
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
โปรแกรมทวัร์ 

19 มิ.ย. 61       ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ      

23.30 น.  พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบิน SHANDONG AIRLINES                 
พบเจ้าหน้าที ่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

 

วนัที่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - - -  

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - เมืองอูรูมูฉี - เมืองคุย
ถุน - ทะเลสาบไซ่หลีมู่่หู 

-   
HONGFU QUAN HOTEL        
ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

3 
เขตทุ่งหญ้าอีหล ี- สะพานยกัษ์กัว๋จือโกว - เมืองอีห้นิง - ทุ่ง
ดอกลาเวนเดอร์ - เมืองเติร์ก – เมืองแปดเหลีย่มปากวั - ถนน
โบราณเมืองปากวั 

   
RUIYANG CROWN PLAZA 
ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

4 
ช่องแคบกงไนซ่ือ - อุทยานแกรนด์แคนยอนคัวเข่อซู - เมือง
เติร์ก 

   
MIRAMAR HOTEL ระดับ 4 ดาว+   
หรือเทยีบเท่า 

5 เมืองเติร์ก - ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น - เมืองอีห้นิง     
RUIYANG CROWN PLAZA 
ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

6 เมืองอีห้นิง - หมู่บ้านคาจ้านฉี - เมืองคุยถุน    
HONGFU QUAN HOTEL           
ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

7 เมืองอีคุ้ยถุน - เมืองอูรูมูฉี - ตลาดต้าปาจา    
GRAND MIRACLE HOTEL 
ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

8 
เมืองอูรูมูฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมล่องเรือ) ชมววิภูเขา
เทยีนซาน - สนามบินอูรูมูฉี - กรุงเทพฯ 

  -  

 

  ก าหนดเดนิทาง : 19-26 มถุินายน 2561  
 



 

20 มิ.ย. 61       ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - เมืองอูรูมูฉี - เมืองคุยถุน - ทะเลสาบไซ่หลีมู่่หู    (-/L/D) 

03.05 น. เหินฟ้าสู่ เมืองอูรูมูฉี โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINES  เทีย่วบินที ่SC8886 (รับประทานอาหารบนเคร่ือง)  

“เท่ียวบิน SC8886 เวลา 06.00น. จะจอดรับผูโ้ดยสารท่ีเมืองคุนหมิง ใชเ้วลาประมาณ 1.30ชม. ลูกคา้ลงจากเคร่ือง 
พร้อมน ากระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองลงมาเพื่อผา่นตม.เขา้ประเทศจีนท่ีเมืองคุนหมิง จากนั้นกลบัมาข้ึนเคร่ืองล าเดิมออก
เดินทางต่อ  โดยนัง่ท่ีเดิม” 

