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วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมิู) 

22.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 10 เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ W

สายการบิน China Eastern Airline โดยมเีจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อินรบับตัรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการกอ่นเวลาเครื่องออกอยา่งนอ้ย 90 นาที และผูโ้ดยสาร

พรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอ่นเวลาเครื่องออก 30 นาที 

 

วนัที่สอง เมืองหลนัโจว – อทุยานป่าหินแม่น ้ าเหลอืง – อนุสาวรียม์ารดาแม่น ้ าเหลอืง – สวนกงัหนัน ้ า (เจดียข์าว) 
01.30 น.  บนิลดัฟ้าสู่เมอืงหลนัโจว โดยสายการบนิ China Eastern Airline เที่ยวบนิที ่MU270 

07.10 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติหลนัโจว จงฉวน มณฑลกานซู่ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกวา่ไทย 1 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนัดหมาย)  

บริการอาหารเชา้ KFC หรือ Mcdonald 

เมอืงหลนัโจว เป็นเมอืงเอก ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ตอนบนของแมน่ า้ฮวงโห (แมน่ า้เหลอืง) แมน่ า้

สายเลอืดใหญ่ที่หลอ่เลี้ยงประเทศจีน ไหลผ่านกลางเมอืงหลนัโจวและเป็นตน้ก าเนิดของ แมน่ า้บนที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบต ใน

สมยัราชวงศฮ์ ัน่ เรียกว่า เมอืงจินเฉิง หรือเมอืงแห่งทองค า เพราะไดขุ้ดพบแร่ทองค าทางตอนเหนือของเมอืงจ านวนมาก 

ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาทางเหนือและทางใต ้คือ ภูเขาเกาหลานซาน และฟ่งหวง หลงัจากน าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น า

ท่านออกเดนิทางไปยงั อทุยานป่าหนิแม่น ้ าเหลือง (Yellow River Stone Forest National Park) เป็นแหลง่ท่องเที่ยวระดบั 

4A  ในนาม ” พพิธิภณัฑธ์รณีวิทยาโลก ” จากการเคลื่อนไหว

ของเปลอืกโลก ผ่านกาลเวลา และการกดัเซาะทางธรณีวิทยาจน

กลายเป็นสเีหลอืงท าใหเ้กิดมหศัจรรยแ์ม่น า้เหลอืง จุดชมวิวป่า

หนิ ทะเลทราย ภูเขาและแม่น า้ ท  าใหท้ศันียภาพของที่นี่งดงาม

น่าอศัจรรยเ์หมอืนแดนสวรรคใ์นเทพนิยาย สมควรแก่เวลา น า

ท่านเดนิทางกลบัเขา้สู่ตวัเมอืหลานโจว  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านชม หวงเหอหมู่ชิน หรือ อนุสาวรียม์ารดาแม่น ้ าเหลือง เป็นผลงานของศิลปินหญิงชาวจีน ชื่อ เหอเออ้ ตัง้อยู่

ช่วงกลางถนนปินเหอลู ่สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้  สลกัจากหินแกรนิต มคีวามยาว 6 เมตร เป็นรูปสลกั

ผูห้ญิงนอนตะแคงมองลูกนอ้ย ดว้ยแววตาที่แสดงถงึความรกัความอบอุ่น เป็นการเปรียบเทยีบกบัแมน่ า้หวงโห เป็นสายน า้ที่

หลอ่เลี้ยงชาวจีนหลายรอ้ยหลายพนัลา้นคน หลงัจากนัน้น าท่านชม สวนกงัหนัน ้ า เป็นกงัหนัวดิน า้ที่ต ัง้อยู่สองฝัง่แมน่ า้หวงโห 

มากกว่า 250 ตวั ท าใหเ้มอืงหลนัโจวถูกเรียกว่า เมอืงหวงแห่งกงัหนัน า้ สวนไป่ถาซาน หรือเจดยีข์าว ที่ต ัง้อยู่บนฝัง่ทางเหนือ

ของแมน่ า้หวงเหอ สรา้งในสมยัราชวงศห์ยวนเป็นสิ่งปลูกสรา้งที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืงหลานโจว ยอดเป็นฉตัร 7 ช ัน้ 8 เหลี่ยม 

