กำหนดกำรเดินทำง : 10-17/11-18/12-19 เมษำยน 2560
วันแรก

กรุงเทพฯ – เฉินตู – นั่งเครื่องภำยในสู่ อูรูมูฉี

08.00 น.

พร้ อมกัน ที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ชั้น 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิ น ไทย โดยมี
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินไทย TG 618 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานเฉิ นตู ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบ่ ริ เวณลุ่มแม่น้ าหมินใจกลาง
มณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรม โดยมีฤดู ร้อนที่ อบอุ่ น ฤดู หนาวที่ ไม่ห นาวนักและมี ปริ มาณความชื้ นสู ง
ประชากรเมื อ งเฉิ น ตู มี ราว 10 ล้านคน จัด เป็ นอัน ดับ 3 ของประเทศจี น ในปั จจุ บ ัน เป็ นทั้ง
ศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ หลังจากผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
เดินทางสู่ อูรูมูฉี โดยสายการบินภายใน เทีย่ วบินที่ …….
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั
 ทีพ่ กั GRAND MERCURE HOTEL (5 ดำว) หรื อเทียบเท่า

10.15 น.
14.25 น.

เย็น
……. น.
……. น.

วันที่สอง

เทือกเขำเทียนซำน – ทะเลสำบเทียนฉือ(ไม่ ล่องเรือ) – พิพธิ ภัณฑ์ ซินเกียง- ต้ ำปำจำร์
- ทูรูฟำน – คำนเอ๋อจิง่ – โชว์ระบำชนเผ่ำมุสลิม

เช้ ำ

เทีย่ ง

คำ่

 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เทือกเขำเทียนซำน ที่ มีความยาวกว่า 1,000 (นั่งรถพลังงานแบตเตอรี่ ไปกลับ) ซึ่ งมีความสู ง 5,445 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ชมความงามของธรรมชาติ ในระดับความ
สู ง 1,900 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล จากนั้นนาชม “ทะเลสำบเทียนฉือหรื อทะเลสำบสี น้ำเงิน ”
เป็ นทะเลสาบกลางหุบเขาที่มีชื่อเสี ยงว่าสวยงามดุจสรวงสวรรค์
จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ซินเกียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีได้ทวั่ มณฑลซิ นเกียง ต่อไป
เดินทางไปเมืองทูรูฟำนเป็ นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซิ นเกียง มีท้ งั องุ่น ลูกท้อ แอพริ คอด
แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่ น เป็ นผลไม้ที่ ป ลู ก มากที่ สุ ด โดยเฉพาะองุ่ น อบแห้งเป็ นที่ รู้จกั ดี ใน
ท้องตลาดมานาน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม ต้ ำปำจำร์ ตลาดบาซาร์ ใจกลางเมือง เป็ นตลาดบาซาร์ ที่มีขนาดใหญ่มาก อิสระให้
ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทูรูฟำน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองทูรูฟาน
เมืองโอเอซิ สบนเส้นทางสายไหม เป็ นเมืองที่ต่าจากระดับน้ าทะเลที่สุดในจีน 154.43 เมตร มี
อุณหภูมิที่ร้อนและแห้งที่สุดในจีนอุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส และเป็ นเมืองที่ลมแรงที่สุด
จึงมีโรงงานไฟฟ้ าพลังลมหลายแห่ง
จากนั้นนาท่านชม คำนเอ๋ อจิ่ง ซึ่ งเป็ นระบบชลประทานใต้ดินที่สาคัญของซิ นเกียงโดยการกัก
เก็บน้ าที่เกิดจากการละลายของน้ าแข็งบนภูเขาที่ไหลลงมายังพื้นที่ดา้ นล่างด้วยการขุดเจาะเป็ น
อุโมงค์ใต้ดินเชื่ อมกันเป็ นระยะยาวไปตามหมู่บา้ นต่างๆ การขุดอุโมงค์น้ ี เพื่อป้ องกันมิ ให้น้ า
ระเหยไปหมดซึ่งได้ผลดีทีเดียว
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่านเข้าชมโชว์ ระบำชนเผ่ ำของชำวมุสลิม
 ทีพ่ กั TUHA HOTEL (5 ดำว) หรื อเทียบเท่า