11.45 น.  เดินทางถึง เมืองอูรูมูฉี เขตปกครองตนเองซินเจียง  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บ่าย หลังอาหารน าท่านชม เมืองอูรูมูฉี ช่ือเดิม ซีเฉิง แปลว่า เมืองทางตะวนัตก ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ เป็นพื้นท่ีเขตปกครองท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน เป็นถ่ินท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “ดินแดนแห่งทุ่งหญา้อนัสวยงาม” 
อูรูมูฉีเป็นตน้ก าเนิดแห่งบทเพลงอนัคลาสสิกและโรแมนติก ตั้งอยูบ่นทอ้งทุ่งท่ีราบทางตอนเหนือของแนวเทือกเขา
เทียนซาน เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียง เมืองอูรูมูฉี นับเป็นเมืองใหญ่ระดับเมืองหลวงท่ีอยู่
ห่างไกลจากชายฝ่ังทะเลมากท่ีสุดในโลก ก่อนท่ีอูรูมูฉีจะไดรั้บการจดัตั้งให้เป็นเมืองนั้น เคยเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตร
อนักวา้งใหญ่ไพศาล ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นเมืองคร้ังแรกในราชวงศ์ถงั เม่ือเส้นทางสายไหมไดมี้การคา้ขายเจริญเติบโต
มากข้ึน เมืองแห่งน้ีจึงไดเ้ป็นจุดแวะพกัของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหม  น าท่านเดินทางสู่ เมืองคุยถุน ซ่ึง
เป็นเมืองใหม่อยู่ติดกับเมืองอูซู เป็นเมืองเล็กๆประชากรประมาณ 3 แสนคน อุตสาหกรรมข้ึนข่ือได้แก่ 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมผลิตการไฟฟ้า ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ธรรมชาติ และชม
บา้นเรือนของชาวเมืองทอ้งถ่ิน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
3.30 ชม.)  น าท่านเท่ียวชม ทะเลสาบไซ่หลี่มู่หู  หรือ ไข่มุกมรกตแห่งซิ
นเจียง ใหท้่านไดช้มววิทิวทศัน์ทะเลสาบสีครามท่ีตดักบัภูเขาน ้ าแข็งการ์
เซียท่ีตั้งตระหง่านท่ีงดงามเกินกว่าท่ีจะบรรยายออกมาเป็นค าพูดห้วง
เวลาท่ีผ่านโค้งสุดท้ายเพื่อเข้าสู่ทะเลสาบทุกท่านต้องร้องเป็นเสียง
เดียวกนัดัง่โดนมนต์สะกดให้อยู่ในภวงัค์แห่งความงามจนเปรียบดัง่กบั
สมญานามท่ีไดรั้บว่าดินแดนท่ีไปแลว้จะลืมคิดถึงบา้น พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจคู่กบัธรรมชาติริมทะเลสาบ
ไวเ้  ป็นท่ีระลึกให้ท่านชม ฝูงแกะ ฝูงมา้ และมีบา้นท่ีเป็นแบบกระโจมของชาวมองโกเลียพกัอาศยัอยูแ่ลว้ ดอกไม้
ป่าบานสะพร่ังตอ้นรับแขกผูม้าเยอืนจากทัว่แดน 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

  พกัที ่   HONGFU QUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า  

21 มิ.ย. 61       เขตทุ่งหญ้าอีหล ี- สะพานยกัษ์กัว๋จือโกว - เมืองอีห้นิง – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - เมืองเติร์ก -                 
เมืองแปดเหลีย่มปากวั - ถนนโบราณเมืองปากวั        (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 



 