ฐานกลมสูง 17 เมตร บรรจุอฐัพิระลามะ ทาสขีาวทรงทเิบต จึงเรียกกนัว่าเจดยีข์าว ขึ้นถงึยอดเขา สามารถชมเมอืงหลานโจว

ที่สรา้งเรียงรายตลอดสองฝัง่แมน่ า้ 
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เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Lanzhou Feitian Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม หลานโจว – เมืองเทยีนสุย่ – เข่ือนหลวิเจยีเสยี (ลอ่งเรือ) – วดัปิงหลงิซ่ือ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง 

 เดินทางไปยงั จงัหวดัเมืองเทียนสุ่ย เมอืงที่ไดช้ื่อว่าเป็น เมอืงสายน า้แห่งฟากฟ้า เป็นเมืองโบราณตัง้แต่สมยัราชวงศฮ์ ัน่

ตะวนัตก เชื่อกนัว่าเป็นนิวาสถานเดมิของฝูซี หนึ่งในสามบุรพกษตัริยต์ามเทพนิยายปกรณมัของชาวจีน เทยีนสุ่ยไดร้บัสมญา

ว่า “เสี่ยวเจียงหนาน” หรือ “เจียงหนานนอ้ยแห่งกานซู” เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของมณฑลกานซู จะแหง้แลง้ เป็นดินเหลอืง 

ทะเลทราย หากแต่เทียนสุ่ยมีอากาศชุ่มชื้น เย็นสบาย มีผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชม. 

โดยประมาณ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางไปยงั เขื่อนหลิวเจยีเสยี เป็นเขือ่นชลประทานที่สรา้งขึ้นเมือ่

ประมาณ ปี 1964 เป็นเขือ่นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวนัออก

ครอบคลุมพื้นทีก่ว่า 3 มณฑลไดแ้ก่ มณฑลกานซู มณฑลส่านซ ี

และมณฑลชงิไห่ เป็นเขือ่นที่สรา้งขึ้นเพือ่การจดัสรรน า้ต่าง ๆ  ท ัง้

ยงัสรา้งขึ้นเพื่อป้องกนัน า้ท่วม และเป็นพื้นที่ทีผ่ลติกระแสไฟฟ้า 

และเขือ่นแห่งนี้ยงัเป็นที่ต ัง้ของวดัส าคญั วดัปิงหลงิซื่อ หรือ “วดัถ า้

พนัพระ” (Thousand Buddha Caves) วดัโบราณทีเ่ริ่มสรา้ง

ตัง้แต่สมยัราชวงศจ์ิ้น ตัง้อยู่บนล  าน า้สาขาของหวงเหอ ผูม้าเยอืน

ตอ้งเดนิเลยีบริมหนา้ผาเขา้ไปราว 300 เมตร วดัแห่งนี้มอีายุมานาน

กว่า 1,600 ปี มจีุดเด่น คอื องคห์ลวงพ่อโตปางประทบันัง่ สูง 27 

เมตร ฝัง่ตรงขา้มมพีระนอนแกะสลกัจากหนิทรายแดง สรา้งใน

สมยัราชวงศเ์ว่ยเหนือ มคีวามยาว 5.8 เมตร นอกจากนี้  ผนงัผา

ยงัคงปรากฏหมูพ่ทุธคูหานอ้ยใหญ่มากถงึ 183 ถ า้ มพีระพุทธรูปสลกั 694 องค ์พระพทุธรูปปัน้ 82 องค ์มภีาพเขยีนบนผนงั

ถ า้รวมความยาวไดก้ว่า 900 ตร.ม. ผ่านการบูรณะมาในหลายยุคสมยั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Ansheng International Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สี ่ หลนัโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เจยียี่กวน – ก าแพงเมืองจนีด่านเจยียี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) – พพิธิภณัฑ์

ก าแพงเมืองจนี 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

           หลงัรบัประทานอาหารเชา้  น าท่านสู่สถานีรถไฟ ออกเดนิทางโดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ (D2743 / 07.55 – 12.33) เพื่อ

เดนิทางสู่ เมอืงเจียยี่กวน ระยะทาง 780 กิโลเมตรโดยประมาณ หมายเหตุ : ขบวนรถไฟอาจมีการปรบัเปลี่ยนเวลาตามความ