วันที่สำม

เมื อ งโบรำณเกำฉำงกู่ เฉิ ง – เชี ย นฝอต้ ง – นั่ ง รถชมวิว สู่ เมื อ งโบรำณฮำมี่ -สุ ส ำน
จักรพรรดิฮำมี่

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นาท่านสู่ เมืองโบรำณเกำฉำงกู่เฉิง อายุกว่า 1,000 ปี เป็ น
ซากเมืองโบราณที่เคยรุ่ งเรื องในอดีตอารยธรรมโบราณที่
สามารถจินตนาการได้และสถานที่ก็ได้รับการอนุ รักษ์ไว้
เป็ นอย่างดี นาท่ านนั่ งรถลำของชาวอุยกูร์ ที่ อาศัยอยู่ใน
ละแวกนั้นมารับจ้าง ในรถลาแต่ละคันนั้นจะมีชายชาวอุย
กูร์ลากประมาณ 3 กม. และยังมีความกว้างขวางกว่าเมือง

เทีย่ ง

คำ่

โบราณเจียวเหอเคยเป็ นเมืองหลวงของมณฑลซิ นเจียงในสมัยราชวงศ์ถงั ถูกทาลายโดยสงคราม
40 ปี หลังสิ้ นศตวรรษที่ 13 มีประวัติประมาณ2,300 ปี แล้ว
จากนั้นนาท่านไปชม เชียนฝอต้ ง หรื อ ถำ้ พระพันองค์ ซึ่ งเป็ นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อ
ในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ าน้อยใหญ่ กว่า 490 ถ้ า เจาะตามผนังเขา มี ภาพเขียน
และรู ปปั้ นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็ นจานวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสี อย่างงดงามตระการตามี
มากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรู ปปั้ น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพ
บนกาแพงที่แกะสลักเป็ นรู ปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสี ยงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ “ฮำมี่” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม.) ฮามี่เป็ นเมืองหน้าด่ าน
ของมณฑลซิ นเกียง เส้นทางจะเป็ นถนนตัดผ่านเขตทะเลทรายโกบี ระหว่างทางจะผ่านประตู
เมืองซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายประตูชยั ของฝรั่งเศส เมืองฮามี่ หรื อโอเอซิ สแห่ งคูมุล ซึ่ งเคยเป็ นที่ต้ งั
ของเมื องหลวงและวังหลวง แห่ งกษัตริ ยผ์ ูป้ กครองนครแห่ งทะเลทราย “ราชาแห่ งโกบี ” ที่
ประชาชนถวายพระนามว่า “ข่ าน” ภายหลังเมื่ อยุคราชอาณาจักรล่ มสลายเพราะจี นยุคใหม่
เข้าปกครอง หมดยุคข่าน วังถูกเผาทาลาย ราชวงศ์ล่มสลายเพราะถูกล้มอานาจ ฮามี่จึงเป็ นเมือง
ที่มีแต่ความหลัง ถูกกล่าวขานถึงครั้งอดีตที่มีสีสันในยุค “ข่าน” เรื องอานาจ ปั จจุบนั ฮามี่เป็ น
เมืองที่มีชื่อเสี ยงในการปลูกแตงฮามีแตงหวานที่ข้ ึนชื่ อของจีนระหว่างการเดินทางให้ท่านได้
ชมบรรยากาศที่สวยงาม และพักผ่อนบนรถ จนเดินทางถึงเมืองฮามี่
น าท่ า นเดิ น ทางเข้า ชมสุ ส านที่ มี ชื่ อ เสี ย งแห่ ง อาณาจัก รทะเลทราย สุ ส ำนจั ก รพรรดิ ฮ ำมี่
(TOMBS OF THE HUI KINGS) เป็ นสุ ส านใหญ่ ที่ฝั งพระศพของ “ข่ าน” แห่ งฮามี ห ลายรั ช
สมัย รวมถึงมเหสี และเชื้ อพระวงศ์ ตัวอาคารด้านนอกสร้างแบบศิลปะอาหรั บ ในบริ เวณมี
มัสยิดใหญ่ที่สามารถจุคนได้ถึง 3,000 คน ถือเป็ นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮามี ให้ท่านได้ชม
ความสวยงามจนถึงเวลาอันสมควร
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั JINJIANG HOTEL (4 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สี่

