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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่14 – 21 กนัยำยน 2561 50,900.- 

วนัที ่27 กนัยำยน – 04 ตลุำคม  2561 51,900.- 

 

รำคำรวมคำ่วซีำ่เดีย่ว 4 วนัธรรมกำร ทำ่นละ 1,500 บำท 

รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถ + หวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 350 หยวน / ทรปิ 
กรณีทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่นเก็บเพิม่ทำ่นละ 50 หยวนเป็น 400 หยวนตอ่ทรปิ 

 

 

 

 

 

 

 

เจำะลกึเสน้ทำงสำยไหม  
8 วนั 7 คนื โดยสำยกำรบนิ ลคักี ้แอร ์

 

 เร ิม่ตน้เพยีง 50,900.- 

 

 เทีย่วครบไฮไลทเ์สน้ทางสายไหม 

 ชมถ ้ามอ่เกา ถ ้าพทุธศลิป์ อายนัุบพันปี 
 ก าแพงเมอืงจนีเจีย่ยีก่วน ดา่นสดุทา้ยของก าแพงเมอืงจนี 
 เขาสายรุง้จางเย ่ทวิทัศนง์ดงามเกนิบรรยาย 
 สระน ้าเสีย้วพระจันทร ์โอเอซสิทา่มกลางทะเลทราย 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– คนุหมงิ 

15.00 น. พรอ้มกันทีท่ำ่อำกำศยำนสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคำนเ์ตอร ์ สายการบนิลัคกี ้

แอรไ์ลน์(8L) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร

การเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

18.00 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงคนุหมงิ โดยสายการลัคกี ้แอร ์ เทีย่วบนิที ่8L801 
 (ไมม่อีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง)  

00.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิครคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลยนูนาน มี
ประชากร 33 ลา้นคน โดยเป็นชนกลุ่มนอ้ยถงึ 24 เผ่า ครอบคลุมพืน้ทีถ่งึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่
สูงเหนือระดับน ้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมงิไดช้ื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไมผ้ลิ เพราะมี
ภมูอิากาศทีเ่ย็นสบายตลอดทัง้ปี ไมร่อ้นหรอืหนาวจนเกนิไปแลว้ สิง่ทีม่เีสน่หด์งึดูดนักท่องเทีย่วก็คอื
ธรรมชาตทิีส่วยงาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 
 พกัที ่KUNMING HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

( โรงแรมใกลส้นำมบนิ เพือ่ควำมสะดวกในกำรตอ่ไฟลท)์ 

วนัที ่2 คนุหมงิ – อรูมุช ี–เขำเทยีนซำนเทยีนฉอื (รวมรถอทุยำน + ลอ่งเรอื) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม   

 น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิคนุหมงิ 

12.15 น.  ออกเดนิทำงสูเ่มอืงอรูมุช ีโดยเทีย่วบนิที ่8L9991  (ไมม่อีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

14.35 น. เดนิทางถงึ เมอืงอรูมุช ีเมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเจยีง ตัง้อยูแ่ถบเทอืกเขาเทยีนซานทีค่วาม

สงู 900 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล มปีระชากร 2.8 ลา้นคน เป็นเขตปกครองตนเองทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญม่าก

ทีส่ดุ ประชากรทัง้มณฑลมปีระมาณ 160 ลา้นคน ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวซนิเจยีงทีม่พีลเมอืงกว่า 

70 % นับถอืศาสนาอสิลาม มภีาษาหนังสอืทอ้งถิน่เป็นของตนเอง ในอูรูมฉีูจงึมป้ีายบอกชือ่สถานที่

ตา่งๆ 2 ภาษา คอืภาษาทอ้งถิน่ (ภาษาเวย่อูเ๋ออ่ร)์ และภาษาจนีกลาง 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 
 

โปรแกรม 
 

เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– คนุหมงิ 
  ✈ 

KUNMING HOTEL หรอื
เทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

2 คนุหมงิ – อรูมุช ี– เขาเทยีนซานเทยีนฉือ (รวมรถอทุยาน 
+ ลอ่งเรอื)  