เหมาะสม ท ัง้น้ีอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่กระทบต่อการเดนิทางท่องเที่ยว  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงเมืองจนีด่านประตูเจยีอี้กวน (รวมรถแบตเตอรี่) ด่านปราการส าคญัของเสน้ทางสายไหม ถือเป็นซุม้

ประตูตะวนัตกด่านสุดทา้ยของก าแพงเมอืงจีนประจบกบัชนเผ่ามองโกล สรา้งขึ้นในช่วงตน้ ราชวงศห์มงิ ราวปี 1372 ด่านเจียยี่

กวน ประกอบดว้ยก าแพง ซุม้ประตู ก าแพงเมอืง ด่านปราการ ซึ่งสรา้งดว้ยวตัถุดิบที่มอียู่ในทอ้งถิ่น ท าดว้ยดินเหนียวและ

ทรายที่หาไดง้า่ยโดยการน าดนิมาคัว่ เพื่อฆ่าเมลด็พชืและผสมปูนขาว ,ขา้วเหนียว ,น า้ตาล ฯลฯ มาต าอดัแน่นเป็นช ัน้ ๆ จน

เป็นก าแพงที่ทนทานแขง็แรง เนื่องจากฟืนไฟเป็นสิ่งที่หายากในเขตทะเลทราย นอกจากจะมอีาคารเก่าแก่แลว้พื้นที่ช ัน้ในยงัมี

ลานแสดงศิลปะการต่อสูต้ลอดจนศิลปะวฒันธรรมจีนจดัใหช้มกนัอีกดว้ย ท่านสามารถชม พิพิธภณัฑก์ าแพงเมืองจีน 

ตลอดจนสิ่งน่าสนใจอีกหลายจุดอยู่รายรอบบริเวณเดยีวกนัน้ี 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Diamond Hotel 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ ภเูขาสายรุง้ จางเย่ – วดัพระใหญ่ตา้ฝอ – พทุธคูหา หม่าถีซ่ือ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 หลงัอาหารเชา้ น าท่านออกเดินทางไปยงัเขตภูมทิศัน์จางเย่ หรือที่เรารูจ้กั คือ ภูเขาสายรุง้ (ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม. 

โดยประมาณ) Zhangye Qilianshan Danxia Landform  ทวิภูเขาหนิทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain 

จดัเป็นหน่ึงในภูมทิศันม์หศัจรรยข์องจีนอนังดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉีเหลยีนซาน ครอบคลุมอาณาบริเวณกวา้งขวางถึง

300 ตร.กม. อยู่ บนระดบัความสูง 2000 – 3800 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ในทางธรณีวทิยาสนันิษฐานว่ามอีายุมานานกว่า 2 

ลา้นปี ผ่านการกดักร่อนของลม แสงแดดของ ธรรมชาติ และความแหง้แลง้ของภูมปิระเทศเผยใหเ้หน็ถงึช ัน้ของแร่ธาตุใตด้ิน 

ที่บา้งเป็นริ้วเลือ่มลายหลากสสีนัพาดผ่านท ัง้เนินภูแลซบัซอ้น บา้งเป็นหุบเขาลกึชนั คลา้ยปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และ

อื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอนัหลากหลาย 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วดัพระใหญ่ ตา้ฝอซื่อ สรา้งในปีค.ศ.1098 สมยัซเีซี่ยภายในวหิารใหญ่เป็นที่ประดษิฐานของพระนอนศกัดิ์สทิธิ์องคใ์หญ่ที่สุด

ของประเทศจีน มคีวามยาว 34.5 ม. พระองัสากวา้ง 7.5 ม.  พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม. และน าท่านไปชม หมู่

พุทธคูหา หม่าถีซื่อ (Mati Si Grottoes) ครอบคลุมพื้นที่รวม 7 หมู่พุทธคูหาคือ วดัเหนือ วดัใต ้พระสหสัพุทธคูหา วดั

เจดยีท์อง หมูพุ่ทธคูหาพระอวโลกิเตศวรบน – กลาง – ลา่ง นบัรวมไดก้ว่า 70 พุทธคูหา ตัง้อยู่บนหนา้ผาหินทรายแดงของ

