา่ย่ืนวีซ่าเร่งดว่นเพ่ิม 1,050 บาท ใหก้บัทางสถานทตูจีน  

การยกเลิก 

1. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วันขึน้ไป คืนเงนิทัง้หมด ยกเวน้มดัจ า 
3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 39 วันขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงนิในทกุกรณี เนือ่งจากเป็นรายการท่ีตอ้งท า

วีซ่า 

กรณีคณะออกเดินทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง  

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าจีน ในการยืน่วีซ่า(ส าหรบัพาสปอรต์ไทย)  

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 

6 เดือน และมีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 

2. รปูถ่ายหนา้ตรง 3.3ซม.X 4.8ซม.หรอื 2น้ิว 2 ใบ ,รปู

ใหม่ไม่เกิน 6 เดือน, พ้ืนหลงัสีขาวเท่านัน้, หา้มใช้

สต๊ิกเกอรห์รอืรปูพริ้นซจ์ากคอมพิวเตอร,์ หา้มยิ้ม, 

หา้มใสเ่สื้อสีขวา, หา้มสวมแว่นตาและเครือ่งประดบั, 

สวมชดุธรรมดา, หา้มใชร้ปูถ่ายขา้ราชการ, คน

มสุลิมตอ้งเปิดเห็นใบหนา้ 

3. กรณีผูท่ี้ท างานเกี่ยวกบัสื่อมวลชนทกุแขนง ตอ้งแนบ

ใบรบัรองการท างาน ระบชุื่อผูเ้ดินทาง, ต าแหนง่, วัน

เดินทาง,วันกลบั พรอ้มระบวุ่าจดุประสงคใ์นการเดินทาง

เพื่อการท่องเที่ยวเทา่นัน้ 

4. กรณีเด็กท่ีมีอายตุ ่ากว่า 18 ปี กรณุาแนบเอกสาร

เพ่ิมเติมดงัน้ี 

- ส าเนาใบสจิูบตัร พ่อและแมเ่ซ็นตร์บัรองส าเนาถกูตอ้ง  

- ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกลุทกุใบ ของเด็กและผูป้กครอง (ถา้มี) ทางสถานทตูตอ้งการเช็คว่าตรงกบัชื่อบนใบสตูบิตัร

หรือไม่ 

- ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของพ่อและแม ่และเซ็นรบัรองทัง้พ่อและแมด่ว้ย  

- ส าเนาใบหย่าของพ่อและแม ่(ถา้มี)  

- ใบยินยอมใหเ้ด็กเดินทางออกตา่งประเทศ ท่ีออกจากส านกังานเขตตามทะเบียนบา้นของเด็ก กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดินทาง

พรอ้มพ่อ และแม ่

- หากเด็กเดินทางกบัผ ูอ่ื้นท่ีไม่ใช่ทัง้พ่อและแม่ ใหแ้นบใบยนิยอมใหเ้ดินทางระบช่ืุอผ ูท่ี้เดินทางพรอ้มเด็ก 

และความสมัพนัธก์บัเด็ก 

5. ผ ูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน

จะตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง และโปรดดแูลเอกสารของท่านไมใ่หส้ญู

หายระหว่างการเดินทาง 

6. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 

-ทางบรษิทัฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีมีใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 

-หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผ ูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

7. กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  



 

 

8. กรณุาเตรียมเอกสารทัง้หมดพรอ้มสง่ใหบ้ริษทัฯ ภายใน 15 วัน กอ่นออกเดินทาง กรณีลกูคา้สง่เอกสาร

ลา่ชา้ มีความจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บคา่บริการวีซ่าเร่งดว่นเพ่ิมใหก้บัทางสถานทตูจีน ท่านละ 1,050 บาท  

9. กรณุากรอกแบบฟอรม์ดา้นลา่ง เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัประกอบการกรอกแบบฟอรม์วีซ่า ระบขุอ้มลูจริง