ฮำมี่ – นั่งรถสู่ เมืองตุนหวง – ถำ้ พระมอเกำคู (สถำนที่ไฮไลท์ ของเส้ นทำง) – หมิงซำ
ซำน - โชว์ตุนหวง

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองตุนหวง (ใช้เวลาในการเดิ นทางประมาณ 6 ชม. ,ดี กว่าการนั่ง
รถไฟ) เมืองตุนหวง ตั้งอยูท่ างภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของ
จีน เป็ นเมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่ ง
เป็ นเส้นทางคมนาคมสาคัญจากจีนไปยังเขตซี อวี้ เอเชี ยกลางและยุโรป และเคยเป็ นชุ มทาง
การค้าที่เจริ ญรุ่ งเรื องในอดีต

เทีย่ ง

คำ่

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (ระหว่างการเดินทาง)
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดิ นทางต่ อไปยังเมือง
ตุนหวง ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม
จนเดินทางถึงเมืองตุนหวง
จากนั้นเดินทางเข้าชม “ถำ้ พระมอเกำคู” เป็ นถ้ าที่มีคูหา
น้อยใหญ่ถึง 492 คูหา แต่มีเพียง 70 คูหาเท่านั้นที่เปิ ดให้
เข้าชมได้ กล่าวกันว่าคูหาต้น ๆ เป็ นผลงานบุกเบิกของ
พระสงฆ์เล่อจุน ในปี ค.ศ. 366 ส่ วนคูหาสุ ดท้ายถูกขุด
ขึ้นในยุคที่มองโกลมีชยั ชนะเหนืออาณาจักรจีน ค.ศ. 1277 หลังจากนั้นถ้ าก็ไม่ได้ถูกเหลียวแล
คู ห าต่ า ง ๆ ของถ้ า มี ง านจิ ต รกรรมจากสมัย ต่ างๆ ตลอดช่ ว งประวัติ ศ าสตร์ เกื อ บ1,000 ปี
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ หมิงซำซำน (เขาทรายขับเพลงหรื อเขาทรายร้องได้) โดยให้ท่าน
ได้ทดลองขี่อูฐ (มีคนจูงรวมค่ ำใช้ จ่ำยแล้ว) ซึ่งเป็ นเนินทรายสู งพอสมควร เมื่อขึ้นถึงบนยอดเขา
สามารถนัง่ ลื่นไถลลงจากยอดเขาสู่ เชิงเขาด้านล่าง หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยนิ เสี ยงกลอง
รบเสี ยงม้าร้องและเสี ยงการสู ้รบสารพัด ตามตานานบอกเล่าว่า ใต้ภูเขาลูกนี้ เคยมีกองทัพถูก
พายุทรายพัดกระหน่ า และถูกฝั งทั้งเป็ นทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมีเสี ยงประหลาดเหล่านี้
เกิดขึ้น และมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นาท่านพบ โชว์ ตุนหวง ที่มีความอ่อนช้อย ลีลาท่าทางในการแสดงที่งดงามอีกโชว์หนึ่งของที่นี่
 ทีพ่ กั THE SILK ROAD DUNHUANG HOTEL (4 ดำว ) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำ

ตุนหวง – เมืองจำงยีก่ วน – ด่ ำนเจียยีก่ วน – จัตุรัสป้ อมปรำกำร – เมืองจำงเย่

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเจียยีก่ วน ศูนย์แลกเปลี่ยนเจรจาธุรกิจการเมืองระหว่างประเท
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเจียยี่กวน ศูนย์แลกเปลี่ยนเจรจาธุ รกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ต่ า งๆในอดี ต น าท่ า น ชมด่ ำนเจี ย ยี่ ก วน ด่ า นที่ สู ง
ตระหง่านเป็ นปราการที่แข็งแรง และสาคัญ ที่สุดในภาค
ตะวัน ตก ชมป้ อมปราการที่ ต้ งั อยู่ที่ความสู ง 1,800 เมตร
จากระดับน้ าทะเลเริ่ มสร้างในปี ค.ศ 1372 สร้างแล้วเสร็ จ
ภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลำนจัตุรัสป้ อมปรำกำร
ด้ ำนในที่ มี ก ำแพงรำยล้ อม ส่ ว นบนก าแพงสู ง 10 เมตร
และยาว 640 เมตรเป็ นที่ต้ งั ของหอระวังส่ วนบนกาแพงสู ง 10 เมตร และยาว 640 เมตร เป็ นที่ต้ งั
ของหอระวังภัย ซึ่ งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่ งทอดไปทางด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้

เทีย่ ง

คำ่

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง จำงเย่
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั TIAN YU INTER HOTEL (4ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่หก

ภูมิทัศน์ จำงเย่ ฉีเหลียนซำนตันเสียตีเ้ ม่ ำ – วัดต้ ำฝอซื่อ – นั่งรถไฟด่ วนสู่ เมืองห
ลันโจว

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
จากนั้น นาท่ านเดิ นทางสู่ เขตภู มิทัศ น์ จำงเย่ ฉี เหลีย นซำนตัน เสี ยตี้เม่ ำ Zhangye Qilianshan
Danxia Landform หรื อ โขดภู หิ น ทรำยแดงหลำกสี หวู่ ไฉ่ ซ ำน Rainbow Mountain จัดเป็ น
หนึ่ งในภูมิทศั น์ มหัศจรรย์ของจี นอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉี เหลียนซาน ครอบคลุ ม
อาณาบริ เ วณกว้า งขวางถึ ง 300 ตร.กม. อยู่ บ นระดั บ ความสู ง 2,000-3,800 ม.จาก
ระดับน้ าทะเล ในทางธรณี วิทยาสันนิ ษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่ อนของ
ธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้ง แล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ ธาตุ
ใต้ดินที่บา้ งเป็ นริ้ วเลื่อมลายหลากสี สัน พาดผ่านทั้งเนินภู แลซับซ้อน บ้างเป็ นหุ บโตรกลึกชัน
บ้างคล้ายดัง่ ปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
หลัง อาหารน าท่ า นสู่ เมื อ งจำงเย่ น าท่ า นชมวั ด ต้ ำ ฝอซื่ อ สร้ า งสมัย ซี เซี้ ยเป็ นมหาวิ ห าร
ประดิษฐานพระนอนที่ใหญ่ที่สุดของจีนยาวประมาณ34.5
เมตรและด้านหลังวิหารจะมีเจดียไ์ ม้(เย่ม่ถู ่า)
จากนั้นนาท่านนัง่ รถไฟด่วนความเร็ วสู งสู่ เมืองหลันโจว
(ใช้เวลาในการเดิ น ทางประมาณ 2.30 ชม.) หลัน โจว
เมื อ งเอกของมณฑลกานซู ตั้ง อยู่ต ามแนวฝั่ ง ของแม่
น้ าเหลือง เป็ นเมื องอุ ตสาหกรรมและศูน ย์กลางการวิจยั
นิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั MINHANG KONGGANG HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