🍽 

🍽

✈ 🍽 

XINJIANG HOITAK  

HOTEL หรอืเทยีบเทำ่
ระดบั 5 ดำว 

3 อรูมุช ี– ตลาดตา้ปาจา – ระบบชลประทานขา่นเออ่จงิ – 

เขาเปลวไฟ – สวนองุน่ - เมอืงโบราณเจยีวเหอ 🍽 🍽 🍽 

MAI XI  LAI PU HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 
ดำว 

4 ทรูฟัน –  ตนุหวง (โดยรถไฟความเร็วสงู)  – เนนิทรายหมงิ
ซาซาน (รวมรถอทุยาน + ขีอ่ฐู + รองเทา้กันทราย) – 

ทะเลสาบจันทรเ์สีย้ว  🍽 🍽 🍽 

GRAND SUN HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 
ดำว 

5 ตนุหวง – ถ ้ามอ่เกา(รวมรถอทุยาน) – เมอืงเจยียีก่วน 

🍽 🍽 🍽 

JIAYUGUAN HOTEL 

หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 
ดำว 

6 ก าแพงเมอืงจนีดา่นเจีย่ยีก่วน (รวมรถอทุยาน) – เขาสายรุง้
จางเย(่รวมรถอทุยาน) – เมอืงจางเย ่ 🍽 🍽 🍽 

LVZHOU HOLIDAY INN 

HOTEL หรอืเทยีบเทำ่
ระดบั 4 ดำว 

7 
จางเย ่– วดัพระใหญจ่างเย ่– หลานโจว – สวนกังหันน ้า – 

อนุสาวรยีม์ารดาแมน่ ้าเหลอืง  - คนุหมงิ 🍽 🍽 ✈ 

HUISHANG INTER 

HOTEL หรอืเทยีบเทำ่
ระดบั 4 ดำว 

8 
กรงุเทพ – คนุหมงิ 🍽 🍽 ✈  
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 น าท่านสู่ เขำเทยีนซำนเทยีนฉอื (รวมรถ+ล่องเรือ)  เป็นจุกชมววิที่มชี ือ่เสยีง ทัง้ยังเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวระดับ 5A   น าท่านล่องเรือชมความงามของธรรมชาตบินความสูง 1,910 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล ณ ทะเลสาบเทยีนฉือ เป็นทะเลสาบทีล่อ้มรอบดว้ยยอดภเูขา และแสงสะทอ้นกับน ้าใน
ทะเลสาบทีใ่ส แสงตกกระทบผนืน ้าสอ่งประกายระยบิระยบัท าใหเ้กดิภาพทีง่ดงาม 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

  พกัที ่XINJIANG HOITAK  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่3 อรูมุช ี– ตลำดตำ้ปำจำ – ระบบชลประทำนขำ่นเออ่จงิ – เขำเปลวไฟ – สวนองุน่ - 

เมอืงโบรำณเจยีวเหอ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่ตลำดตำ้ปำจำ เป็นตลาดพืน้เมอืงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของอรููมฉีู จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ทีเ่มอืง

ตา่ง ๆในประเทศจนีไมม่ขีาย รวมทัง้สารพัดผลไมแ้หง้ ไมว่่าจะเป็น อัลมอนด,์ วอลนัท, กวีอีบแหง้, ลูก

เกด ฯลฯ เครือ่งดนตรพีืน้เมอืง รวมทัง้เครือ่งทองเหลอืง ไมว่่าจะเป็นแจกัน, กาน ้าชา ฯลฯ ใหพ้วกเราช็

อปกันอย่างจุใจ จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงทูรฟัน น าท่านชม ระบบชลประทำนใตด้นิขำ่น

เออ่จิง่  เนือ่งจากเมอืงทรูฟูานเป็นเมอืงทีม่พีืน้ทีส่ว่นมากเป็นทะเลทราย จงึไดม้กีารคดิคน้ระบบน ้าใตด้นิ

โดยการต่อท่อน ้าใตด้นิซึง่เป็นท่อทีใ่หน้ ้าแข็งทีล่ะลายไดไ้หลลงจากทีสู่งมายังพืน้ทีโ่อเอซสิเพือ่เป็น

การป้องกนัน ้าระเหย      

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าทา่นเทีย่วชม เขำเปลวไฟ นับเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงทรูฟูาน ตัง้อยูท่ศิเหนอืของ

เมอืง ซึง่เป็นทางเหนอืของเสน้ทางสายไหม   ซึง่ทัง้หมดของภเูขาจะมลีักษณะเป็นหนิสอีฐิ  ไมม่ตีน้ไม ้

หรอืหญา้เลย  หากไดม้องไกลๆลักษณะจะคลา้ยกับเปลวไฟสแีดง  ภูเขาแหง่นี้เป็นฉากหนึง่ในละคร