 น าท่านเดินทางไปยงั เขตอีหลี ที่ได้ช่ือว่าเป็น “ดินแดนมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติ ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าตะวันตก” เขตอีหลี เป็นเขตท่ี
ถือว่ามีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์มาก มีทุ่งหญ้าท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล 
แม่น ้ า ท่ี เกิดจากการละของภูเขาน ้ าแข็งล่อเล้ียงทุ่งหญ้าและ
ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นแถบน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี ระหวา่งทางท่านจะได้
ชมดอกไมน้านาพนัธ์ุในทุ่งหญา้ แพะ แกะ และ ววั เตน็ทท่ี์พกัของ
ชาวทอ้งถ่ิน ระหวา่งทางผา่นชม สะพานยกัษ์กัว๋จือโกว สร้างระหวา่งหุบเขาสูง เป็นการสร้างสะดานสายเคเบิ้ล
ท่ีมีขนาดใหญ่ และมีความสูงเสียดป้าแห่งหน่ึงของโลก  น าท่านเดินทางสู่ เมืองอีห้นิง ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตก
เฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองชนเผา่ซินเจียงอุยกูร์ ซ่ึงตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน ณ ใจกลาง
ของแม่น ้ าอีหลีเหอ ทางภาคตะวนัตกของภูเขาเทียนซาน มีอากาศอุ่นช้ืน เป็นเมืองท่ีชุ่มช้ืนแห่งหน่ึงในภาค
ตะวนัตกของจีน เมืองอีหนิงเป็น"เมืองแห่งสวนดอกไม้"  ท่ีตั้ งอยู่ทางชายแดนภาคตะวนัตกของจีน มี
ประชากรรวม 37 ชนเผา่ มีการละเล่นของชนกลุ่มนอ้ยหลายชนิด เช่น การแข่งขนัข่ีมา้และการแยง่แพะของ
ชนเผ่าคาซัก ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ของเมืองอีหนิง นอกจากน้ี เมืองอีหนิงยงัเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมทางบกระหวา่งภาคตะวนัตกกบัภาคตะวนัออกของจีน เป็นเมืองการคา้ส าคญัท่ีเปิดสู่ทิศตะวนัตกของ
ซินเจียงและทัว่ประเทศจีน(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ในเขตทุ่งหญา้อีหลี ไดรั้บฉายา
วา่ “The Most Beautiful Place In Xinjiang” ซ่ึงจะผลิดอกในช่วง
เดือนมิถุนายน-สิงหาคม ท่ีจะเบ่งบานสะพร่ังไปตามหุบเขาแม่น ้ า
อีหลี ซ่ึงส่งผลให้เมืองอ้ีหนิงกลายเป็นผูผ้ลิตดอกลาเวนเดอร์ราย
ใหญ่แห่งหน่ึงของโลก  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเติร์ก  เมืองท่ี
มีการท าผงัเมืองท่ีแปลก ลกัษณะเป็นรูปแปดเหล่ียมปากวั ไดรั้บลง
หนังสือกินเนสบุ๊คเวิล์ดเรคคอร์ท ให้เป็นเมืองแปดเหล่ียมท่ีใหญ่
ท่ีสุดท่ีสุดในโลก การท าผงัเมืองแปดเหล่ียมเน่ืองจากในอดีตเมืองมี
ลกัษะแคบ ไม่เหมาะสมท าการคา้ เศรษฐกิจแย ่หลงัจากนั้นไดมี้ผูดู้ด
วงเมืองมาศึกษาและแนะน าใหอ้อกแบบผงัเมืองใหม่เป็นแปดเหล่ียม
ปากวั ท าใหพ้น้จากปัญหาต่างๆอยา่งปาฏิหาริย ์และเจิรญรุ่งเรืองข้ึน
(ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)  น าท่านเท่ียวชม ถนน
โบราณในเมืองปากวั ชมบา้นเรือนของชาวเติร์ก ซ่ึงเป็นการอยูร่่วมกนัของชาวอุยกรูร์ ชาวคาซคั ชาวฮัน่ 

ค ่า                  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

  พกัที่   RUIYANG CROWN PLAZA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 

22 มิ.ย. 61  ช่องแคบกงไนซ่ือ - อุทยานแกรนด์แคนยอนคัวเข่อซู - เมืองเติร์ก   (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 จากนั้นน าท่านผา่นชม เขตช่องแคบกงไนซ่ือ ระหวา่งทางท่านจะเพลิดเพลินกบัววิธรรมชาติท่ีสวยงาม ทุ่งหญา้
ท่ีเขียวขจี ววิภูเขาท่ีสวยงาม   

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแกรนด์แคนยอนคัวเข่อซู  ชม
ทศันียภาพอันสวยงามของอุทยานธรณีแกรนด์แคนยอนคัวเข่อซู  
(หุบเขาจระเขห้มอบ) น าท่านชมวิวอ่าวจระเขห้มอบ พื้นท่ีตรงน้ีเกิด
จากการไหลของสายน ้ าคดเค้ียวไปมา เกิดการทบัถมของตะกอนดิน
หลายพนัปีจนกลายเป็นเกาะกลางน ้ ามีลกัษณะคลา้ยหวัจระเขห้มอบ
อยู ่ซ่ึงไดรั้บมรดกโลก UNESCO   น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเติร์ก 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

  พกัที ่  MIRAMAR HOTEL ระดับ 4 ดาว+   หรือเทยีบเท่า  

23 มิ.ย. 61  เมืองเติร์ก - ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น - เมืองอีห้นิง      (B/L/D) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
  น าท่านชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น Kalajun Prairies ท่ีอยูห่่างจากเมืองอีล่ี 

