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มหศัจรรยก์านซู ่2 
หลนัโจว-เทยีนสุย่-จางเย-่เจยียวกีวาน-ตนุหวง 

7 วนั 6 คนื 
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เสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายทเีกา่แกท่สีดุในโลก ทมี ี“ไหม” เป็นเสน้ใยเชอืมรอ้ยประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม 
ความเชอื และเป็นตัวเชอืมโยงโลกตะวนัออกสูโ่ลกตะวนัตก ผา้ไหมเป็นสงิมคีา่ เป็นทตีอ้งการของชนชนัสงูใน
โลกตะวนัตก ดว้ยเหตนุใีครๆก็อยากจะเขา้มาคบกับประเทศจนี ผูผ้ลติไหมเพยีงหนงึเดยีว เพอืหวงัประโยชนท์าง
การคา้และผา้ไหม เสน้ทางสายไหม เกยีวขอ้งกับประวตัศิาสตรห์ลายชนชาต ิ ไมว่า่จะเป็นเปอรเ์ซยี มองโกล 
เตริก์ เอเซยีกลาง โรมัน ยโุรปตะวนัออก อนิเดยี และทสีําคัญทสีดุคอืประเทศจนี เพราะนครฉางอัน (ซอีาน) เป็น
จดุเรมิตน้ของเสน้ทางสายน ี

กองคาราวานเสน้ทางสายไหมทดีันดน้มาจากแดนไกล จากอาณาจักรโรมันมาประเทศจนี (ราว 7,000 ไมล)์ 
จะตอ้งผา่ฟันกับความหนาวเหน็บบนเขาสงูชนั ฝ่าความแหง้แลง้ของทะเลทรายกวา้งใหญร่อ้นระอ ุตลอดเสน้ทาง
คอืการตอ่สูก้ับธรรมชาตอินัหฤโหด ดังนันพอ่คา้ทหีากําไรจากผา้ไหมไดจ้ะตอ้งไมใ่ชพ่อ่คา้ธรรมดา แตจ่ะตอ้ง
เป็นนักผจญภัยทยีงิใหญด่ว้ยเชน่กัน….. 

                                            ** จากหนงัสอื “เสน้ทางสายไหม” ของ รกัษ ์ธรรมมสิรา **  

วนัเดนิทาง ราคา พักเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่จนี 

12 – 18 เม.ย. 2562 49,900.- 6,500.- รวมวซีา่เดยีว 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ – เฉงิต ู

15.00 น. พรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซา
เทริน์แอรไ์ลน ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ CA472 

22.15 น. ถงึนครเฉงิต ู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทมีภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา มฤีดรูอ้นที
อบอุน่ ฤดหูนาวทไีมห่นาวนักและมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร 
ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุม่นอ้ยเชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวย ีธเิบต เมยีว หยุ เชยีง นําท่านผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 

 นําทา่นเขา้ทพัีกเฉงิต ูSPRING DOWNTOWN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีอง เฉงิต ู– หลนัโจว-เทยีนสุย่-มา่ยจซีาน-ดา่นเจยียวกีวาน – ป้อมปราการ 

05.00 น. รับประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง ระหวา่งเดนิทางไปสนามบนิ 

07.45 น. นําทา่นเดนิทางสูห่ลันโจว โดยเทยีวบนิ MU2471 

09.10 น. เดนิทางถงึหลันโจว  

10.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

12.03 น. เดนิทางตอ่โดยรถไฟความเร็วสงู ขบวน G1876 หรอืขบวนทเีวลาใกลเ้คยีง   

ในเขตทะเลทราย และทซีนิเกยีง ในเดอืน พ.ค. พระอาทติยจ์ะตกดนิประมาณ 2 ทุม่ 
เดอืน ก.ค.-ส.ค. พระอาทติยจ์ะตกดนิประมาณ 3 ทุม่ 

เวลาเทยีวจงึมเีต็มทใีนแตล่ะวนั อาหารเทยีงปกตริบัประทานประมาณ บา่ย 2 โมง 
อาหารคาํโดยปกตจิะรบัประทานประมาณ 2-3 ทุม่ 
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 สถานรีถไฟในจนี ผูเ้ดนิทางจะตอ้งดแูลรบัผดิชอบ การถอืกระเป๋า
ใหญด่ว้ยตนเอง  