เรือ่งไซอิว๋อกีดว้ย  น าทา่นแวะชม สวนองุน่ นับเป็นผลไมท้ีป่ลกูมากทีส่ดุในมณฑลซนิเจยีง โดยเฉพาะ

เมอืงทรูฟูาน เป็นเมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเรือ่งนี ้ นอกจากองุน่แลว้ยงัมผีลไมต้่างเชน่ แอพปรคิอด ลูกทอ้  แตง 

ฯลฯ  ทีส่ง่ขายในประเทศ และยงัสง่ออกตา่งประเทศอกีดว้ย  ซึง่ตาละปี จะมกีารจัดเทศกาลองุน่อกีดว้ย 

เพือ่เป็นการดงึดูดนักท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ  ในปี 1961 ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นสถานทีส่ าคัญ

ทางวัฒนธรรมแหง่หนึง่ของประเทศ จากนัน้น าทา่นชม  เมอืงโบรำณเจยีวเหอ  คอืเมอืงโบราณทีใ่หญ่

และเกา่แกท่ีส่ดุ ทีไ่ดรั้บการดแูลรักษาเป็นอยา่งด ีและยังถูกบันทกึว่าเป็นซากเมอืงโบราณนับสองพันปี

ทีย่งัสมบรูณ์แบบ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่MAI XI LAI PU  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 ทรูฟนั –  ตนุหวง – เนนิทรำยหมงิซำซำน – สระน ำ้เส ีย้วพระจนัทร ์ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟคงามเร็วสงูเมอืงทูรฟัน เพือ่น่ังรถไฟเดนิทางสูเ่มอืง ตนุหวง  จากนัน้ น า

ท่านเดนิทางสู ่เนนิทรำยหมงิซำซำน ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ใหม่ ใหท้่านขีอู่ฐ (รวมค่าขีอู่ฐ) 

ชมทะเลทรายอนักวา้ง ซึง่อฐูจะเดนิเรยีวแถวกนัตามแนวสนัทรายทีโ่คง้ไปโคง้มา หากโอกาสเหมาะทา่น

อาจไดย้นิเสยีงลมสะทอ้นเป็นเสยีงคลา้ย การลั่นกลองรบ เสยีงมา้รอ้ง เสยีงสูร้บและเสยีงคนรอ้ง ซึง่

ตามต านานเล่าว่าเคยมกีองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน ่าและถูกฝังทัง้เป็นทัง้กองทัพอยู่ใตภู้เขาลูกนี้  

ดังนัน้เมือ่ทา่นลืน่ไถลลงมาจากยอดเนนิจงึอาจมเีสยีงประหลาดเกดิขึน้ และมักจะเกดิขึน้เมือ่ท่านลืน่ลง

จากยอดเขา  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านชม สระน ำ้เสีย้วพระจนัทร ์เป็นบ่อน ้ากลางทะเลทราย ทีม่นี ้าตลอดเวลาไม่เคยเหอืดแหง้ มี
ความลกึเพยีง 5 เมตร บอ่แหง่นีม้รีปุรา่งลักษณะคลา้ยกบัเสีย้วพระจันทร ์จะเป็นทีม่าของชือ่นี ้ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่DUNHUANG FUGUO HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 ตนุหวง – ถ ำ้มอ่เกำ(รวมรถอทุยำน) – เมอืงเจยียีก่วน 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเทีย่วชม ถ ำ้ผำมอ่เกำค(ูรวมรถอทุยำน) ทีต่ัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของจนีเป็นขมุ

คลัง ศลิปะขนาดใหญแ่หง่หนึง่ของจนี เป็น 1 ใน 4 ของถ ้าผาในจนีทีม่ขีนาดใหญส่ดุและมเีนือ้หาทาง

ศลิปะหลากหลาย ทีส่ดุ เป็นโบราณสถานทีส่ะทอ้นถงึศลิปะประตมิากรรมชัน้ยอดใน ชว่งเวลานับพันปี
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ซึง่ผา่นราชวงศต์า่ง ๆ กวา่ 10 ราชวงศ ์ และยงัเป็นพทุธสถานทีม่ขีนาดใหญส่ดุและคงสภาพเดมิไวไ้ด ้

อยา่ง สมบรูณ์ทีส่ดุในโลก 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเจยียีก่วน ดา่นประตเูจยียีก่วนเป็นดา่นปราการทีส่ าคญัของเสน้ทางสาย