ประมาณ 175 กิโลเมตร มีถนนอย่างดีตัดผ่านวิ่งไปมาอย่าง
สะดวกสบาย ทุ่งหญา้แห่งน้ีตั้งอยู่สูงกวา่น ้ าทะเลประมาณ 1,600 - 
2,000 เมตร จึงท าให้อากาศเยน็สบายตลอดทั้งปี ค  าวา่ คาลาจุน้ เป็น
ภาษาคาซคั แปลวา่ ทุ่งหญา้สีด า โดยเหตุท่ีวา่ ทุ่งหญา้แห่งน้ีมีเนินสูง 
ๆ ต ่า ๆ ของทุ่งหญา้มองไปเหมือนดงัคล่ืนในมหาสมุทร โดยเฉพาะ
ในเวลาใกล้ค  ่า เราจะเห็นได้ชัดว่า เป็นระลอกคล่ืนสีด าทะมึนปรากฏตรงหน้าเรา และในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมน้ี เราจะไดเ้ห็นภูเขาหิมะท่ีก าลงัรอการละลายตดักบัทุ่งหญา้ท่ีเขียวขจี และดอกไมป่้าท่ีบานกนัเต็ม
ทุ่ง คนจีนเขาวา่เสมือนหน่ึงมหาสมุทรดอกไม ้โดยจะสลบัผลดัเปล่ียนกนับานตามชนิดของดอกไมต้ั้งแต่เดือน
พฤษภาคม จน ถึงเดือนมิถุนายน ซ่ึงจะมีใหช้มอยา่งไม่ขาดสาย แต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นตน้ไป ภูเขาหิมะก็จะ
เร่ิมละลายแลว้ อุณหภูมิก็จะสูงข้ึน แต่ก็ไม่ถึงกบัร้อนอบอา้ว ก็มีดอกไมอ่ื้น ๆ บานตามกนัมาอยา่งไม่ขาดตอน
เช่นกนั 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองอีห้นิง ระหวา่งทางท่านจะเพลิดเพลินกบัววิธรรมชาติท่ีสวยงาม (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 3 ชม.)      

 ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที ่ RUIYANG CROWN PLAZA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

24 มิ.ย. 61   เมืองอีห้นิง - หมู่บ้านคาจ้านฉี - เมืองคุยถุน     (B/L/D) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
  ระหว่างเดินทางน าท่านแวะชม หมู่บ้านคาจ้านฉี เป็นหมู่บ้านชา

พื้นเมืองกุยกูร์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัวิถี
ชีวติ สถาปัตยกรรม สัมผสัความเป็นมิตร และวฒันธรรมของชาวอุย
กูร์ท่ีแทจ้ริง ชมบา้นเรือนส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ปบบสไตลย์โุรปและอาหรับเขา้ดว้ยกนั หา้มพลาด!!!...ร้านไอศครีม
โฮมเมค ร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน้ี 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองคุยถุน ระหวา่งทางท่านจะเพลิดเพลินกบัววิธรรมชาติท่ีสวยงาม (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 4-5 ชม.)     

 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่ HONGFU QUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

25 มิ.ย. 61  เมืองอีคุ้ยถุน - เมืองอูรูมูฉี - ตลาดต้าปาจา      (B/-/-) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
   น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอูรูมูฉี ชมวิวทิวทศัน์ระหวา่งเส้นทาง (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 

ชม.)   
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านช้อปป้ิงของฝากกลับบ้านท่ี  ตลาดต้าปาจา  ( เอ้อเต้า
เฉียว) เป็นตลาดพื้นเมืองท่ีเป็นสัญลกัษณ์อูหลู่มูฉี จ  าหน่ายสินคา้
พื้นเมือง เช่น อลัมอนด,์ วอลนทั, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แลว้ยงัมี
สินคา้ประเภทเคร่ืองดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเคร่ืองทองเหลือง เช่น 
แจกนั, กาน ้ าชา เป็นตน้ ให้ท่านไดเ้ลือกชมสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั 



 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินอูรูมูฉี 
ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

