
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉินต ู
��.�� น. พรอ้มกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ (ระหว่างประเทศ) ชั�น � ประตู � บริเวณ แถว  W  สาย

การบิน SICHUN AIRLINES(3U)มีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวก 
17.55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเฉินต ูประเทศจีน   เที�ยวบินที� 3U8146 

(บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 



22.00 น. ถึงสนามบินเมืองเฉินต ู ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  นาํท่านเขา้สู่ที�พกั   
                    พกัที�  ....หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัที�สอง เมืองหยนิชวน-สุ่ยดงโกว้-ชมพิพิธภณัฑพ์ื� นเมือง-ถํ�าลบัในสนามรบ-หยนิชวน 
 
07.00 น. เหินฟ้าสู ่เมืองหยนิชวน ประเทศจีน   เที�ยวบินที� 3U8877 

(บรกิารอาหารว่างบนเครื�อง) 
08.40 น. ถึงสนามบินเมืองหยินชวน เมืองหลวงของมณฑลหมิงเซีย เมืองปกครอง

ตวัเองพิเศษ ตั�งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เป็นเมืองหนึ�ง
ในเสน้ทางสายใหม่ที�มีประวติัศาสตร์อัน  ยาวนาน นําท่านสู่ สุ่ยดงโกว้
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชม ) 

 
เที�ยง รบประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร 
ถึง สุ่ยดงโกว้  พื� นที�ทางประวติัศาสตร ์ยอ้นกลบัไปถึงยุคก่อนประวติัศาสตร ์ มีหลกับาน

การมีมนุษยอ์าศยัอยู่เมื�อ��,��� กวา่ปีก่อน  เป็นอาณาจกัรที�เคยรุ่งเรือง
ของชนเผ่าซีเซีย ชนเผ่าที�อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน 

แบ่งเป็น� โซนใหช้ม โซนแรกเป็นพิพิธภณัฑข์นาดยอ่มแสดงเรื�องราวของ
อาณาจกัรซีเซียและชนพื� นเมือง ก่อนเขา้ไปชมพื� นที�จริง ส่วนที�สองเป็นรู
แบบที�พกั อาศยั จากนั�นนําท่านเดินลดัเลาะ ชม พื� นที�  และมีเปลี�ยนเป็น

รถ   บัส  หรือนั�งเรือไม้ไผ่  และ รถม้า วัวลาก อูฐ 
(แลว้แต่ทางสถานที�จะจดัเพื�อ  อาํนวยความสะดวก )
ส่วนที�สาม เป็นการชมถํ�าลบัที�เคยเป็นที�บญัชาการรบ
ระหวา่ง  ทหารหมิงกบัมองโกล “ฉางชิงตง้” ซึ�งเป็นจุด

ที� ท่ านสามารถเข ้าใจระบบการสู่ รบโจมตีกําแพงเมืองจีน  
จุดเริ�มตน้กาํแพงเมืองจีนที�สรา้งตั�งแต่ราชวงศห์มิง  มีมุมใหท่้าน
ได ้ ลองยิงธนู หรือชมโชว ์การรบบนหลังมา้ (ขึ� นอยู่กับสภาพ
อากาศ การมีการเปลี�ยนแปลงโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า)  
จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบัเมืองหยนิชวน 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �าที�ภตัตาคาร 
เขา้สู่ที�พกั YINCHUAN ZHENJUN   HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม ชมวิวแม่นํ�าเหลือง-วงัแห่งแม่นํ�าเหลือง-ชาโปวโต-
ทะเลทรายตงิเกอ้ลี� - ทุ่งหญา้ตงหู่-ชมโชว ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
                     นําท่านเดินทางสู่เมืองจงเหว่ย  อยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้อง
เมืองหยินชวน (ใชเ้วลาประมาณ �.�� ชั �วโมง) ชมทศันียภาพสองขา้งทาง 
เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (�) 
บ่าย นํ าท่ านชม วังแห่ งแม่ นํ� า เห ลือง (THE YELLOW RIVER 

