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3U-ใบไมเ้ปลีย่นสที ีค่านาสอื 
 

อรูมูฉู-ีพพิธิภณัฑซ์นิเกยีง-คาราหมา่อี-้ผา่นทุง่น า้มนัรอ้ยลี-้เมอืงปีศาจ 

ปู๋ เออ่รช์นิ-คานาสอื-ธารหา้ส ี8 วนั 7 คนื 
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รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
เทีย่วบนิภายในและระหวา่งประเทศ อาจมกีารเปลีย่นแปลง 
สายการบนิเขม้งวด กระเป๋าใบใหญต่อ้งไมเ่กนิ 20 กก. 

** รายการนีไ้มล่งรา้นชอ้บป้ิง **ไมม่รีาคาเด็ก**ไมแ่จกกระเป๋า  
 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่จนี 

9 – 16 กนัยายน 2562 45,900.- 9,600.- รวม 

 
 
 
 

วนัแรก9/9  นดัพบสวุรรณภมู-ิเฉงิต ู

15.00 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ G สายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน์ 
(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 4-5) 

17.55 น. น าทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ 3U8146 

21.45 น. ถงึนครเฉิงตู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา มฤีดูรอ้นทีอ่บอุ่น ฤดู

หนาวทีไ่มห่นาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนึง่

เป็นชนกลุม่นอ้ยเชือ้ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยี ่ธเิบต เมีย้ว หยุ เชยีง  

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้ พักทีโ่รงแรมทีส่ายการบนิจดัให ้

          (โรงแรมคนืแรกทีส่ายการบนิจดัให ้ไมม่หีอ้งพกัเดีย่ว) 

 

วนัทีส่อง10/9 เฉงิต-ูอรูมูฉู-ีพพิธิภณัฑซ์นิเกยีง-เมอืงคาราเมย ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้แบบชดุ ขณะเดนิทางไปสนามบนิ 

08.20 น. เดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่3U 8525 สูอ่รูมูฉูี  

11.45 น. ถงึทา่อากาศยานอรูมููฉ่ี เมอืงอรูมูฉูี เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเกยีง ตัง้อยูแ่ถบเทอืกเขาเทยีนซาน 

มคีวามสงู 900 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล มปีระชากร 2.8 ลา้นคน เป็นเขตปกครองตนเองทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่

มากทีสุ่ดในจนี ประชากรทัง้มณฑลมปีระมาณ 23.98 ลา้นคน ชาวซนิเจยีงทีม่พีลเมอืงกว่า 70 % นับถอื

ศาสนาอสิลาม มภีาษาหนังสอืทอ้งถิน่เป็นของตนเอง ในอรููมูฉีจงึมป้ีายบอกชือ่สถานทีต่่างๆ 2 ภาษา คอื

ภาษาทอ้งถิน่ (ภาษาเวย่อูเ๋ออ่ร)์ และภาษาจนีกลาง ซนิเกยีงถอืเป็นจดุศนูยก์ลางของเสน้ทางสายไหมเป็น

ทีท่ีเ่ชือ่มตอ่เสน้ทางสายไหมทัง้ 3 เสน้ ไดแ้ก ่เหนอื กลาง ไต ้ทัง้สามเสน้นีล้ว้นผา่นซนิเกยีงทัง้หมด 

12.30 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 

 
 
 
 
 

 น าชม“พพิธิภณัฑซ์นิเกยีง” ชมหลักฐานทางโบราณคดทีีข่ดุคน้ไดท้ัว่มณฑลซนิเจยีง ชมการจ าลอง
บา้นเรอืน เครือ่งมอื เครือ่งใช ้ เครือ่งดนตรขีองชนกลุม่นอ้ยทกุเชือ้ชาตทิีอ่าศัยอยูใ่นเขตนี ้ (คาซคั ตาตา้ร ์

ในเขตทะเลทราย พระอาทติยจ์ะตกดนิประมาณ 3-4 ทุม่ เวลาเทีย่วจงึมี
เต็มทีใ่นแตล่ะวนั อาหารเทีย่งปกตริบัประทานประมาณ บา่ย 2 โมง 