  พกัที ่ GRAND MIRACLE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

26 มิ.ย. 61  เมืองอูรูมูฉี - ทะเลสาบเทียนฉือ(รวมล่องเรือ) ชมววิภูเขาเทยีนซาน - สนามบินอูรูมูฉี - กรุงเทพฯ 
             (B/L/-) 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั   
   น า ท่ า น  ล่ อ ง เ รื อ ใ นทะ เ ลส าบ เ ที ยน ฉื อ  ทะ เ ลส าบส รว ง

สวรรค ์ทะเลสาบเทียนฉือตั้งอยูบ่นเทือกเขาเทียนซาน ตวัทะเลสาบ
ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขา เป็นทะเลสาบท่ีเกิดข้ึนจากการสลายตวัของ
หิมะบนภูเขาเทียนซาน ทะเลสาบแห่งน้ีตั้ งอยู่บนความสูง 1,900 
เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มีความยาว 3,400 เมตร ความกวา้ง 1,500 
เมตร ช่วงท่ีลึกท่ีสุด 105 เมตร มีเน้ือท่ีรวมประมาณ 4.9 ตาราง
กิโลเมตร ในฤดูหนาวเม่ือผืนน ้ ากลายเป็นน ้ าแข็ง คนในเมืองจะข้ึนมาเล่นสกีกนัมากมาย ปลายเดือนเมษายน
น ้าแขง็ถึงจะละลายกลายเป็นผนืน ้าสีเขียวมรกต สะทอ้นเงาเทือกเขาป๋อเก๋อต๋าฟงและป่าสนท่ีรายรอบ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่สนามบินอูรูมูฉี   
19.05 น. น าท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน SHANDONG AIRLINES  เทีย่วบินที ่SC8885 (รับประทานอาหาร

บนเคร่ือง)  

“เท่ียวบิน SC8885 เวลา 23.15น. จะจอดรับผูโ้ดยสารท่ีเมืองคุนหมิง ใชเ้วลาประมาณ 1.30ชม. ลูกคา้ลงจากเคร่ือง 
พร้อมน ากระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองลงมา เพื่อผา่นตม.เขา้ประเทศจีนท่ีเมืองคุนหมิง จากนั้นกลบัมาข้ึนเคร่ืองล าเดิมออก
เดินทางต่อ โดยนัง่ท่ีเดิม” 

02.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 

รายการท่องเที่ยวน้ีอาจเปลีย่นแปลง หรอื สลบักนัไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีถอืเป็นเอกสทิธิ์ของผูจ้ดั โดยยดึถอืตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

 

รายการทวัรน้ี์   ไม่รวมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ , ไม่เขา้รา้นรฐับาล 



 

 

“คุม้ค่า รูจ้ริง เราดีที่สุด ส  าหรบัคุณ” 

เงื่อนไข    รายการและราคาทวัรน้ี์เป็นเพยีงขอ้เสนอที่จะตอ้งไดร้บัการยืนยนั จากบริษทัฯ อีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากที่บริษทัฯ 

ไดร้บัการส ารอง ที่น ัง่จากสายการบินและโรงแรมที่พกัเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะปรบัเปลี่ยนราคาต ัว๋

เครื่องบนิ หากราคาต ัว๋เครื่องบนิมกีารปรบัสูงขึ้นจากราคาปจัจบุนั และในกรณีทีไ่ม่สามารถไปเทีย่วตามสถานที่ที่ระบุในรายการ 

อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆท ัง้สิ้น 

รายการและราคาทวัรข์า้งตน้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม  

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิช ัน้ทศันาจร ไป-กลบั ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการรวมถงึค่าภาษสีนามบนิทกุแห่ง 

 ค่าวซี่าจนี ปกต ิ4 วนัท าการราคา 1,500 บาท (พาสปอรต์ไทย) 

 ค่าโรงแรมระดบั 4-5 ดาวทกุคืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 อาหารและเครื่องดื่มทกุมื้อ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ หากลูกคา้ไม่รวมอาหาร หกัออกมื้อละ 100 หยวน/ต่อท่าน 

 ค่ายานพาหนะ 14 ทีน่ ัง่ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 น า้หนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรมั, ค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีาร

เรยีกเก็บ  

 ค่าประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 น า้ดื่มวนัละ1 ขวด/ท่าน 

 หวัหนา้ทวัรไ์ทย พูดภาษาไทยและจนีได ้ช านาญเสน้ทาง และเก่งประวตัศิาสตรจ์นี  

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม  

 ค่าระวางกระเป๋าน า้หนกัเกิน 23 กิโลกรมั   

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รดีผา้ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ   

 ค่าธรรมเนียมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี  

 ทปิไกดท์อ้งถิน่ วนัละ 200 หยวน / คน / วนั 

  

วนัที่เดินทาง 

  

ผูใ้หญ่ 

  

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กมีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

เด็กไม่มีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พกัเด่ียว 

จา่ยเพิ่ม 

19 – 26 มิถนุายน 2561 77,000.- 75,000.- - 8,000.- 



 

 ทปิไกดค์นขบัรถ  วนัละ 150 หยวน / คน / วนั 

เงื่อนไขยกเลกิ  

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั    คืนค่าทวัรห์ลงัหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 – 29 วนั   ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัรใ์นทกุกรณี 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั  คิดค่าใชจ่้าย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั   ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 

 

เอกสารการขอวีซ่าจนี  

 พาสปอรต์ มอีายุการใชง้านเหลอืมากกว่า 6เดอืน  

 รูปถา่ย 2น้ิว 2ใบ พื้นหลงัขาวเท่านั้น!! ตอ้งเปิดหู หา้มใสเ่ครือ่งประดบั หา้มสวมเสื้อสขีาวถา่ยรูป                      

**ไม่เอารูปขา้ราชการค่ะ**  (ประกาศจากสถานทูตจินี ณ วนัที่ 30 พ.ย. 59) 

 ใบกรอกขอ้มลูดา้นทา้ยโปรแกรมครบั 

 เอกสารยืน่วซี่าจนี (เดก็อายุต า่กว่า 18 ปี) 

 ถา้เดนิทางกบัพ่อ-แม่ หรอืพ่อและแม่ 

โปรดรบัทราบวา่  

ผูถ้อืเอกสารเดนิทางเลม่สเีหลอืง ตอ้งยืน่วซี่าดว้ยตนเอง เพราะทางสถานทูตตอ้งการดูตวั 

ผูถ้อืเอกสารเดนิทางเลม่สเีหลอืง ตอ้งเผือ่เวลาท าวซี่า ไวล้ว่งหนา้ก่อนเดนิทางประมาณ 20 วนั 

กรณีหนงัสอืเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษทัฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทยและมี

ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ (ม ีWORK PERMIT)+เอกสารสมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์

ยอ้นหลงั 6 เดอืน ** ตอ้งปรบัยอด UP BOOK ถงึปจัจุบนั 

กรณีหนงัสอืเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง 

ขอ้มูลที่ท่านแจง้กบัทางบริษทัฯ จะใชส้  าหรบักรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์วซี่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าขอ้มูล

เทจ็ อาจมกีารระงบัการออกวซี่าเลม่ทีม่ปีญัหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ่์มตรวจทกุวนั) 

เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยืน่วซี่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษทัทวัร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนี อาจเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ หรอือาจเปลีย่นระเบยีบการยื่นเอกสาร ซึง่เป็นเอกสิทธ์ิ

ของสถานทูต และบางคร ัง้ทางบรษิทัฯ ไม่ทราบลว่งหนา้ หรอืทราบในเวลากระช ัน้ชดิ  



 

ท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางราชการ ถา้จะไปท่องเทีย่วทเิบต ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางแบบปกติ 

ท่านทีถ่อืบตัร APEX ตอ้งท าวซี่าจนีถา้ตอ้งการไปทเิบต ไม่สามารถใชบ้ตัร APEX แทนวซี่าจนีได ้

ท่านทีถ่อืบตัร APEX หรอื ถอืหนงัสอืเดนิทางราชการ โปรดตรวจสอบสทิธิการเขา้ประเทศจนีเพือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่