PALACE) ตั�งอยู่บนฝั�งเหนือของแม่นํ� าเหลือง อาคารหลักมี



ความสงู ��.� เมตร โดมเป็นรปูหยดนํ�าแสดง 
ใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของนํ�าจากแม่นํ� าเหลือง วังแม่นํ�าเหลือง เป็นพิพิธภัณฑ์ใตดิ้น และ แสดงเรืองราว
น่าสนใจต่างๆมากมายไมว่่างจะเป็น สตัวพื์� นเมือง  ธรณีวิทยาทอ้งถิ�น หรือวตัถุโบราณทาง
อารยธรรมที�ขุดคน้พบบริเวณพื� นที�แม่นํ� าเหลือง  ทางเดินใตดิ้นมีลําธารตลอดเสน้ทาง 
เป็นพิพิธภณัฑที์�ออกแบบไดอ้ย่างแปลก และน่าสนใจเป็นอย่างยิ�ง จากนั�น นําท่านเดินทาง

สู่เขตชาโปวโต ห่างจากตัวเมืองจงเว่ยประมาณ �� กิโลเมตร
เป็นจุดที�แม่นํ� าเหลืองไหลผ่าน
ทะเลทราย ติงเกอ้ลี�   เพลินเพ
ลิดกับวิวทะเลทราย เป็นจุดผัก
ผ่อนและมีกิจกรรมให้ทําอาทิ 
ลองสไลน์ลงเนินทราย  โหนสลิง
ขา้มเนินทราย นั�งแพที�ทํายาง
ห นั งแ ก ะ    นั� ง ร ถ  atv (ร า ค า
กิจกรรมไมร่วมในรายการ) จากนั�น

นําท่านสู่ทุ่งหญา้ตงหู่อากาศสดชื�น ให้ท่านชมธรรมชาติงดงามใกล้
อาทิตยต์ก  ชมคอกฝงุแกะ หรือลองขี�มา้ 
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า 

 ชมโชวแ์บบ พื�นเมือง การเตน้ระบาํ ขี�มา้และมวยปลํ�า  
 
นําท่านเขา้ที�พกั ZHONGWEI HONGWEI BAIQIAN หรือเทียบเท่า 
 
 
 วนัที�สี� YELLOW RIVER TOWER - เมืองชิงตงเซีย –หมู่เจดียโ์บราณ ��� องค-์หมุ่บา้นวฒันธรรมตงตา้-
ถนนตวนเจยี 
เชา้  บ ริ ก า ร อ า ห า ร เช้ า  ณ 
หอ้งอาหารของ     โรงแรม  
นําท่านชม YELLOW RIVER TOWER  ตั� งอยู่
ทางฝั�งตะวันตกของแม่นํ� าเหลือง  เป็นสัญ
ลกัษ์ประจําเมืองชิงตงเซีย หอคอยมีความสูง 
��� เมตร มลูค่าการก่อสรา้งกว่า ��� ลา้น
หยวน  สรา้งในศิลปะแบบจีน ตวัสะพานทอด
ข้ามแม่นํ� า อลังการในพื� นที� กว่า ����� 
ตารางเมตร ใหท่้านถ่ายภาพใหลากหลายมุม  
ชั�นแรกของอาคารเป็นศนูยแ์สดงวฒันธรรม 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร 
 จากนั�นนําท่านสู่หมู่เจดียโ์บราณ ��� องค ์สรา้ง อยู่ริมแม่นํ�าเหลือง ริม
ภูเขาเซียโกว สรา้งตั�งแต่สมัยอาณาจักรเซียตะวันตก (ค.ศ. ����-
����)พื� นที�สรา้งวางผงัเป็นสามเหลี�ยม ทอดไปตามแนวเขา ดา้นบนมีวดั 
ดา้นหน้าประดิษฐานพระสงัคจาย อยู่ ท่านสามารถชมวิวแม่นํ�าเหลืองมุม