อาหารค า่โดยปกต ิจะรบัประทานประมาณ 2-3 ทุม่ 

เขตปกครองตนเองชนชาตซินิเกยีงอยุกรู ์ เป็นมณฑลทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของจนี มพีืน้ที ่ 1.6604 ลา้น
ตารางกโิลเมตร (1 ใน 6 ของจนี) ตัง้อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของจนี พืน้ทีต่ ่าสดุต ่าจาก
ระดับน ้าทะเล 155 เมตร พืน้ทีส่งูสดุสงู 8,611 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ซึง่อยูใ่นบรเิวณเทอืกเขา
ชายแดนตดิตอ่กบัแคชเมยีร ์ ซนิเกยีงเป็นแหลง่ปลกูองุน่และแตงฮามพัีนธุด์ ี เป็นแหลง่ผลติฝ้าย ไหม 
ขนแกะ วอลนัท เป็นขมุแรธ่าต ุ เป็นแหลง่ถา่นหนิและน ้ามนัดบิขนาดใหญ ่ มปีระชากร 19.6 ลา้นคน 
พลเมอืงสว่นใหญนั่บถอืศาสนาอสิลาม มอีรูมูฉีูเป็นเมอืงหลวง มทีรัพยากรน ้าอดุมสมบรูณ์ มแีมน่ ้าใหญ่
นอ้ยรวม 570 สาย 
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อชุเบ็ค มองโกเลยี อยุกรู ์เคอรจ์ซี ซโีป๋ หยุ (อสิลาม) ตเูออ่ร ์หมัน่จู ๋รัสเซยี ชมแผนผังจดุเริม่และเสน้ทาง
การคา้ในยคุเสน้ทางแพรไหม จดุเดน่ทีส่ดุของพพิธิภณัฑแ์หง่นีค้อืซากมนุษยโ์บราณ (โฉมงามโหลหลาน) 
บรรพบรุษุของชาวยโุรปทีข่ดุพบในซนิเจยีง มอีายกุวา่ 3,000 ปี และมมัมีข่อง “จางฉง” แมท่ัพฝ่ายซา้ย
ของกษัตรยิแ์หง่เกาชาง 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูค่าราเมย(์ประมาณ4ชัว่โมง) คาราเมยต์ัง้อยูแ่ถบซนิเจยีงตอนเหนอื และอยูท่าง
ทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของแอง่จงุการ ์ (ทีร่าบต ่าจงุการ-์JUNGGAR BASIN) ซึง่ถอืเป็นเมอืงใหมใ่นเขต
ทะเลทรายโกบ ีทีข่ ึน้ตรงตอ่สว่นกลางซนิเจยีง ชือ่เมอืงในภาษาอยุกรูม์คีวามหมายวา่ “ด า” ทีน่ีม่กีารขดุพบ
น ้ามนัมากวา่ 30 ปีแลว้ ปัจจบุนัคาราเมยม์ชี ือ่เสยีง ในฐานะทีเ่ป็นเมอืงอตุสาหกรรมน ้ามนั เป็นแหลง่
น ้ามนัดบิทีใ่หญม่ากแหง่หนึง่ของจนี มกีารผลติน ้ามนั 6.32 ลา้นตันตอ่ปี ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ห็นแทน่
ขดุเจาะน ้ามนัเรยีงรายอยูส่องฝ่ังทาง  

20.00 น ถงึคาราเมย ์รับประทานอาหารค ่า ทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่ZHENGTIAN LANDMARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่าม11/9 คาราเมย-์เมอืงปีศาจอเูออ่เหอ(รวมรถแบตเตอรี)่-เบอรช์นิ                

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีเติง้ยวี ่ ระหวา่งทางกอ่นถงึเมอืง
เบอรช์นิ  น าทา่นแวะชมเมอืงปีศาจอเูออ่เหอ GHOST 
CITY (จากเมอืง URHO ไป 20 ก.ม.) ซึง่อยูใ่นเขตลมแรง 
YADAN  เมือ่พันลา้นปีกอ่นพืน้ทีบ่รเิวณเมอืงปีศาจเคยเป็น
ทะเลสาบทีม่นี ้าใสสะอาด เป็นทีห่ากนิของสตัวโ์ลกดกึด า
บรรพ ์ เชน่ ไดโนเสาร ์ เมือ่ถงึยคุ PTROSAURS และ 
STEGOSAURS เปลอืกโลกมกีารเคลือ่นตัวอยา่งรนุแรง ท า
ใหท้อ้งทะเลสาบบรเิวณนีพ้ลกิตัวกลับกลายเป็นทะเลทราย 
ทีม่แีอง่หบุหนิลกึ เวลาและกระแสลม ไดข้ดัเกลาภเูขาหนิ
เหลา่นีเ้ป็นรปูรา่งตา่งๆ บา้งดเูหมอืนหอสงู เหมอืนเจดยี ์
ปราสาท ฯลฯ มสีสีนัตา่งๆ บา้งเรยีกวา่ WIND CITY ชาว
คาซคัเรยีกทีน่ีว่า่ “SHAYITIKERXI” ชาวมองโกเลยีเรยีกวา่ “SULUMUHAK” ซึง่มคีวามหมายวา่เมอืงปีศาจ
ทัง้สิน้ ยามเย็นเมือ่กระแสลมแรงพัดผา่นอือ้องึจะมเีสยีงประหลาดเกดิขึน้ เหมอืนเสยีงสะทอ้นทีก่อ้งไปมา 
ท าใหรู้ส้กึเย็นยะเยอืกและขนลกุ และนีอ่าจเป็นทีม่าของชือ่ “เมอืงปีศาจ” 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร   