เทีย่ ง

คำ่

วันที่เจ็ด

ผ่ำนชมวัดเจดีย์ขำว – กังหันวิดนำ้ สุ่ ยเฌอ - อนุสำวรีย์มำรดำแม่ นำ้ เหลือง - สะพำน
เหล็กจงซำน – นั่งเครื่องภำยในสู่ เฉินตู

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
นาท่านผ่านชม วัดเจดีย์ขำว หรื อ วัดไป๋ ถ่าซาน ฝั่งแม่น้ าหวงเหอทางตอนเหนือ เป็ นสัญลักษณ์
ของเมื อ งที่ โดดเด่ น องค์เจดี ยเ์ ดิ ม ได้ถูก แผ่น ดิ น ไหว
พังทลาย ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ ในสมัยราชวงศ์หมิง
โดนสร้างเป็ นฐานทรงกลมแปดเหลี่ยมด้วยอิฐสี น้ าตาล
องค์เจดียม์ ีลวดลายเล่นระดับ 7 ชั้น ทาสี ภายนอกด้วย

เทีย่ ง

คำ่
……. น.
……. น.

แป้ งผสมขี้ เถา จึงเรี ยกว่าเจดี ยข์ าว ตั้งอยู่ประชิ ดบนฝั่ งแม่ น้ าหวงเหอทางตอนเหนื อ นับเป็ น
จุดหมายตาหรื อสัญลักษณ์แห่งเมืองอันโดดเด่นยิง่ นัก
แล้วนาท่านไปชม กังหันวิดน้ำโบรำณ สุ่ ยเชอ ที่เป็ นของชาวลุ่มน้ าหวงเหอสมัยโบราณ ตั้งอยู่
ไม่ไกลจากสวนอนุ สาวรี ยข์ องมารดาแม่น้ าเหลือง มีบนั ทึกระบุไว้ว่า ในอดีตกาล สองฟากฝั่ง
ของหวงเหอเขตเมืองหลานโจว มีกงั หันวิดน้ าภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งเรี ยงรายอยูถ่ ึง 252 กังหัน
จนหลานโจวได้สมญานาม “เมืองหลวงแห่งกังหันน้ าของจีน”
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม อนุ สำวรี ย์มำรดำแม่ น้ำเหลือง (Huang He Mu Qing) "หวงเหอหมู่ชิง" ผลงานของ
ศิล ปิ นหญิ งชาวจี น ชื่ อ "เหอเอ้อ" ตั้งอยู่ช่ วงกลางถนนปิ นเหอลู่ สร้ างเสร็ จ เมื่ อปี ค.ศ. 1986
ประติ มากรรมนี้ สลักจากหิ นแกรนิ ต มี ความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสู ง 2.6 เมตร มี
น้ าหนักกว่า 60 ตัน แกะสลักเป็ นรู ปผูห้ ญิงนอนมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยูข่ า้ งๆด้วยแววตาที่
สื่ อ ถึงความรักความอบอุ่น รู ปปั้ นนี้ เปรี ยบแม่น้ าหวงเหอ (ฮวงโห) เป็ นเสมือนมารดาที่หล่อ
เลี้ยงลูกน้อย คือมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนมายาวนานกว่า 4,000 ปี ถือว่าแม่น้ าหวง
เหอเป็ นต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ชาติจีน นับเนื่องมาแต่ปฐมกษัตริ ยข์ องจีนในยุคตอนต้น
จากนั้นนาท่านชม สะพำนเหล็กจงซำนเถี่ยเฉียว เป็ นสะพานแรกที่ทอดข้ามแม่น้ าหวงเหอในป
ระเทศจีน เมืองหลานโจวตั้งอยูบ่ นที่ราบสู ง แม่น้ าหวงเหอจะไหลเชี่ยวมากในฤดูน้ าหลาก การ
ข้ามแม่น้ านี้ในสมัยก่อน จะใช้หนังแกะทั้งตัวมาตัดหัวและเท้าออก จากนั้แล่เนื้อ กระดูกและขุด
ขนออกแล้วมัดเท้าทั้ง 3 ข้าง คงเหลื อไว้ 1 ข้าง เพื่ อใช้เป่ าลม นามายึดติ ดกับไม้ไผ่ โดยเว้น
ระยะห่างให้พอดีเพื่อทาเป็ น “แพหนังแกะ” เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “แพลูกบวบ”
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
เดินทางสู่ เฉินตู โดยสายการบินภายใน เทีย่ วบินที่ …….
ถึงเมืองเฉินตู หลังผ่านพิธีการตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านสู่ โรงแรมที่พกั
 ทีพ่ กั CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดำว) หรือเทียบเท่ ำ.