สงูงดงาม จากนั�นนําท่านเดินทางกลบัเมืองหยินชวน (��� กม. ใชเ้วลาประมาณ �.�� ชม.) 
แวะเมืองตงตา้  นําท่านชมหมู่บา้นวฒันธรรมตงตา้ ตั�งอยุ่ในเขตลี�ตง เมืองวู่ซง เป็นเมืองเล็กๆ ที�ผูค้นยงัคง
อนุรักษ์วิธีชีวิตดั�งเดิม แบบชนเผ่าหุ่ย  นําท่านชมสวน
วัฒนธรรมชาวหุย ชมสถาปัตยกรรม แบบอิสลาม  
ถ่ายรูปสวยๆมุมกวา้ง อาคารแบบอิสลาม มีระเบียง
สวยงาม ไวห้ามุมถ่ายรปูสวยๆ ภายในมีบรรยากาศแบบ
วิถีชีวิตแบบชาวฮุยทอ้งถิ�น การเตน้ราํ และ รา้นอาหาร 
รวมถึงร้านจําหน่ายของที� ระลึก ในพื� นที� กว่า ��.� 
เอเคอร ์ เปิดใหช้มครั�งแรกปี ����   
จากนั�นเดินทางต่อถึงเมืองหยินชวน นําท่านสู่ ถนน ตวนเจีย ย่านการคา้ที� คึกคักของเมือง ยามคํ �าคืนมีทั�ง

รา้นอาหาร และรา้นคา้ ใหท่้าไดช้มบรรยากาศแสนเรียบง่าย แบบอาหรบัและจีน ผสมผสานกนั
อยา่งลงตวั (อิสระอาหารคํ �า ไมร่วมในรายการ) ไดเ้วลานัดหมายนําท่านกลบัที�พกั 

 พกัที� YINCHUAN ZHENJUN  หรือเทียบเท่า 
วนัที�หา้ ภูเขาเฮเลน-โรงถ่ายภาพยนตร ์- สุสานราชวงศเ์ซีย-เมืองหยนิชวน 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ   โรงแรม 
 นําท่านเดินทาง สู่ ภูเขาเฮเลน ชม หินแกะสลกั  แห่งภูเขาเฮเลน ซึ�งเดิมชื�อภูเขาเรียกว่าอลัซา

กนั  เป็นจุดสงัเกตเสน้ทางสําคญัตั�งแต่โบราณ หินแกะสลัก โบราณเชื�อว่ามีอายุกว่า ����-
����� ปี เป็นพิพิธภณัภาพเขียนที�เขียนบนหิน ลํ �าค่า จากนั�นแวะชม   Chinese Western film 

Studio   อลังการงานสรา้ง โรงถ่ายภาพยนตร์ จําลองเมืองแบบทะเลทราย  สรา้งโดย  MR. 
Zhang Xianliang  นักเขียนบทภาพยนตร์ชื�อดัง ของประเทศจีน ท่านอาจเคยเห็นฉากต่างๆใน
ภาพยนตรจี์น อาทิ เรื�องไซอิ�ว  ฉากจาํลองอาทิ โรงเตี�ยม ค่ายทหาร  พระราชวงั เมืองโบราณ 
เป็นตน้ เป็นโรงถ่ายที�ใชถ่้ายทาํภาพยนตรก์วา่ ��� เรื�อง 
เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านชมสุสานราชวงศ์เซีย อายุกว่า ��� ปี เป็นสุสานที�บรรจุ
พระศพจกัรพรรณดิ�  กว่า� พระองคแ์ละบุคคลชั�นสูงแห่งรฐัซีเซีย
��� พระองค ์ ในพื� นที� กว่า �� ตารางกิโลเมตร โดยสุสานเป็น
รปูร่างคลา้ยปิรามิด จึงมีชื�อเรียกอีกชื�อวา่ ปิรามิดแห่งประเทศจีน  

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
                      พกัที� YINCHUAN ZHENJUN  หรือเทียบเท่า 
 
วนัที�หา้               นาํท่านชมมสัยดิหน่านกวั -เจดียไ์ห่เป่า-พิพิธภณัเ์มือง หนิงเซีย 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (�) 