แลว้เดนิทางขึน้เหนอืตอ่สูเ่มอืงเบอรช์นิ (ปู้ เออ่รจ์นิ-BURQIN) เมอืงทีต่ัง้อยูเ่ชงิเขาอลัทาย (อลัไต) มี
พืน้ที ่ 10,400 ตรกม. มปีระชากร 62,400 คน ลักษณะภมูปิระเทศจะเป็นทีร่าบสงูภเูขาสงูทางตอนเหนอื 
และลาดต า่ลงมาทางตอนใต ้จงึมทีวิเขา ชงิเขา ทีร่าบ และทะเลทรายผสมผสานอยูใ่นเมอืงเดยีวกนั แมน่ ้า
เบอรช์นิเป็นแมน่ ้าสายหลกัและมแีมน่ ้าเออรท์คิไหลผา่นใจกลางเมอืง ชมทวิทศันธ์รรมชาต ิ ทุง่หญา้ตาม
เนนิเขา  

20.00 น. ถงึเบอรช์นิ รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร ** อสิระเดนิเทีย่วทีต่ลาดกลางคนื    

พักที ่SHEN FU HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 

 คนืนีก้รณุาจัดเตรยีมเสือ้ผา้ใสก่ระเป๋าเดนิทางใบเล็ก ส าหรับไปคา้งทีค่านาสอื 1 คนื ขอใหใ้ชก้ระเป๋าลอ้
ลากคันชกัใบเล็กๆ จะสะดวกทีส่ดุ สว่นกระเป๋าใบใหญจ่ะฝากไวท้ีเ่บอรช์นิ 

วนัทีส่ ี1่2/9  เบอรช์นิ-เจยีเตงิยวี-่อทุยานคานาสอื-โคง้มงักรหลบั-โคง้แสงจนัทร-์โคง้เทวดา-
ลอ่งเรอืทะเลสาบคานสั                                                       ** เบอรช์นิ-คานสั 180 กม. 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 น าทา่นสูค่านาสอื อทุยานธรรมชาตทิีถ่กูโอบลอ้มดว้ยออ้มกอดของขนุเขา ความยิง่ใหญค่วามพสิทุธิท์ี่

เหนอืค าบรรยาย คานัสเป็นทะเลสาบน ้าแรธ่รรมชาต ิทีม่ขีนาดใหญก่วา่ทะเลสาบเทยีนฉือถงึ 10 เทา่ ซอ่น

ตัวอยูใ่นป่าลกึกลางเทอืกเขาอลัทาย (อลัไต)  บรเิวณนีถ้กูขนานนามวา่ “โอเอซสีสวรรคแ์หง่ซนิเกยีง” การ

ปกคลมุของหมิะและน ้าแข็งอนัยาวนานบนแมน่ ้าคานัส ท าใหเ้กดิทะเลสาบคานัสซึง่อยูส่งูกวา่ระดับน ้า 

ทะเล 1,375 เมตร มคีวามกวา้ง 1.6-2.9 ก.ม. ความยาว 24 ก.ม. และ น ้าลกึเฉลีย่ 90 เมตร ครอบคลมุ

พืน้ที ่ 40 ตารางกโิลเมตร ในภาษามองโกเลยี “คานสั” มคีวามหมายวา่ “สวยงามนา่พศิวง” คานัสมี

ความงดงามหลากสสีนั ทะเลสาบดใูสเหมอืนกระจกเงา สะทอ้นเงาของ ตน้ไม ้ภเูขา ทอ้งฟ้า และยอดเขา
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สงู อทุยานคานาสอืไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นแผน่ดนิทีบ่รสิทุธิ ์ ผนืสดุทา้ยของมวลมนุษย ์ ทีป่ราศจาก