เกี่ยวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหนง่งาน ท่ีอยู่ปัจจบุนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน เบอรโ์ทรศัพทญ์าตท่ีิตดิตอ่

ไดใ้นกรณีฉกุเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ท่ีท างาน 

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม ่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิ

หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

หมายเหต…ุท่านใดมีซองใสพ่าสปอรต์กรณุาถอดออกเกบ็ไวก้อ่นสง่เลม่

มายงับรษิทัเพ่ือยืน่วีซ่า  เพ่ือเป็นการป้องกนัการสญูหายเน่ืองจากขณะ

ยืน่เลม่เขา้สถานทตู ทางสถานทตูจะตอ้งใหเ้อาซองท่ีใสพ่าสปอรต์ออก

กอ่นยืน่ 

หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษทัฯ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิ ปฏิวัต ิ และอ่ืนๆ ท่ีอยู่

นอกเหนอืการ   ควบคมุของทางบริษทัฯหรือ คา่ใชจ้่ายเพ่ิมเตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย 

ความลา่ชา้หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิ้นสดุลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าทา่นสละสิทธ์ิและจะไมร่บัผิดชอบ

คา่บริการท่ีท่านไดช้ าระ ไว ้แลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

4. บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสาร เดินทาง  ไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. ราคานีคิ้ดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจบุนั ซ่ึงหากมีการปรบัราคาสงูขึน้ บริษทัฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาขึน้ตามจริง 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การ

บริการจากสายการบิน  บริษทัขนสง่หรือ หนว่ยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถท่ีจะ

จดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แตจ่ะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบัคา่บริการนัน้ๆ 

7. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

8. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงนิใดๆ ทัง้สิ้น แตท่ัง้นี ้ทางบริษทัฯจะจดัหา รายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้

โดยขอ สงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

 

9 สิ่งของ "ตอ้งหา้ม" ขึ้นเครือ่งบิน 

 1. เครือ่งด่ืม เครือ่งส าอาง ของเหลวทกุชนิดท่ีมีความจตุ่อช้ินเกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร 

(1,000 มล.) เชน่ เจล น า้หอม สบู่เหลว สเปรย ์หา้มพกตดิตวัขึน้เคร่ืองบิน แตส่ามารถน าใสก่ระเป๋าท่ีจะโหลดได ้ทัง้นี้

เป็นมาตรการป้องกนัการกอ่การรา้ย ท่ีเขม้งวดขึน้หลงัจากเหตกุารณ ์ 911 แตถ่า้เป็นยาที่จ าเป็นตอ้งพกตดิตวั ก็

สามารถพกพาไดใ้นปริมาณท่ีเหมาะสม เชน่ ชดุยาแกเ้บาหวาน 

 2. แบตเตอรีส่ ารอง (Power Bank)ไมส่ามารถน าแบตเตอร่ีส ารองทกุชนดิใสก่ระเป๋าท่ีน าไปเช็คอิน แต่

สามารถพกพาใสก่ระเป๋าถือขึน้ไปได ้โดยตอ้งเป็นแบตเตอร่ีส ารองท่ีมีคา่ความจไุฟฟ้าไมเ่กิน 32,000 mAh ไมเ่กินคนละ 

2 ชิ้น 



 

 

 3. อาวธุ ปืน และอาวธุทกุชนิด รวมถึงอาวธุโดยสภาพ เชน่ มีด สนบัมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียม

อาวธุ เชน่ ปืนไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเลน่ 

 4. ของมีคม ไมบ้รรทดัเหล็ก คตัเตอร ์กรรไกรตดัเล็บ เข็มเยบ็ผา้ มีด มีดพบั มีดพก และของมีคม

ทกุชนิด ท่ีอาจท าใหเ้กิดอนัตราย แตห่ากเป็นของใชท่ี้จ าเป็น อาจอนญุาตใหเ้ก็บไวใ้นกระเป๋าใบใหญ่ท่ีโหลดใตเ้คร่ืองบิน