นําท่านชมมัสยิด หน่านกัว เป็นหนึ� งในมัสยิดที�สําคัญของเมืองหนิงเซียสรา้งตั�งแต่ยุคปลาย 
ราชวงศ์หมิง(1368-1644) สรา้งในศิลปะแบบอิสลาม มีโดม 5 เสา สีเขียว ปัจจุบนัยงัมีการ
ทาํศาสนกิจอยุ่  เป็นมุมใหท่้านไดถ่้ายรุปงดงาม  จากนั�นนําท่านชม เจดียไ์ห่เป่า เดิมเป็นวดัที�
สรา้งตั�งแต่สมยัอาณาจกัรเหนือใต(้ ศ. ที� 420-581 ) และมีการสรา้งเจดีย ์ไห่เป่าจนเป็นที�มา
ของชื�อวดั ปัจจบนั จากนั�นในสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลงฮ่องเต ้เจดียเ์กิดความเสียหายเนื�องจาก
เกิดแผ่นดินไหว  จนมีการบูรณะและสรา้งเจดียใ์หม่เป็นเจดีย ์ที�มีความสูง 53.7 เมตร มี 11 
ชั�น 

เที�ยง   อาหารกลางวนัในโรงแรม 



ท่านเดินทางชมพิพิธภณัเ์มือง หนิงเซียที�แสดงประวติัศาสตรอ์นัเก่าแก่แห่งดินแดนเสน้ทางสาย
ใหม ่ตวัอาคารสรา้งแบบศิลปกรรมพื� นเมือง ชาวฮุย ที�เป็นชนพื� นเมือง สรา้งขึ� น เมื�อปี ���� มี
สิ�งของจดัแสดงวา่ �����  ชิ� น  จากนั�นนําท่านส่งที�พกั 

คํ �า           รบัประทานอาหารคํ �าที�ภตัตาคาร 
 พกัที� YINCHUAN ZHENJUN  หรือเทียบเท่า 
วนัที�หก          หยนิชวน – เฉินต-ู วดัตา้ฉือ-ถนนคนเดินไท่กู่หลี�-ชมโชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก 
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ที�โรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่สนามบิน  
��.�� น. เหินฟ้าสู่เมืองเฉินต ูโดย สายการบิน Sichuan Airline เที�ยวบินที� 3U8116 
14.05 น.        ถึงเมืองเฉินตู  นําท่านชมวดัตา้ฉือ วดัที�เป็นสถานที�ผนวชของพระภิกษุ

พระถังซําจัง ตั� งอยู่ ใจกลางเมื องเฮินตู  จากนั� น นํ าท่ าน เป ลี� ยน
บรรยากาสชอ้ปปิ� ง สินคา้ ถนนไท่กู่หลี�  อิสระชอ้ปปิ� ง ตามอธัยาศยั  

คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �าที�ภตัตาคาร 
ชมโชวเ์ปลี�ยนหน้ากากเอกลกัษณข์องเมืองเฉินตู่ที�ถ่ายทอดการแสดงมา
จากรุ่นสู่รุ่น เป็นความลบัของวงคต์ระกูล ชมการเปลี�ยนหน้ากากอย่าง
รวดเร็วเพียงแค่สะบดัหน้าชั �วกระพริบตา หน้ากากใหม่สีสนัสวยงามก็
จะเปลี�ยนไป ประกอบเรื�องราวและดนตรีแบบงิ� ว 
นําเขา้ที�พกั  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า 

 
วนัที�เจด็   เฉินตู-ศาลเจา้สามกก๊- กรุงเทพฯ 
 
เชา้  บริการอาหารเชา้ที�โรงแรม 
  หลงัอาหาร แวะใหท่้านสกัการะ ศาลเจา้สามกก๊ จากนั�นใหท่้าน

สกัการะเทพเจา้เพื�อเป็นสิริมงคล ไมว่่าจะเป็น  เทพกวนอ ูอีกทั�ง
ยงัมีรูปปั� นของ เล่าปี�  และท่าน ขงเบง้ และขุนนางสําคัญอื�นๆ 
ศาลเจา้มีพื� นที�กว่า ����� ตรม   ไดเ้วลานัดหมาย นําท่าน
เดินทางสู่สนามบิน  