ไหม ถอืเป็นซุม้ประตดูา่นสดุทา้ยของก าแพงเมอืงจนี ดา่นตะวันตก ประกอบดว้ยก าแพง ซุม้ประต ู

ก าแพงเมอืง ดา่นปราการ ซึง่สรา้งดว้ยวัตถดุบิทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ ท าดว้ยดนิเหนยีวและทรายทีห่าไดง้า่ย

โดยการน าดนิมาคัว่ เพือ่ฆา่เมล็ดพชืและผสมปนูขาว ,ขา้วเหนยีว ,น ้าตาลฯลฯ มาต าอดัแน่นเป็นชัน้ๆ 

จนเป็นก าแพงทีท่นทานแข็งแรง  เนือ่งจากฟืนไฟหายากมากในทะเลทราย 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

   พกัที ่ GRAND SUN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่6 ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นเจีย่ย ีก่วน - จำงเย ่– เขำสำยรุง้จำงเย ่ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นเจยียีก่วน (รวมรถแบตเตอรี)่ เป็นก าแพงเมอืงจนีดา่นสดุทา้ย 

ทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกทีอ่ยูไ่กลทีส่ดุของจนี ปราการแหง่นีส้งูกวา่ 1,770 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล เป็น

ทีต่ัง้ของหอระวังภยั ซึง่สรา้งขึน้ปลายราชวงศห์มงิ ถงึตน้ราชวงศช์งิ ตวัก าแพงไดรั้บการบรูณะซอ่มแซม

ครัง้แรกประมาณปี 1507 ดา้นหนึง่ทอดไปทางตะวนัตกเฉียงใตสู้เ่ทอืกเขาชเิหลยีนซาน และอกีดา้น

ทอดไปไปทางเหนอืสูเ่ทอืกเขาเป่ยซาน สิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญน่ีเ้ห็นไดช้ดั นับเป็นดา่นชยัภมูทิีเ่หมาะสม

แกก่ารป้องกนัการรกุรานจากขา้ศกึไดด้ ี ปัจจบุนัไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใชเ้วลากอ่สรา้งราว 100 ปี จงึ

เสร็จสมบรูณ์มพีืน้ที ่33,500 ตารางเมตร ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาทีม่คีวามกวา้งเพยีง 15 เมตร 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เขำสำยรุง้จำงเยต่นัเสยี  ตามขอ้มลูธรณีวทิยาจนี ระบวุา่ ประตมิากรรมธรรมชาตนิี ้

ประกอบไปดว้ยแนวเขาแตม้สเีป็นลายริว้ ซ ึง่เกดิจากหนิทราย และแรธ่รรมชาตทิีค่อ่ยๆกอ่ตัวผา่นการ

ปรับแตง่จากลม ฝน และกาลเวลากวา่ 24 ลา้นปี กอ่นมกีารเกดิของเผา่พันธุม์นุษยปั์จจบุนั ทวิเขาหลาก

สตีันเสยี นับเป็นลกัษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาต ิซึง้พบพบไดใ้นประเทศจนีเทา่นัน้ 

และปัจจบุนั เป็นแหลง่ ทอ่งเทีย่วทีม่คีนจ านวนมากนยิมมาเทีย่วชม ขณะทีจ่นียงัมทีวิเขาลักษณะ

เดยีวกนักบั ตันเสยีในบรเิวณอกี 5 แหง่ และทัง้หมดลว้นไดรั้บการอนุรักษ์ ภายใตม้รดกโลกเมือ่ปี 2553 

รวมเนือ้ทีก่วา่ 450,000 ไร ่

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

วนัที ่5   พกัที ่ LVZHOU HOLIDAY INN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่7 จำงเย ่ – วดัพระใหญจ่ำงเย ่ – หลำนโจว – สวนกงัหนัน ำ้ – อนสุำวรยีม์ำรดำแม่

น ำ้เหลอืง  - คนุหมงิ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นนมสัการ วดัพระใหญจ่ำงเย ่หรอื จางยต่า้ฝอ เป็นวัดเกา่แกท่ีม่อีายมุากกวา่ 900 ปี วา่

กนัวา่ วดัแหง่นีเ้ป็นทีป่ระสตูขิองจักรพรรดกิบุไลข่า่น  วดัพระใหญจ่างเยเ่ป็นวดัไมท้ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุใน

เอเชยีอกีทัง้ภายในมพีระพทุธรปุปางไสยาสนท์ีใ่หญท่ีส่ดุอกีดว้ย ตัวอาคารของวัดมกีารแกะสลักและ