 ดงันนักระเป๋าใบใหญม่าก ไมเ่หมาะทจีะใชเ้ดนิ ทางดว้ยรถไฟใน
จนี เพราะบนรถไมม่ทีวีางสมัภาระเพยีงพอ กระ เป๋าลอ้ลากคนัชกั
ขนาดกลาง เป็นกระเป๋าทสีะดวกทสีดุในการททีา่นจะเข็นผา่นดา่น
เอ็กซเรย ์และขนึ-ลงบนัไดดว้ยตนเอง 

13.32 น. เดนิทางถงึเทยีนสุย่ เมอืงเทยีนสุย่ 天水 Tianshui ไดช้อืวา่เมอืง
สายนําแหง่ฟากฟ้า เป็นเมอืงโบราณตังแตส่มัยราชวงศฮ์ันตะวันตก เชอื
กันวา่เป็นนวิาสถานเดมิของฝูซ ี– หนงึในสามบุรพกษัตรยิต์ามเทพนยิายปกรณัมของชาวจนี ผู ้
คดิคน้แผนภมู ิปา-กวา้ และตัวอักษรจนีโบราณ ฯลฯ เทยีนสุย่ไดรั้บสมญาวา่ “เสยีวเจยีงหนาน”หรอื 
“เจยีงหนานนอ้ยแหง่กานซ”ูเพราะพนืทสีว่นใหญข่องมณฑลกานซ ูจะแหง้แลง้เป็นดนิเหลอืงทะเล
กรวด ทะเลทราย หากแตเ่ทยีนสุย่มอีากาศชุม่ชนื เย็นสบาย เป็นเมอืงใหญอ่ันดับสองของมณฑล
กานซูม่ปีระชากรประมาณสามลา้นหา้แสนคน เป็นทตีังของ “มา่ยจซีาน” ผาพันพระทมีชีอื 1 ใน 4 
ของจนี (โมเกากู,้ หลง 

 เหมนิสอืค,ู หยนุกังสอืค,ู มา่ยจซีาน) 

  ชม พุทธคูหาม่ายจซีาน รวมรถอุทยาน ตังอยู่ห่างจากเมืองเทียนสุ่ยไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนอืราว 45 กโิลเมตร จําหลักขนึบนภเูขาทมีรีูปลักษณ์คลา้ยกองขา้วสาล ีปัจจุบัน
ยังคงอนุรักษ์หมูพุ่ทธคหูาไวไ้ด ้194 แหง่ ทขีดุชนับนระดับความสงู 20-80 เมตร จากระดับพนืดนิ 
ภายในมงีานจําหลักพระพทุธรปู พระอัครสาวก พระโพธสิตัว ์ฯลฯ ทสีรา้งขนึจากศลิาดนิเหนียว กวา่ 
7,000 รปู แลว้ยังปรากฏภาพจติรกรรมฝาผนังนับจํานวนไดทั้งสนิไมน่อ้ยกวา่ 1,300 ตารางเมตร 
นับเป็นหนงึในหมูพ่ทุธคหูาจําหลักทสีําคัญของจนีบนเสน้ทางสายแพรไหม 

    

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 พักทเีทยีนสุย่ TIANSHUI DIANZI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสีาม เทยีนสุย่ – จางเย ่– ภเูขาสายรุง้   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม    

09.28 น. แลว้เดนิทางสูจ่างเย ่โดยรถไฟขบวนท ีD2671 หรอืเวลาใกลเ้คยีง รับประทานอาหารกลางวัน บน
รถไฟ (อาหารเซตเมนูของรถไฟ ณ วนันัน) 

14.26 น. เดนิทางถงึจางเย ่ซงึเป็นเมอืงทสีําคัญมากในเสน้ทางสายไหมทังในเรอืงของประวตัศิาสตรค์วาม
เป็นมาในเรอืงเมอืงแหง่พุทธศาสนา 