มลภาวะ และสวยงามทีส่ดุทีห่ลงเหลอือยูใ่นโลก จนมคี ากลา่ววา่  งดงามยิง่กวา่จวิจา่ยโกว 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร   

 น าทา่นผา่นเขา้อทุยาน เปลีย่นเป็นรถอทุยาน แลว้น่ังรถเลาะไปตามล าธารสเีขยีวใส   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ชมววิสวยซึง้ทีโ่คง้มงักร โคง้แสงจนัทร ์ โคง้เทวดา จากนัน้ลอ่งเรอืในทะเลสาบคานาสอื (1 
ชัว่โมง) 
   

เป็นทะเลสาบทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาทีป่ระดบัดว้ยใบไมท้ีผ่ลดัเปลีย่นส ีตามฤดกูาล สมัผสั
กบักลิน่อายความบรสิทุธิข์องธรรมชาตริอบกายทา่น 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร    

พักที ่HONG FU HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่า้13/9  อทุยานคานาสอื-ศาลาชมปลา-เบอรช์นิ-ธารหา้ส ี

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นผา่นเขา้อทุยาน เปลีย่นเป็นรถอทุยาน    เดนิทางขึน้สูศ่าลาชมปลา จดุทีท่า่นสามารถชืน่ชม
ธรรมชาตขิองทะเลสาบคานัสไดส้วยทีส่ดุและกวา้งไกลมากทีส่ดุ ถา้ทศันะวสิยักระจา่งสามารถมองเห็นยอด
เขามติรภาพ สงู 4,347 เมตร ซึง่เป็นพรมแดนระหวา่งจนี-รัสเซยี 

ทะเลสาบคานัส (คานาสอื) มรีปูลกัษณะยาวเหมอืนฝักถั่ว เกดิจากธารน ้าแข็งปกคลมุแมน่ ้าคานัส
ในยดุเมือ่ประมาณ 20,000 ปีมาแลว้ คานัสเป็นทะเลสาบภเูขาสงู ทีม่คีวามลกึทีส่ดุในจนี (188.5 
เมตร) หนาแน่นดว้ยพรรณไม ้ ตน้หญา้และดอกไมป่้า มหีมิะและน ้าแข็งเกาะหนาแน่นในฤดหูนาว 
มอีณุหภมูทิีแ่ตกตา่งในฤดรูอ้นและฤดหูนาว น ้าใสสะอาด สามารถเปลีย่นเป็น สดี า ฟ้า เขยีวเขม็ 
ฟ้าคราม ขาวน ้านม และสชีมพ ู จนมคีนตัง้ฉายาวา่ “ทะเลสาบเปลีย่นส”ี  บางคนเรยีกคานัสวา่ 
“ทะเลสาบอสรูกาย” อาจเป็นเพราะเรือ่งเลา่ขานในนยิายพืน้บา้นของชนเผา่ถหูวา่ ทีว่า่คานัสเป็น
ทีอ่ยูข่องอสรูกายทีม่พีละก าลงั สามารถเดนิบนเมฆได ้ กนิมา้ วัว และ แกะ ทีห่ากนิอยูร่มิ
ทะเลสาบเป็นอาหาร  ในปี 1985 ชาวรัสเซยีผูห้นึง่ไดจั้บปลาทีม่ขีนาดใหญโ่ตถงึ 10-15 เมตร  มี
น ้าหนัก 4 ตนัได ้หลงัจากนัน้นักวทิยาศาสตรช์า่งภาพและผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม ได ้
เดนิทางมาเพือ่พสิจูนค์น้ควา้เสาะหาปลายักษ์ คงพบเพยีงปลาพันธุพ์ืน้เมอืงชือ่ GIANT RED 
FISH ทีม่คีวามยาวประมาณ 3-4 เมตรเทา่นัน้ หลายคนเลา่วา่เมือ่ขึน้ไปบนภเูขาสงูและมองลงมา
ทีท่ะเลสาบ เคยมองเห็นปลายักษ์แหวกวา่ยไปมา ดงันัน้ทกุวนันีน้อกเหนือจากการมาเทีย่วชืน่ชม
ความงามของทะเลสาบและธรรมชาตโิดยรอบแลว้ ยังมผีูค้นมากมายมาคอยเฝ้าดกูารปรากฏตวั
ของปลายักษ์บนหอชมปลาอกีดว้ย  
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13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  