ภูเขาตนัหลิง่ซาน ตอนหนึ่งของ เทือกเขา ฉีเหลยีนซาน ในเขตของชนกลุ่มนอ้ยหวีกูจู้ ๋ ทางตอนใตข้องจางเย่ หมู่พุทธคูหา

เหลา่นี้  มอีายุมานานกว่า 1,600 ปี แลว้ เริ่มขดุจ าหลกัขึ้นตัง้แต่สมยัราชวงศจ์ิ้นตะวนัออก มกีารขุดและปัน้รูปเคารพต่าง ๆ 

ขึ้นในคูหาถ า้ต่อเนื่องมาอีกในหลาย ยุคสมยั ยุครุ่งเรืองมพีระภกิษุจ าพรรษาอยู่รวมถงึ 300 รูป ร่วมสมยัเดยีวกบัหมูถ่  า้โมเ่กา 

ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวนัตกของจางเย่  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Jiayuguan Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หก ตนุหวง – ทะเลทรายหมิงซาซาน + ข่ีอูฐ (รวมรถกอลฟ์และถงุเทา้กนัทราย) – ทะเลสาบเสี้ยวจนัทรา  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

           น าท่านออกเดนิทางจาก เมืองเจยียี่กวน ไปยงั เมืองตุนหวง โดยรถบสั (ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชม. โดยประมาณ) ตุนหวง 

เป็นเมอืงโอเอซิสกลางทะเลทรายโกบี ต ัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู่ แมจ้ะเป็นเมอืงเลก็แต่มบีทบาท

ส าคญัยิ่ง ในฐานะเป็นแหลง่ศาสนศิลป์ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน และมสีภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ระหว่างคริสตศ์ตวรรษ

ที่ 5 ตุนหวง เป็นศูนยก์ลางส าคญับนเสน้ทางไหม (Silk Road) เป็นทางผ่านและจุดแวะพกัของขบวนคาราวานพ่อคา้ และ

ถนนไหมเป็นเสน้ทางแห่งการเผยแพร่พุทธศาสนา จากอินเดยีเขา้มายงัประเทศจีน ตุนหวง จึงกลายเป็นศูนยร์วมเศรษฐกิจ  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดินทางไปยงั เนินทรายหมิงซาซาน หรือ เนินทรายครวญ เป็นกลุ่ม

ของเนินทรายจากทศิตะวนัตก จากหุบเขาตัง่เหอ ไปจรดยงัตะวนัออกที่

ถ  า้หนิสลกัมอ่เกา ความยาวราว 40 กิโลเมตร และมคีวามกวา้งราว 20 

กิโลเมตร โดยยอดที่สูงที่สุดของเนินทรายครวญแห่งนี้น ัน้มคีวามสูงจาก

ระดบัน า้ทะเลถึง 1,715 เมตร นอกจากนี้ยงัมกีิจกรรมใหท้่านไดข้ี่อูฐ 

(ทวัรน์ี้รวมค่าบริการขีอู่ฐและถงุเทา้กนัทราย) และสไลดเ์นินทราย เมื่อ

ท่านไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมเีสียงประหลาดเกิดขึ้น อนัเป็นที่มา

ของค าว่า เนินทรายครวญ เนื่องจากมคีนทอ้งถิ่นไดย้ินเสียงลมสะทอ้น

เป็นเสยีงคลา้ย การล ัน่กลองรบ เสยีงมา้รอ้ง เสยีงสูร้บและเสียงคนรอ้ง 

สอดคลอ้งกบัต านานเรื่องเลา่ทอ้งถิ่นที่ว่า เคยมกีองทพัถูกพายุทรายพดั

กระหน า่และถูกฝงัท ัง้เป็นท ัง้กองทพัอยู่ใตภู้เขาลูกนี้  ในบริเวณใกลก้นั

นัน้ น าท่านชม สระน ้ าเสี้ยวพระจนัทร ์บ่อน า้กลางทะเลทราย (รวมรถ

อุทยานขาเดียว) โอเอซิสที่ไม่เคยแหง้เหือด แมจ้ะผ่านกาลเวลามา

ยาวนาน โดยสระมคีวามลกึ 5 เมตร และหากมองจากยออดเนินทราย บ่อน า้แห่งนี้มอีตัลกัษณ์รุปร่างคลา้ยกบัเสี้ยวพระจนัทร ์ 