ได ้แตไ่มอ่นญุาตใหพ้กพาขึน้เคร่ืองบิน 

 5. วตัถไุวไฟ เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาระเบิดหรอืเพลิงไหม ้ เชน่ น า้มนัไฟแช็ก เชื้อเพลิงแข็ง สีน า้มนั ไมข้ดีไฟ 

ฯลฯ 

 6. อาหารท่ีมีกลิ่นแรง อาหารตา่งๆ เชน่ อาหารทะเล เนือ้สตัวส์ด/แชแ่ข็ง ทเุรียน ปลารา้ ตอ้งแพ็คมาอย่าง

เหมาะสม 

 7. สตัวมี์พิษ สตัวด์รุา้ย รวมถึงสตัวข์นาดใหญ่ สตัวส์งวน นอกจากอาจรบกวนผูอ่ื้นแลว้ ยงัผิดกฎหมาย

อีกดว้ย 

 8. สารอนัตรายต่างๆ เชน่ สารก าจดัแมลง สารหน ูวัตถอุอกซิไดซ ์เชน่ แอมโมเนยีไนเตรท แคลเซียมเปอร์

ออกไซด ์วัตถกุา๊ซมนัตภาพรงัสี เชน่ ธาตยุเูรเนยีม วัตถกุดักร่อน เชน่ แบตเตอร่ีท่ีบรรจสุารกดักร่อน น า้กรด ปรอท 

ฯลฯ 

 9. สิ่งของอ่ืนๆ เช่น แม่เหล็ก น ้าแข็งแหง้เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรดกรอกเอกสาร ส าหรบัเป็นขอ้มลูในการยื่นวีซา่จีน 

 

ช่ือ – นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตรงตามหนา้ Passport)....................................................... 

วนั/เดือน/ปี เกิด ............................อาย.ุ.........เลขท่ีบตัรประชาชน................................สญัชาติ......... 

วฒิุการศึกษา.........................................สถานะภาพ  (   )โสด   (   )แต่งงาน   (   )หมา้ย   (   )หยา่รา้ง 

ช่ือค ู่สมรส.................................................................อาชีพค ู่สมรส................................................ 

 

ท่ีอย ูบ่า้นตามทะเบียนบา้น

................................................................................................................................................ 

รหสัไปรษณีย.์........................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น..............................เบอรมื์อถือ................................ 

อีเมล.์.................................................................................................................  

 

ท่ีท างาน 

ช่ือสถานท่ีท างานหรอืสถานศึกษา

.............................................................................................................................. 

ท่ีอย ูท่ี่ท างานหรอืสถานศึกษา

..................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์................................อาชีพ/ระดบัชัน้ท่ีศึกษา.......................................ต าแหน่ง

................................... 

เบอรท่ี์ท างาน/เบอรส์ถานศึกษา......................................... 

 

สมาชิกในครอบครวั 

1.ช่ือ-สกลุ..........................................................สญัชาติ................อาชีพ........................ความสมัพนัธ์

....................... 

2.ช่ือ-สกลุ..........................................................สญัชาติ................อาชีพ........................ความสมัพนัธ์

....................... 

3.ช่ือ-สกลุ..........................................................สญัชาติ................อาชีพ........................ความสมัพนัธ์

....................... 

4.ช่ือ-สกลุ..........................................................สญัชาติ................อาชีพ........................ความสมัพนัธ์

....................... 

 

**บคุคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 

ช่ือ-สกลุ.......................................................................สญัชาติ.............................อาชีพ........................

ความสมัพนัธ.์......................................................................................................................................... 

เบอรโ์ทรศพัท.์......................................................... 

 

 กรณีท่ีลกูคา้ไมส่ามารถใหเ้อกสารตามที่บริษทัเรียกเก็บได ้เป็นเหตใุหท้างสถานทตูปฎิเสธการออกวีซ่าใหก้บั

ลกูคา้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่ใชจ้่าย และไมส่ามารถรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 แผนกวีซ่า สถานทตูจีน สามารถสอบถามไดท่ี้ 02-245-0888 