  นําทา่นสู ่เขตภมูทิศันจ์างเย ่ฉเีหลยีนซานตนัเสยีตเีมา่ หรอื ภูเขาสายรุง้+รวมรถอทุยาน 
(Zhangye Danxia Lanscape) จัดเป็นหนงึในภมูทัิศน์มหัศจรรยข์องจนี อันงดงามแปลกตา ตังอยู่
ในเขตภเูขาฉีเหลยีนซานจากตัวเมอืงจางเย ่40 ก.ม. ครอบคลมุอาณาบรเิวณกวา้งขวางถงึ 300 ตร.
กม. ตังอยูบ่นระดับความสงู 2,000-3,800 เมตรจากระดับนําทะเล ในทางธรณีวทิยาสันนษิฐานวา่มี
อายมุานานกวา่ 2 ลา้นปี ผา่นการกัดกร่อนของธรรมชาต ิสายลม แสงแดด และความแหง้แลง้ของ
ภมูปิระเทศ เผยใหเ้ห็นถงึชันของแร่ธาตุใตด้นิ ทบีา้งเป็นรวิเลอืมลายหลากสสีันพาดผา่นทังเนนิภู
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แลซับซอ้น บา้งเป็นหุบโตรกลกึชัน บา้งคลา้ยดังปราสาทในดนิแดนเทพนยิาย เกดิสสีันหลากส ี
เชน่ ขาว เหลอืง นําตาล เทา สม้ ชมพู แดง ดูสวยงามน่าชม ทําใหเ้กดิจนิตนาการอันหลากหลาย 
แลว้เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง “จางเย”่ เป็นเมอืงค่ายทหารทสีําคัญอกีแห่งหนงึในเสน้ทางสายไหม 
กอ่ตังเมอื 121 ปีกอ่นครสิตกาล 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 พักทจีางเย ่YIJING INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

  

วนัทสี ี จางเย ่– วดัพระใหญ ่– เจยียวกีวาน – ตนุหวง  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําท่านสูพุ่ทธสถานสําคัญของจางเย ่วดัพระใหญ ่ สรา้งขนึในปี ค.ศ.1098 สมัยซเีซยีภายใน
วหิารใหญเ่ป็นทปีระดษิฐานของพระนอนศักดสิทิธอิงคใ์หญท่สีดุของประเทศจนี มคีวามยาว 34.5 
เมตร พระอังสากวา้ง 7.5 เมตร พระกรรณยาว 4 เมตร พระบาทยาว 5.2 เมตร 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่จยียวกีวาน (2.5 ชวัโมง) 

12.00 น. ถงึเจยียวกีวาน รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร 

  นําท่านชมดา่นเจยียวกีวาน ทสีงูตระหงา่นเป็นปราการทแีข็งแรงและสําคัญทสีดุในภาคตะวัน 
ตกชมป้อมปราการทตีังอยูท่คีวามสงู 1,800 เมตรจากระดับนําทะเล เรมิสรา้งเมอืปี ค.ศ. 1372 
สรา้งแลว้เสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศห์มงิ ชมลานจตัรุสัของป้อมปราการดา้นในทมีกํีาแพงราย
ลอ้ม สว่นบนของกําแพงสงู 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นทตีังของหอระวังภัย สรา้งขนึในปลาย
ราชวงศห์มงิ-ตน้ราชวงศช์งิ ดา้นหนงึทอดไปทางดา้นตะวันตกเฉียงใต ้สูเ่ทือกเขาฉีเหลยีนซาน 
และอกีดา้นหนงึทอดไปทางทศิเหนอืสูเ่ทอืกเขาเป่ยซาน ชมอนสุาวรยีด์า้นนอกของประตตูะวันตก
สรา้งขนึในราวปีท ี14 ของจักรพรรดเิฉียนหลง มคํีาจารกึวา่ “ป้อมปราการทแีข็งแรงทสีุดใน
โลก” (รวมคา่รถแบตตาร)ี 

    

 จากนันเดนิทางสูเ่มอืงตุนหวง(ประมาณ 4.30 ชัวโมง) โอเอซสีบนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืง
ชายแดนมณฑลกานซูท่ตีดิกับเขตปกครองตนเองชนชาตซินิเกยีง  