หมายเหต ุ: ผูท้ี่มอีายุมากกว่า 60 ปี ข้ึนไปไม่ควรร่วมกิจกรรมข่ีอูฐ และกิจกรรมผาดโผนอื่น ๆ ท ัง้น้ีเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

สถานที่ท่องเที่ยว ในเรื่องของความปลอดภยั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Lido International Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็ มรดกโลก วดัถ ้าโม่เกาคู (รวมรถแบตเตอรี่) – ตลาดกลางคนืซาโจว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางไปยงั วดัถ ้าโม่เกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีก

แห่งหนึ่งของโลก “ม่อเกา” เป็นถ า้ที่มคูีหานอ้ยใหญ่กว่า 

495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม พระพุทธรูป

แกะสลกั และองคเ์จา้แมก่วนอิม ซึ่งผลงานแต่ละคูหาไดม้ี

ก า รส ร ้า งขึ้ นตั้ง แ ต่ ปี  ค . ศ .  3 6 6  – 1 2 7 7  ด ังนั้น

ประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะไดช้มที่ถ  า้มอเกาแห่ง

นี้  เกิดจากความเพยีรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุค

หลายสมยัตลอดช่วงประวตัิศาสตรท์ี่นบัเนื่องเกือบหนึ่งพนั

ปี สิ่งก่อสรา้งภายใน วดัถ ้าโม่เกา ท าจากไมใ้นสมยัราชวงศถ์งัและซอ้ง จ านวน 5 หลงั คมัภรีแ์ละหนงัสอืต่าง ๆ กว่า 50,000 

ชิ้น และประติมากรรมเกือบ 2,500 ชิ้น ถ  า้โมเ่กา ด าเนินการก่อสรา้งนานนบัพนัปี ระหว่างคริสตศ์ตวรรษที่ 4 เรื่อยมา จนถึง

คริสตศ์ตวรรษที่ 14 ตัง้แต่ราชวงศฉิ์นถึงราชวงศห์ยวน รวม 10 ราชวงศ ์โดยยุคทองอยู่ในช่วงกลางสมยัราชวงศถ์งั และ

ไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก เมือ่ปี ค.ศ. 1987 จนไดร้บัการยกย่องเป็นแหล่งพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดของจีน  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางไปยงั ตลาดซาโจว หรือ ไนทม์ารเ์ก็ตตุนหวง ตลาดที่คึกคกัและมีชีวิตชีวา อีกท ัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวยอดนิยมไปโดยปริยาย โดยตลาดแห่งนี้จะมที ัง้รา้นอาหารและรา้นจ าหน่ายของที่ระลกึต่าง ๆ จ านวนมากเปิด

ใหบ้ริการตัง้แต่ 20.00 น. ถงึเวลา 00.00 น. นกัท่องเที่ยวที่มาเยอืนตุนหวงไมค่วรพลาดเป็นอย่างยิ่ง 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Lido International Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่แปด เมืองตนุหวง – (รถไฟความเร็วสูง) – เมืองหลนัโจว – กรุงเทพ ฯ (สนามบนิสุวรรณภมิู) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

ออกเดนิทางไปยงั สถานีรถไฟ เพื่อเดนิทางโดยรถไฟ กลบัสู่เมอืงหลานโจว 

นัง่รถไฟขบวนที่ D2759 10:03 – 18:14 รถไฟ CRH เป็นรถไฟที่

บริหารงานโดยการรถไฟจีน เหอเซี่ย หา้ว แปลว่า สามคัคี และมชีื่อใน

ภาษาองักฤษว่า "China Railway High-speed" (CRH) ซึ่งไดเ้ริ่ม

ด าเนินการ มาตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2550 เป็นตน้มา ในปจัจุบนัรถไฟเขา้มามี

บทบาทในการเดินทางเชื่อมต่อคมนาคมของผูค้นและไดร้บัความนิยมเพิ่ม

มากขึ้น ดว้ยปจัจยัของราคาที่ไมแ่พงมากนกัและที่ส  าคญัมคีวามตรงต่อเวลา 

แถมยงัสะดวกสบายกบัการเดนิทาง เรียกไดว้่าท ัง้ทนัสมยัและล  า้สมยัอีกดว้ย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนัแบบกล่อง (บนรถไฟ) 