วันที่แปด

ช้ อปปิ้ งถนนชุนซี – กรุงเทพฯ

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินชุ นซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน เป็ นย่านที่
ขายสิ นค้าที่ทนั สมัยเป็ นถนนปิ ดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า
ตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ TG 619 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

เทีย่ ง
15.30 น.
17.35 น.



รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผูจ้ ดั
โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

“ค้ มุ ค่ า ร้ ูจริ ง เราดีทสี่ ุ ด สาหรั บคณ
ุ ”

วันที่ 10-17/11-18/12-19 เมษำยน 2560
อัตรำค่ำบริกำร

ผู้ใหญ่ ท่ ำนละ
69,000
บำท(พักห้ องละ 2 ท่ ำน)
พักเดีย่ วเพิม่
10,500
บำท
 โรงแรมที่พกั 4 – 5 ดำว
❖ รำยกำรทัวร์ นี้ ไม่ รวมทิป // ไม่ แจกของสมนำคุณ // มีเข้ ำร้ ำนรัฐบำลจีน
เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์น้ ีเป็ นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ที่บริ ษทั ฯ ได้รับการสารอง ที่นงั่ จากสายการบินและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่

จะปรับเปลี่ยนราคาตัว๋ เครื่ องบิน หากราคาตัว๋ เครื่ องบินมีการปรับสู งขึ้นจากราคาปั จจุบนั และในกรณี ที่ไม่
สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทาง
สายการบิน ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น รายการและราคาทัวร์ ขา้ งต้นนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกาหนด
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
7. น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
5. ทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
เงื่อนไขกำรจองวางเงินมัดจาท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
เงื่อนไขยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน (ข้ อมูล ณ วันที่ 22 เมษำยน 2558)
1. เอกสำรกำรเดินทำง
1.1
หนังสื อเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
1.2
หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
1.3
รู ปสี ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉากหลังพื้นสี ขาว / ต้องใส่ เสื้ อมีแขนเท่านั้น / รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน /
ใช้กระดาษฟูจิหรื อ โกดัก
- ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัด จัดมาพร้อม
กับการส่ งหนังสื อเดินทาง
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็ นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง แต่งหน้าทา
ปาก หรื อไว้ผมยาว