20.00 น. ถงึตนุหวง รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

 พักทตีนุหวง FUGUO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทหีา้ ตนุหวง – ถาํโมเ่กา – โรงภาพยนตร ์3D – ทะเลทรายหมงิซาซาน – สระนาํวงพระจนัทร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําท่านเดนิทางชมถําโมเ่กา  นําท่าน ชมภาพยนตร ์3 มติ ิชมประวัตคิวามเป็นมาของเสน้ทาง
สายไหมและกําเนิดของถําโม่เกาคู ในช่วงทีศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อซือขาย
แลกเปลยีนสงิของตา่งๆนานา เชน่ ผา้ไป และเครอืงเคลอืบ เป็นตน้ (ประมาณครงึชวัโมง) จากนัน
นังรถอทุยานสูป่ากถําโมเ่กา 

  ชมถาํโมเ่กา มรดกโลกทยีงิใหญอ่กีแหง่หนงึของโลก “โมเ่กา” เป็นถําทมีคีหูาใหญน่อ้ยถงึ 495 
คูหา มภีาพวาดสบีนผนังสวยงาม มพีระพุทธรูปแกะสลัก และองคเ์จา้แม่กวนอมิ ในคูหาตน้ๆเป็น
ผลงานการบกุเบกิของพระสงฆเ์ลอ่จุนในปี ค.ศ. 366 สว่นคหูาสดุทา้ยขดุเมอืยคุทมีองโกลมชีัย
ชนะเหนอือาณาจักรจนีในปี ค.ศ. 1277 ดังนันประตมิากรรมหรอืจติรกรรมททีา่นจะไดช้มทถํีาโมเกา
แหง่น ีเกดิจากความเพยีรพยายามของจติรกรและชา่งหลากยคุหลายสมัย ตลอดชว่งประวัตศิาสตร์
ทนัีบเนอืงยาวนานเกอืบ 1,000 ปี 

    

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร 

  นําทา่นสูเ่นนิทราย “หมงิซาซาน” เทอืกเขาทะเลทรายทมีคีวามยาว 40 ก.ม. สงูประมาณ 250 
เมตร ทรายมสีสีันต่างกัน เมอืท่านขนึถงึยอดเนินเขาทราย ท่านสามารถไถลลนืลงมาสู่เชงิเขา
ดา้นลา่งอยา่งสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะทา่นอาจไดย้นิเสยีงกลองรบ เสยีงมา้รอ้ง และเสยีงสูร้บ 
ตามตํานานเล่าว่าเคยมกีองทัพถูกพายุทรายพัดกระหนําและถูกฝังทังเป็นทังกองทัพอยู่ใตภู้เขา
ทราย (รวมขอีฐูขาเขา้-ขาออกนังรถแบตเตอรร์)ี 

 นําท่านไปชม สระนําวงพระจนัทร ์ หรอืเอยีหยาเฉวยีน เดมิชอืซาจงิ ทแีปลไดว้า่ บ่อนํากลาง
ทะเลทราย มพีนืทปีระมาณ 6 ไร่ ลกึโดยเฉลยี 3 เมตร นําในสระใสจนสะทอ้งแสงไดร้าวกับกระจก 
ความอัศจรรยข์องสระนํานคีอื นําในสระไมเ่คยเหอืดแหง้ไมว่า่จะผา่นไปนานเทา่ใด  

    

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร 

 พักทตีนุหวง FUGUO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทหีก ตนุหวง – หลวิหยวน – รถไฟสูห่ลนัโจว    

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม    

 เดนิทางสูเ่มอืงหลวิหยวน ประมาณ 100 กม.ใชเ้วลา 1.45 ชวัโมง 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีัตตาคาร(หลวิหยวน) 

13.08 น. นําทา่นเดนิทางสูห่ลันโจว โดยรถไฟความเร็วสงูขบวน D56 หรอืขบวนเวลาใกลเ้คยีง 