��.�� น.     เดินทางสู่ประเทศไทยโดย SHICHUN AIRLINES เที�ยวบินที�  3U8145 
(บริการอาหารและ เครื�องดื�มบนเครื�อง) 

��.��          ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 

***  ***  ***  ******  ******  *** ***  ***  ***  ***   
อตัราค่าบริการ 

 
ขอ้สาํคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

กาํหนดวนัเดินทาง  
ผู้ใหญ่ 

 

เด็ก(�-�� ปี) 

เสริมเตียง 

เด็ก(�-��ปี) 

ไม่เสริมเตียง 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

��-�� เมษายน ���� (สงกรานต)์ ��,��� ��,��� ��,��� �,���.- 



 ทวัรนี์� สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ � เดือนขึ� นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งตํ �า � หนา้ หากไมม่ั �นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า �� 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย � วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�ไม่มีวีซ่าและ
อย่างน้อย �� วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า (หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระ
ค่าบริการเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

 โรงแรมที�พกั และโปรแกรมท่องเที�ยวอาจมีการสลบัปรบัเปลี�ยนขึ� นอยู่กบัความเหมาะสม และคาํนึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยที�ทาง 
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที�ยวบิน รวมถึง
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั�งในกรณีที�ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที�ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า

ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�ท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ที�ไมรู่จ้กักนั กรณีที�ท่านเดินทาง � ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า
พกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�ระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่านั�น 

 ท่านที�มีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวันเดินทางที�ระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าที�ให้
รบัทราบก่อนการทาํจองทวัร ์ 

 ท่านที�ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทําวีซ่า
ท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎ
กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํ
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย � อาทิตย ์

 ตั �วเครื�องบินที�ใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกที�นั�งล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัที�นั �งแบบสุ่มเท่านั�น) 
 หลงัจากที�ท่านไดช้าํระค่ามดัจาํและค่าทวัรส์่วนที�เหลือเรียบรอ้ยแลว้นั�น 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื�อเตรียมตวัการเดินทาง  
1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั�ง 

 เมื�อท่านทาํการซื� อโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
อตัราค่าบริการ *รวม* 
1. ตั �วเครื�องบินชั�นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านั�น  
2. ที�พกัโรงแรม � ดาว ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2 ท่าน แบบ TWIN เท่านั�น) 

** ในกรณีที�ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+� ที�นอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั
แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร  ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมื� อใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ค่ารถรบัส่ง ค่าเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยว ตามโปรแกรม 
5. ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื�อง จาํกดัไมเ่กินท่านละ 20 กิโลกรมั 

ค่าประกนัอุบติัเหตุ คุม้ครองในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท ตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 



1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทวัร ์จาํนวน �,��� บาท/ทริป/ท่าน (เด็กชาํระ
ทิปเท่าผูใ้หญ่) 
 ค่าวีซ่าจีนท่องเที�ยวแบบเดี�ยว (�วนัทาํการ)ท่านละ �,��� กรณีเด็กอายุตํ �ากวา่ �� ปี และ

ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดา
แนบมาดว้ย 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �งและการชาํระค่าบริการ 
 กรุณาชาํระท่านละ ��,��� บาท (ภายใน �� ชั �วโมง หรือ 2 วนั นับจากวนัที�ทาํการจอง) 
 ส่วนที�เหลือ ชาํระ �� วนัก่อนการเดินทาง 

เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั �น ตั �วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวันที� ที�ระบุบนหนา้ตั �วเท่านั�น จึงไม่
สามารถยกเลิกได ้หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั�งสิ� น *ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลง
การเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมด * 
(กรณีไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิ�) 
หมายเหต ุหากชาํระเงินแลว้ กรุณาส่งสาํเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ที�ทุกครั�ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯ แบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน � วนั หลงัจากการชาํระเงินค่าทวัร ์
 