 

  บา่ยเดนิทางกลับเบอรช์นิ   น าทา่นชมธาร 5 ส ี“อูฉ่า่ยธาน” ทุง่ภเูขา 5 สรีมิแมน่ ้า ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ ่

ความสวยงามเกดิขึน้เมือ่เนนิหนิเหลา่นีต้อ้งแสงอาทติยย์ามเย็น แรธ่าตนุานาชนดิทีผ่สมอยูใ่นหนิและทราย

จะเปลง่สสีะทอ้นสลับสบีนชัน้หนิ เป็นสแีดง สม้ เหลอืง เทา น ้าตาล ดตูระการตาตดักบัสเีขยีวของตน้ไม ้

และสายน ้าสฟ้ีาใสของแมน่ ้าเออรท์คิ ทีไ่หลเรือ่ยขนาบขา้งแนวเขา 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่SHEN HU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่ก14/9  เบอรช์นิ-เมอืงขยุถนุ-แกรณดแ์คนยอนขยุถนุ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเดนิกลบัขยุถนุ ระยะทาง 460 กโิลเมตร น่ังรถชมทวิทศันส์องขา้งทาง 

14.00 น.  ถงึขยุถนุรับประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร 

  น าทา่นชมแกรนดแ์คนยอนขยุถนุ เป็นดนิแดนทีธ่รรมชาตสิรา้งข ้นึมาหลายลา้นปี เนือ่งจากการไหลเซาะ
ของน ้าหมิะทีไ่หลผา่นจากภเูขาเทยีนซาน ใตจ้รดเหนอืมคีวามยาว 20 กโิลเมตร สว่นเวา้ของหบุเขาลกึ 
100-400 เมตร กวา้ง 800-1,000 เมตร สงู 200 กวา่เมตร ผาหนิตัง้ตระหงา่นสงูๆ ต ่าๆ ราวกบัป่าหนิทีถ่กู
เสรมิสรา้งจากสวรรคเ์รยีงรายเป็นชัน้ คลา้ยภเูขาหมิะ ชอ่งแคบ สนามหญา้และล าหว้ยไหลผา่น สอ่งสะทา้น
สสีนัสวยงามอกีภาพหนึง่ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่RUNJIN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีเ่จ็ด15/9 ขยุถนุ-อรูมูฉู-ีอสิระชอ้ปป้ิงตลาดบาซา่ร ์  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นเดนิทางกลับอรูมููฉ้ี (ประมาณ 4 ชัว่โมง) 

12.00 น. ถงึอรุมูฉูี รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  

 เขา้ชมตลาดนดัขายสนิคา้พืน้เมอืง (บาซา่ร)์ เพือ่ชมชวีติของชาวบา้นและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ เชน่ 

 ผา้พันคอสสีวย เครือ่งเงนิแบบอาหรับ ผลไมอ้บแหง้ เชน่ องุน่ แอปรคิอด กวี ี อนิทผาลัม เลอืกซือ้
เมล็ดอลัมอนอบแหง้ เมล็ดวอลนัตอบแหง้ และถัว่อบแหง้ชนดิตา่งๆ 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่DUSHANZI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว   

วนัทีแ่ปด16/9 อรูมูฉู-ีเฉงิต-ูกรงุเทพฯ  

04.00 น. ปลกุทกุทา่น ตืน่จากทีน่อน 

04.45 น. น าทา่นเดนิทางไปสนามบนิ 

07.45 น. ออกเดนิกลบัเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิ 3U8061 เทีย่วบนินีแ้วะหลันโจวสง่-รับผูโ้ดยสารบางสว่น 

12.45 น. เดนิทางถงึเฉงิต ูไมอ่อกนอกสนามบนิ รอเปลีย่นเครือ่งกลับกรงุเทพฯ 
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14.30 น. เหริฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ 3U8145 

16.35 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

  
 