1.4
สาเนาบัตรประชาชน
1.5
สาเนาทะเบียนบ้าน
1.6
สาเนาตัว๋ เครื่ องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายืน่ เดินทางกับกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จัดการให้
2. เอกสำรกำรเงิน ** ไม่ ต้องใช้ เอกสำรกำรเงินสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
3. เอกสำรเพิม่ เติม
3.1 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ 6-18 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ถ่ ำยสำเนำ )
3.2 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุ ต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด-ตัวจริง)
3.3 สาหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และ บิดา มารดา ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วย บิดา
และมารดาทั้ง 2 คน ต้อ งไปทาหนังสื อ ยิน ยอมให้เด็ก เดิ น ทางไปต่ างประเทศกับผูอ้ ื่ น ที่ อ าเภอที่ มี
ทะเบียนบ้านของบิดามารดาอยู่ ถ้าบิดามารดาแยกกันอยู่คนละทะเบียน ทั้งบิดาและมารดาให้ไปทา
เรื่ องที่อาเภอที่มีที่อยูข่ องบิดาเป็ นหลัก พร้อมลงลายมือชื่อในหนังสื อต่อหน้าเจ้าพนักงานทั้ง 2 คน
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็ นสตรี ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ งเท่านั้น
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรู ปถ่าย) หรื อ ผูช้ ายจริ ง (แบบคลุมเครื อ ไว้ผม
ยาว
หน้าตาสะสวย) จะต้องไปดาเนินการทาวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน
3.4 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริ ง (อาจมีการยกเลิกชัว่ คราว แล้วแต่สถานการณ์)
4. ข้ อมูลสำคัญ * กรุณำกรอกข้ อมูลจริงในเอกสำรทีท่ ำงบริษทั จัดให้
4.1 นักเรี ยน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผูท้ ี่ทางาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูท่ ี่ทางาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยูป่ ัจจุบนั ของผูเ้ ดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บา้ นที่ติดต่อได้
4.4 ผูท้ ี่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรื อ ภรรยา หรื อบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผูท้ ี่เป็ นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรื อมารดา หรื อ พี่นอ้ ง หรื อญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริ ง
โปรดรับทรำบว่ ำ
ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องยืน่ วีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องเผือ่ เวลาทาวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
กรณี ห นังสื อเดิ นทางชาวต่ างชาติ ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติ ที่ทางานใน
ประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชี
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้ องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง
ข้อ มู ล ที่ ท่ านแจ้งกับ ทางบริ ษ ัท ฯ จะใช้ส าหรั บ กรอกรายละเอี ย ดในแบบฟอร์ ม วีซ่ า หากสถานทู ต
ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวัน)

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั
ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื ออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร
ซึ่งเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริ ษทั ฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรื อทราบในเวลากระชั้นชิด
ท่านที่ถือหนังสื อเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสื อเดินทางแบบปกติ
ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทาวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บตั ร APEX แทนวีซ่าจีนได้
ท่านที่ถือบัตร APEX หรื อ ถือหนังสื อเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิ ทธิ การเข้าประเทศจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศ
ของผูถ้ ือเอกสารนั้นๆ
กรุณำส่ งเอกสำรยืน่ วีซ่ำก่ อนเดินทำง อย่ ำงน้ อย 7 วันทำกำร
อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน 2-3 วัน จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน 1 วัน มีการยกเลิกระเบียบการยืน่ ขอวีซ่าด่วน 1 วัน สาหรับบริ ษทั ทัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรี ยมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยืน่ เอกสารและชี้แจง
ความจาเป็ นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมตั ิข้ ึนอยูก่ บั สถานทูต
ท่ ำนทีถ่ ือบัตร APEX
ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิ ทธิ การเข้า -ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ ยว
โดยไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ ให้กบั ท่าน เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการ
ผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ือเอกสารนี้ ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญ
หาย เพราะหากสู ญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริ ง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุ ญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร)
ตัวจริ ง
3. หากบัตรสู ญหาย ท่านอาจไม่ได้เดิ นทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2
อาทิตย์
4. หากบัตรสู ญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตัว๋ เครื่ องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่
ต่อ เพื่อทาเรื่ องการออกบัตรใหม่ หรื อขอทาวีซ่าใหม่ดว้ ยตนเอง
5. ทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงาน
ขาย ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรื อไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรื อส่ งบัตรติด
มากับเอกสาร หากมีการสู ญหายทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุ ณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.)
NAME.......................................................................................SURNAME.............................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส....................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................
.........................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน....................................มือถือ.....................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์บ้ำน.................................... ............
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................
ตำแหน่ งงำน
...................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
....................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร ........................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรง
กับท่ำน)
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ........................เดือน..............................
ปี ..............................

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
...................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ........................เดือน..............................
ปี .............................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................................SURNAME....................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................................SURNAME....................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
** กรุ ณำกรอกข้ อมูลตำมควำมเป็ นจริง
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริ ษัทอำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวก
ภำยหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