เอกสารในการทาํวีซ่าจนีสาํหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะยื�นวีซ่าเดี�ยว) 
1. หนังสือเดินทางที�มีอายุการใชง้านไม่ตํ �ากว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มี

การ ชาํรุดใดๆ ทั�งสิ� น ถา้เกิดการชาํรุด  เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด �.� X � นิ� ว พื� นหลงัสีขาวเท่านั�น ยิ� มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั�งใบหนา้และ

ใบหูทั�งสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื� อสีขาว เช่น เสื� อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่
สวมเครื�องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั �น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน � เดือน � ใบ และ
ตอ้งไม่ใช่สติ�กเกอร ์หรือรูปพริ� นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต ํ �ากว่า �� ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ�มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี�  

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
�.�.� สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี� กรณีเด็กอายุต ํ �ากว่า � ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  �.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 
  �.�.� สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม ่ 
  �.�.� กรณีชื�อไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  

�.�.� สาํเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั�งนี� กรณีเด็กอายุต ํ �ากว่า � ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
�.�.� สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 
�.�.� สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม ่ 
�.�.� กรณีชื�อไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
�.�.� ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั�น 



      สาํหรบัผูที้�ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั�น
ก่อนการส่งเอกสารยื�นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื�นวีซ่า ดังนั�นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้
บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย � วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ�ของสถานทูต และบางครั�งบริษัททัวรไ์ม่
ทราบล่วงหนา้   

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปนี�  
 ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายที�ดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 นํารปูถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 นํารปูถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรปูยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 
 นํารปูถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรปูที�พริ� นซจ์ากคอมพิวเตอร ์

(ตา่งชาติฝรั �งเศสและประเทศยุโรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั �งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 
ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 
**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที�จะนําติดตัวขึ� นเครื�องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน ��� 

มิลลิลิตรต่อชิ� น และรวมกันทุกชิ� นไม่เกิน �,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิด
สนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าที�ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 
� ใบเท่านั�น ถา้สิ�งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น    

 สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านั�น  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื�องจากรฐับาล
ทอ้งถิ�นตอ้งการรกัษาสิ�งแวดลอ้มและลดการทิ� งขยะ จึงไมม่ีบริการที�โรงแรม 

 หา้มนําแบตเตอรี�สาํรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื�องในทุกกรณี 
 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี� !!!! 

**เนื�องจากสถานทูตจนีมีการเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี� ** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวีซ่าประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน    หมา้ย     หยา่   ไม่ไดจ้ดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส................................................................................................................................. 
ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
............................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์า้น.........................................มือถือ........................................... 
ที�อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  



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

......................................................... รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น........................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 
ตาํแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 
ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………...….....…………………….…………….... 
........................... ................................................ รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 
(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถกูตอ้งที�สามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

กรณีปัจจุบนัท่านเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที�อยูส่ถานที�ทาํงานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
................................................................................................................................................................................
.......................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 
(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ี�ถกูตอ้งที�สามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวนัที�.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที�.....................เดือน...................ปี................. 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที�.....................เดือน...................ปี................. 
 
รายชื�อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์ 
สาํหรบัคนโสดขอใหร้ะบุชื�อบิดา-มารดา / สาํหรบัท่านที�สมรสแลว้ใหร้ะบุชื�อสามี หรือ ภรรยา เท่านั�น!! 
(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. บิดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME..................................................................................... 
RELATION.........................................................TEL................................................................................................ 
2. มารดา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 
RELATION.........................................................TEL................................................................................................  
3. สามี หรือ ภรรยา ชื�อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 
RELATION..........................................................TEL...............................................................................................  
 
หมายเหต ุ
**กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี�ทาํงาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื�อใชใ้น
การขอยื�นวีซ่า 
** ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเติม  อาจทาํใหท้า่นเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทั�งนี� เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี�   (โปรดทาํตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 

 