ภาพเขยีนในสมยัตา่งๆ เชน่ ราชวงศห์มงิ ราชวงศห์ยวน เป้นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ของเมอืง 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืง หลำนโจว จากนัน้น าทา่นชม สวนกงัหนัน ำ้ สวนสาธารณะทีม่ชี ือ่

จาก กงัหันน ้าทีส่ามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปในเมอืงหลานโจว เป็นหนึง่ในภมูปัิญญาจากบรรพบรุษุ โดย

กงัหันน ้าเป็นหนึง่ในอปุกรณ์ผอ่นแรง ทีใ่ชใ้นการบดธญัพชืและชว่ยทดน ้าใน จากนัน้น าทา่นชม 

อนสุำวรยีม์ำรดำแมน่ ำ้หวงเหอ เป็นรปูนอนตะแคง ศอกดันศรีษะหันมองลกูนอ้ยทีน่อนองิแอบอยู่

ขา้งๆมารดา สายตาทีน่างมองดลูกูนอ้ยนัน้เป็นแววตาทีช่า่งอบอุน่ดว้ยความรักและหว่งใยจากความเป็น

แม ่

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นออกเดนิทำงสูส่นำมบนิหลำนโจว 

22.35 น.  ออกเดนิทำงสูเ่มอืงคนุหมงิ โดยเทีย่วบนิที ่8L9992 (ไมม่อีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 
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00.50 น. เดนิทำงถงึเมอืงคนุหมงิ จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้ทีพ่กั 

   พกัที ่ HUISHANG INTER HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่8 คนุหมงิ – วดัหยวนทง – ประตมูำ้ทองไกห่ยก – กรงุเทพ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้น าคณะเขา้ชม วดัหยวนทง ซึง่เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกข่องมณฑลยนูนานตัง้อยูท่ีถ่นนหยวนทง

เจยีงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในคุนหมงิอายุเก่าแกก่ว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรืน่

สวยงามกลางลานมสีระน ้าขนาดใหญ่ มสีะพานขา้มไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดา้นหลังวัดเป็น

อาคารสรา้งใหม่ประดษิฐานพระพุทธรูปพระพุทธชนิราช(จ าลอง)ซึง่พลเอกเกรียงศักดิ ์ชมะนันทน์

นายกรัฐมนตรคีนที ่15 ของไทยใหอ้ญัเชญิไปประดษิฐานไว ้ณ ทีว่ัดหยวนทงแหง่นี ้  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงคนุหมงิ ซึง่มซุีม้ประตมูำ้ทองและซุม้ประตไูก่

หยก ภาษาจนีเรยีกวา่จนิหมา่และป้ีจ ี จนเป็นทีม่าของชือ่ถนนแหง่นี ้ โดยซุม้มา้ทองและไกม่รกตมอีายุ

รว่ม 400 ปี สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ ในถนนยา่นการคา้แหง่นี ้ เป็นแหลง่เสือ้ผา้แบรนดเ์นมทัง้ของ

จนีและตา่งประเทศ รวมทัง้เครือ่งประดับ อญัมณีชัน้เยีย่ม รา้นเครือ่งดืม่ รา้นอาหารพืน้เมอืง และรา้นขาย

ของทีร่ะลกึ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ อกีมากมาย 

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นออกเดนิทำงสูส่นำมบนิคนุหมงิ 

18.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่8L801 (ไมม่อีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

19.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  

 

 

 
โปรแกรม : เจำะลกึ เสน้ทำงสำยไหม 8 วนั 7 คนื โดยสำยกำรบนิ ลคักี ้แอร ์ 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

INFANT  
ไมเ่กนิ 2 
ขวบ 

ราคา 
ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่14 – 21 ก.ย. 61 50,900.- 50,900.- 7,900.- 12,000.- 
ไมร่บัจอย
แลนด ์

วนัที ่27 ก.ย. – 04 ต.ค. 61 51,900.- 51,900.- 7,900.- 12,000.- 
ไมร่บัจอย

แลนด ์

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถิน่ + หวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 350 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

กรณีทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่นเก็บเพิม่ทำ่นละ 50 หยวนเป็น 400 หยวนตอ่ทรปิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่านเก็บเพิม่ทา่นละ 50 หยวนเป็น 400 หยวนตอ่ทรปิ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
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- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

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

 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

RELATION......................................................................................................................... 

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

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