โปรดทราบ เนื่องจากซนิเกยีง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมอืง ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งวา่ ในกรณีที่มี
เพยีงขา่ว ยังไม่มปีระกาศหา้มเขา้จากทางรัฐบาลจนี ผูจั้ดถอืวา่ยังมคีวามปลอดภัยอยูใ่นระดับปกต ิผูจั้ดยังคง
เดนิหนา้จัดกรุ๊ปทัวรต์อ่ไป เพราะตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถไฟ, หอ้งพัก, วซีา่ ตอ้งมกีารจัดการเตรยีมไวล้ว่งหนา้ แต่
ถา้ในกรณีทีม่ปีระกาศหา้มเขา้อยา่งเป็นทางการ ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งวา่ เมือ่ผูจั้ดหยดุด าเนนิการอาจมี
คา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ได ้เชน่ คา่วซีา่ คา่ตั๋วรถไฟ คา่มัดจ าตั๋ว ฯลฯ ซึง่ไมอ่าจขอเงนิคนืได ้แตใ่นสว่นคา่ใชจ้า่ยทีย่ัง
ไมไ่ดใ้ช ้หรอื ด าเนนิเรือ่งขอคนืได ้บรษัิทฯจะจัดคนืใหล้กูคา้ไดก็้ตอ่เมือ่ ทางบรษัิทไดรั้บคนืมาจากสายการบนิ 
หรอื จากเอเยน่ตต์า่งประเทศแลว้เทา่นัน้ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยัด(กรุงเทพฯ-เฉิงตู-อรููมูฉ้ี-เฉงิตู-กรุงเทพฯ) / ค่าทีพ่ัก 2 ท่าน 

ตอ่ หนึง่หอ้งคู่ (6 คนืรวมในทวัร ์1 คนืจดัโดยสายการบนิไมม่หีอ้งพกัเดีย่ว)  / คา่ภาษีสนามบนิไทย , ภาษีสานม

บนิจนี / คา่วซีา่ประเทศจนี 1,650 บาท / คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ /  คา่ประกนัภยัทางอากาศ / คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุาม

รายการ / คา่รถรับสง่ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วระบตุามรายการ / คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการ 

/ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ ทีม่นี ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม / ค่าประกันอุบัตเิหตุวงเงนิ 1,000,000 

บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วม  ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ นอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถ 120 

หยวน, คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 120 หยวน และคา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย 120 หยวน / ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ค่าท า

เอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ด่วน / ค่าวซีา่ของชาวต่างชาต ิ/ ค่าภาษี 7 % และ 

ภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่มส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่

ระบใุนโปรแกรมไดท้ัน อันเนือ่งมาจากภยัธรรมชาต ิความลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบนิ จะไมม่ี

การคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให  ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการ

ช าระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดท้ าประกนัอบุตัเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไข

ตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

มกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ หรอืทกีารปรับ

คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

ส ารองทีน่ ัง่ มดัจ า 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตาม สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิหลังการวางมัดจ า-หักค่าใชจ้่าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วันขึน้ไป-
เก็บค่าใชจ้่าย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิก่อนการ
เดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิและตัวแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไมอ่าจ

รับผดิชอบตอ่ 

• ความเสยีหายต่างๆทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การเปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต  ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

• การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฏหมาย หรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

• การจ าหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมส่วนตัวทีไ่ม่ไดเ้กีย่ว ขอ้งกับ

บรษัิททัวรแ์ตป่ระการใด การอดุหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมคัรใจและความพงึพอใจของทา่น  หากเกดิกรณีสนิคา้ที่

ไดรั้บไม่ตรงกับที่สั่งไว ้หรอืจ านวนสนิคา้ไม่ตรงกับทสีั่ง หรอืไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาตดิต่อไกดผ์ูข้ายโดยตรง 
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หรอืผ่านหัวหนา้ทัวร์เท่านั้น  บรษัิทฯไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ กับการจ าหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหนา้ทัวร์

ทัง้ส ิน้  ทางบรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการรับเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถิน่ในทกุกรณี 

• บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้** และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปู พริน้ 
จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวหรอืเสือ้ผา้สอีอ่นเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้ 2ขา้ง 

 - ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่เเวน่สายตา 

4. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวถา่ยเอกสารทีช่ดัเจน หรอื ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบับ       
แปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทางขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา 
สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน ญาตทิี่ตดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้น ที่
ท างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เล่มทีม่ี
ปัญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

5. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลี่ยน
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

6.  ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสือเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี

ซ่า / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์ 

  

อตัราคา่วซีา่ดว่น เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,200 บาท  

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมร่บัเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดงันีค้อื 

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  

2. น ารปูเกา่ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลงั ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดใช ้เพือ่ยืน่วซีา่ 

4. น ารปูทีเ่ป็นกระดาษสตคิเกอร ์ หรอื  รปูทีใ่ชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 