  น าท่านเดนิทางไปยงัรา้นอาหาร  

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารสนามบิน หรือใกลเ้คียง  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ ท าการเชค็อินและโหลดสมัภาระ ณ เคาเตอรส์ายการบนิ 

21.30 น.           บนิลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ China Eastern Airline เที่ยวบนิที่ MU269 

00.30 น.           เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิ์ภาพ   
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อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข 

 
หมายเหตุ ; โปรแกรมน้ีไม่มีหอ้งพกัชนิดที่พกั 3 ท่าน หรือเตยีงเสริม 

 กรณีที่มาไม่ครบคู่ ตอ้งใชห้อ้งพกัแบบเดี่ยว เท่านั้น 

อตัราค่าค่าบริการดงักล่าวสงวนสทิธิ์เฉพาะผูท้ี่ถอืหนงัสอืเดินทางไทย เท่านั้น 

กรณีผุเ้ดินทางต่างชาต ิหรือหนงัสอืเดินทางต่างดา้ว เกบ็ค่าใชจ้่ายเพิ่ม 4,000 บาท/ท่าน 

 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✔ ตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยดัระบุวนัเดินทางไป – กลบัพรอ้มคณะ 

✔ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบิน 

✔ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 6 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน เท่าน้ัน 

✔ อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✔ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

✔ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 กก. ท่านละ 1 ใบ เท่าน้ัน 

✔ ค่ารถรบั – สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทาง ดูแลตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัิเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท                  และค่า

รกัษาพยาบาลกรณีอบุตัิเหตุในวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการขา้งตน้น้ีไม่รวม 

× ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

× ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรบัเพิ่มขึ้น 

เที่ยวฟิน บินตรง เสน้ทางสายไหม เขาสายรุง้ สระพระจนัทรเ์สี้ยว 8 วนั 6 คืน 

โดย สายการบิน ไชน่า อสีเทิรน์ แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

 

 

เด็กอายไุม่เกนิ 12 ปี ใชเ้ตียง 

 

พกัเดี่ยว 

22 – 29 ส.ค. 2562 36,990.- 36,990.- 6,990.- 

10 – 17 ต.ค. 2562 37,990.- 37,990.- 6,990.- 
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× ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและคา่อาหารที่ส ัง่เพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่ห ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

× ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้23 กก. 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าจนีแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,850 บาท โดยใชเ้วลาด าเนินการประมาณ 7 วนัท าการ 

× ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและทปิคนขบัรถ 400 หยวน/ทริป/ท่าน 

กรณีที่ผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็คา่ทปิเพิ่ม 50 หยวน เป็น 450 หยวน/ท่าน/ทริป 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการหรือกอ่นหนา้น้ัน โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการเดินทาง อยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ มเิช่นน้ันบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ

ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคนืเงนิทัง้หมดหรือบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจริง 

3.เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้ริการที่ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1. ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทาง 21 วนั กอ่นการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนักอ่นการเดนิทาง เกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้เมื่อผลวซีา่ผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดนิทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีใหข้ึ้นอยูก่บัดลุยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่าน้ัน อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสดุสมบูรณ์ 

2.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมาก

เป็นส าคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
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4.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบินในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบริการ

ในกรณีที่มีการขึ้นราคาคา่ตัว๋เครื่องบิน ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัรา

แลกเปลี่ยนไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ท ัง้หมดหรือบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

7.ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงัน้ันหากท่านมเีหตุอนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนสง่ หรอื หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บรษิทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการน้ันๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่าน้ัน หากมีจ านวนผู ้

เดินทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ที่ก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกหรือปรบัเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 10-15

ท่าน ตอ้งเพิ่มเงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเ้ดนิทาง 16-19 ท่าน ตอ้งเพิ่มเงนิท่านละ 1,000 บาท 

11.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน การเดินทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย 

และ อื่น ๆ ที่เขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดม้ีสว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระท า

ดงักล่าวทัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆ ปฏเิสธการเขา้ – ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบคืนเงนิทัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลือกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยวดว้ย

ตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าตา่ง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบ

ใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยว อนัมสีาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

15.บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดินทางอนัมสีาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บรษิทั

ขนสง่ โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การ

นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที่อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่เกดิขึ้นทางตรง หรือ

ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัิเหตุต่างๆ 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเที่ยว (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

19.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทั ฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 
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20.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เลม่น ้ าเงนิ)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

21. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเทา่น้ัน 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลือไม่ถงึและไมส่ามารถเดินทางได ้) 

 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัวีซ่าจนี  

1. กรณียกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการแจง้สถานทูตเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของสถานทูตเรื่อง

วซี่าของท่านเน่ืองจากการขอวซี่าในแตล่ะประเทศจะถูก บนัทึกไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทั 

2. กรณีที่ท่านมีวซี่าประเทศปลายทางที่สามารถเขา้ออกไดห้ลายครัง้ และยงัไม่หมดอายุ จ าเป็นจะตอ้งเป็นวซีา่ชนิดทอ่งเที่ยวเท่าน้ัน โดย

จะตอ้งอยูใ่นหนังสอืเดินทางเล่มปจัจุบนัที่มีอายุคงเหลอือยา่งนอ้ง 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั รวมถงึวซี่าชนิดที่อนุมตัิโดยระบุวนัที่

สามารถพ านักในประเทศจนีจะตอ้งไม่เกนิกวา่ก าหนดที่อนุมตัิในหนา้วซี่าท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ปลายทางกรุณาสง่หนา้วซีา่และหนา้ที่มีการประทบัตราเขา้ประเทศมาแลว้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง หากไม่เป็นไป

ตามเงื่อนไขและลูกคา้ยนืยนัเดินทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัความเสยีหาย และ คา่ใชจ้า่ยที่จะเกดิขึ้นใน

ทุกกรณี เช่น เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ช็คอนิไดเ้น่ืองจากอายุหนังสอืเดนิทางคงเหลือไม่เพยีงพอ กรณีถูกปฏเิสธจากด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง และ ถูกสง่กลบัจากประเทศปลายทาง เป็นตน้ 

3. การบิดเบอืนขอ้เท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศจนีเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถูกปฏเิสธวซี่า 

สถานทูตจะไม่คืนคา่ธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ หากสถานทูต

มีการสุม่ เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ 

ทัง้น้ีบรษิทัฯ อาจจะสง่เจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิทัใคร่ขอรบกวน

ท่านจดัสง่เอกสาร ดงักลา่วเช่นกนั 

4. ท่านที่ใสป่กหนังสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสอืเดินทางน้ัน ๆ และพาสปอรต์ 

ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรอื แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

5. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวซี่า หรอื กอ่นเดินทางกบัทางบริษทั ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหนา้

เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าที่ค่อนขา้งนานและไมส่ามารถดงึเล่มออกมาระหวา่ง

การพจิารณาอนุมตัิวซี่าได ้และกรณีที่ตอ้งการใชห้นังสอืเดินทางกะทนัหนั ท าใหต้อ้งรอ้งขอหนังสอืเดินทางกลบัคืนด่วน ระหวา่ง

ข ัน้ตอนการพจิารณาวซี่า อาจท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซี่า และ ทา่นจ าเป็นตอ้งสมคัรเขา้ไปใหม่ นัน่หมายถงึจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม 

และ ค่าบริการใหม่ท ัง้หมด โดยค านึงถงึระยะเวลาการพจิารณาเป็นส าคญักอ่นด าเนินการ 

6. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซี่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ กรณีที่มีการ

ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง ค่าใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นในการเดินทางกลบั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืน

ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด   

7. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง โดย การยกเวน้วซี่าในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี 

หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

8. สถานทูตจนีอาจปฏเิสธไม่รบัท าวซี่าใหพ้าสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

8.1 ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

8.2 น ารูปถา่ยเกา่ ที่ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดือนมาใช ้
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เอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าจนี 

เอกสารในการยื่นวซี่าจนีส าหรบัผูท้ี่ถอืพาสปอรต์ไทย  

โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวซี่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร 

เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทูต โดยบางครัง้ก าหนดการอาจเปลี่ยนโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

การยื่นวซ่ีาจนีแบบเด่ียว (ตดิเล่ม)  