19.44 น. เดนิทางถงึสถานนหีลันโจว แลว้เดนิทางตอ่ไปสนามบนิหลันโจว 

22.45 น. เหริฟ้าสูเ่ฉงิตโูดยเทยีวบนิ 3U8772  

00.20 น. เดนิทางถงึเฉงิต ูนําทา่นเขา้สูท่พัีก 

  ทพัีกเฉงิต ูSPRING DOWNTOWN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทเีจ็ด เฉิงตู – ช้อปปิงถนนจงิหล ี– กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านเทยีวชม ชอ้ปปิงถนนจนิหล ี เป็นถนนสายประวัตศิาสตรท์างพาณิชยกรรมในยคุสมัย
ราชวงศฉ์ิน ฮัน และสามก๊ก อาคารโดยรอบถูกสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมของราชวงศช์งิหมงิ 
โดยเลียนแบบมาจากสไตล์พืนเมืองในยุคสามก๊ก ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพความ
ประทับใจ หรอื อสิระชอ้ปปิงเพอืเลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภัตตาคาร *เมนูอาหารสมนุไพร 

14.20 น. เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีCA471 

16.30 น. ถงึสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิารรวม   
-คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ(กรุ๊ป) ชนัประหยัดและชดุภาษีสนามบนิ คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ คา่ประกันภัยทางอากาศ 
-คา่ทพัีก 2 ทา่น ตอ่ หนงึหอ้งคู ่  
-คา่วซีา่ประเทศจนี 1,500 บาท  
-คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการ  
-คา่รถรับสง่ตามสถานททีอ่งเทยีวระบตุามรายการ  
-คา่บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ ตามรายการ  
-คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทาง 1 ใบทมีนํีาหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กโิลกรัม  
-คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม ์
-คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 
 

คา่บรกิารไมร่วม  
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ  
-คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 100 หยวน / คน / ทรปิ  
-คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
-คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว  
-คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ 
-คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวใน
สถานททีรีะบุในโปรแกรมไดทั้น อันเนืองมาจากภัยธรรมชาต ิความลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ 
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทังสนิ แต่ทังนีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอ
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สงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุ
ไวใ้หก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางใน
กรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ 

ลว่งหนา้ ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ หรอืทกีารปรับคา่ธรรม เนยีมตา่งๆ 

สาํรองทนีงั มัดจํา 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตาม สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 25 วนั 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิก่อนการเดนิทางหลังวางมัดจํา-หักค่าใชจ้่าย 10,000 บาท / ยกเลกิก่อนการ
เดนิทาง 45 วัน-หักคา่ใชจ้่าย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วันกอ่นเดนิทาง-เก็บคา่ใชจ้่าย 50 % 
ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-24 วนั - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว สายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึ
ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 

● ความเสยีหายต่างๆทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การ
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

● การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงิผดิ
กฏหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

● การจําหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถนิหรอืหัวหนา้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมสว่นตัวทไีม่ไดเ้กยีว 
ขอ้งกับบรษัิททัวรแ์ตป่ระการใด การอดุหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมัครใจและความพงึพอใจของท่าน  หาก
เกดิกรณีสนิคา้ทไีดรั้บไม่ตรงกับทสีังไว ้หรือจํานวนสนิคา้ไม่ตรงกับทสีัง หรอืไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณา
ตดิตอ่ไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรอืผา่นหัวหนา้ทัวรเ์ทา่นัน  บรษัิทฯไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆ กับการจําหน่ายขนมบน
รถของไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรทั์งสนิ  ทางบรษัิทฯของสงวนสทิธใินการรับเปลยีนหรอืคนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถนิ
ในทกุกรณ ี

● บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

เอกสารวซีา่ 1. หนังสอืเดนิทางทยีังมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รปูถา่ยหนา้ตรง ขนาด 1.5*2 นวิ 2 ใบ ** ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน พนืหลังสขีาว เสอืตอ้งไมใ่ชส่ขีาว ตอ้งไมใ่ช ่
แขนกดุ 

4. ตอ้งเห็นใบห ูเปิดหนา้ผาก ไมส่วมแวน่ตา ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับ  

อตัราคา่วซีา่ดว่น เมอืทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยนืวซีา่ดว่น 2-3 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1,100 บาท / สถานทตูไมรั่บยนืดว่น 1 วนั 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมร่บัเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดงันคีอื 
1. ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  
2. นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลัง ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดใช ้เพอืยนืวซีา่ 
4. นํารปูทเีป็นกระดาษสตคิเกอร ์ หรอื  รปูทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

 

 

 