มวีซี่า เพราะว่าบรษิทัทวัรฯ์ ไม่ทราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผ่านเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารนัน้ๆ 

 

กรุณาสง่เอกสารยื่นวีซ่ากอ่นเดินทาง อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ 

อตัราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วนั  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิม่ท่านละ 1700.- 

อตัราค่าวีซ่าด่วน 1 วนั  มกีารยกเลกิระเบยีบการยืน่ขอวซี่าด่วน 1 วนั ส าหรบับรษิทัทวัรแ์ลว้ / ถา้ท่านมคีวามประสงคจ์ะยื่น วี

ซ่าด่วน 1 วนั ขอใหท่้านจดัเตรียมเอกสารทุกอย่าง ใหพ้รอ้ม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความจ าเป็นดว้ยตนเอง แต่ดุลพนิิจใน

การพจิารณาและการอนุมตัขิึ้นอยู่กบัสถานทูต 

                                            ท่านที่ถอืบตัร APEX 

 ท่านทีถ่อืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธิการเขา้-ออกประเทศจนีเพือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มวีซี่า กบัองคก์รฯ 

ทีอ่อกบตัรน้ีใหก้บัท่าน เพราะว่าบริษทัทวัรฯ์ ไม่ทราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผ่านเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารน้ีท่านที่ถอื

บตัร APEX จะตอ้งระมดัระวงัรกัษาบตัรของท่านไม่ใหสู้ญหาย เพราะหากสูญหายหมายถงึว่า 

1. สายการบนิอาจจะไม่ใหท่้าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตวัจรงิ 

2. ด่านตรวจคนเขา้เมอืง อาจะไม่อนุญาตใหท่้านผ่านเขา้-ออกเมอืง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บตัร)ตวัจรงิ 

3. หากบตัรสูญหาย ท่านอาจไม่ไดเ้ดนิทางต่อกบัคณะทวัร ์และอาจตอ้งตดิคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 1-2 อาทติย ์ 

4. หากบตัรสูญหาย ท่านตอ้งจ่ายค่าที่พกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อต ัว๋เครื่องบนิใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพือ่ท าเรื่อง

การออกบตัรใหม่ หรอืขอท าวซี่าใหม่ดว้ยตนเอง 

5. ทางบรษิทัฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทกุแผนก เช่น หวัหนา้ทวัร ์พนกังานเก็บเอกสาร พนกังานขาย ฯลฯ ไมรบัฝาก 

ไม่ถอืแทน หรือไม่เก็บรกัษาแทน ดงันัน้หากท่านฝากบตัร APEX และ/หรือส่งบตัรติดมากบัเอกสาร หากมกีารสูญหายทาง

บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้        สิ้น 

 

 

 

 

 

 



 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นลา่งน้ี!!!!เอกสารที่ใชป้ระกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ  

( MISS./ MRS./ MR.)NAME.........................................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า   

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส...................................................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น...................................................................................................................................................                           

รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัทบ์า้น....................................มือถอื..................................... 

ที่อยู่ปจัจุบนั ...............................................................................................................................................................              

รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น.................................... ............ 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา.................................................................................................................................... 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................ 

ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา

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

รหสัไปรษณีย ์........................................ โทร .............................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี่ถกูตอ้งที่สามารถตดิต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรง

กบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที.่.......................เดือน......................ปี.......................  ถงึวนัที่.................เดือน......................ปี.......................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.............................................. 

เม่ือวนัที.่........................เดอืน....................ปี......................  ถงึวนัที่................เดือน......................ปี............................. 

รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่านพรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...................................................................RELATION........................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME....................................................................RELATION........................................ 

หมายเหต ุ

**   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**   ถา้เอกสารส่งถงึบริษทัแลว้ไมค่รบ  ทางบริษทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท่้านเกดิความไมส่ะดวกภายหลงั ท ัง้น้ีเพือ่

ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน้ี่  (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั) 

**   แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามไดห้มายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 