การย่ืนวีซ่าจนีแบบเด่ียวมี 2 กรณี 

ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,850 บาท  

ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,950 บาท  

เอกสารที่ตอ้งใช ้ 

1. หนังสอืเดินทางที่มีอายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด โดยหนังสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตรา 

วซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 น้ิว ถา่ยไม่เกนิ 6 เดือน 2 ใบ พื้นหลงัขาวเท่าน้ัน และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปที่ปรินทจ์าก

คอมพวิเตอร ์ 

2.1 หา้มสวมเสื้อสขีาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยดืสขีาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ หรอืชุดท างานที่มสีญัลกัษณ์ขององคก์รที่สงักดั 

     2.2 รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิ้มเหน็ฟัน มองเหน็ทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้ 2 ขา้ง 

     2.3 ไม่สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.    ส าหรบัผูท้ี่ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้ – อ 

อก หรือ Re – Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันกอ่นการสง่เอกสารยื่นวซี่า 

4.    เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์ตอ้งกรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ทางบรษิทัไม่มีนโยบายกรอกขอ้มลูใหก้บัลูกคา้โดย

เด็ดขาด เพื่อใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบของศูนยร์บัยื่นและสถานทูต 

5. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา ที่อายุต า่กวา่ 18 ปี  

     5.1 กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร 

      5.2 กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับิดา มารดา หรือเดนิทางกบับิดา มารดาท่านหน่ึงทา่นใดเพยีงคนเดียว ตอ้งแนบหนังสอือนุญาต 

    ใหเ้ดินทาง ที่ออกโดยที่ท าการเขตหรือที่ท าการอ าเภอเทา่น้ัน โดยใหผู้ป้กครองท่านที่ไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ยเป็นผูอ้นุญาต ิและแนบ 

    ส าเนาบตัรประชามาพรอ้มกนักบัเอกสาร  

6.      ขอ้มูลจริงเกี่ยวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยูป่จัจุบนั ที่อยูท่ี่ท างาน ญาตทิี่ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข 

        โทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการออกวซี่า เล่มที่ 

        มีปญัหา (สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

7.        เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยื่นวซี่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษิทัทวัร ์อยา่งนอ้ย 10-7  

               วนัท าการ (กอ่นออกเดินทาง) 

กรณีหนงัสอืเดินทางชาวต่างชาตแิละต่างดา้ว 

กรณีหนงัสอืเดินทางต่างดา้ว(เลม่เหลอืง) หรือพาสปอรต์ต่างชาติ ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจนี 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยื่นวซี่า 

(ตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพจิารณาวซีา่ของท่าน) 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………….………………………. 

วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

สญัชาติปจัจุบนั .................................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากสญัชาติปจัจบุนั…………………………………………………………………… 

เพศ   ชาย         หญิง 

สถานภาพ           โสด            แต่งงาน (จดทะเบยีน) ชื่อคู่มรส .................................................................................           

                                 แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)            หย่า              หมา้ย      

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื.........................................     อีเมล............................................………………………………………… 

อาชพีปจัจุบนั ........................................................................................................  

(หากท ากจิการคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยวา่คา้ขายอะไร เช่น ขายเสื้อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้)  

 

ชื่อบริษทัหรือรา้นคา้ ที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์/ ส าหรบันกัเรยีน นกัศึกษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… โทร.………………………………………… 

 กรณีเกษยีณอายุ ตอ้งลงอาชพี และสถานที่ท  างานสุดทา้ยก่อนเกษยีณมาดว้ยทุกครัง้  

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีน  

    ไมเ่คย         เคย     ตัง้แต่วนัที่....................  ถงึวนัที่.............เดนิทางเขา้ไปยงัเมอืง ………………………. 

    **กรณีลูกคา้เคยมวีซ่ีาจีน รบกวนทา่นถ่ายส าเนาหนา้วซ่ีาตวัลา่สุดพรอ้มตราประทบั ต.ม. แนบมาดว้ย** 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศมาก่อนหรือไม ่

            ไมเ่คย          เคย (ประเทศ)......................................................................................... ........................... 

หมายเหต ุ การอนุมตัิวซีา่เป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มีสว่นเกี่ยวขอ้งใดๆทัง้สิ้น ทัง้น้ีบริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอย

บริการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน้ัน 

 

  

  

   

  

  


