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ช่วงเวลาที�สวยที�สุด ใบไม้เปลี�ยนสี ดินแดนบริสุทธิ� 

เส้นทางวฒันธรรม และธรรมชาต ิ 
ซีอาน สุสานทหารจักรพรรดจิิ&นซี เจดย์ีห่านป่าใหญ่ โชว์ราชวงศ์ถัง 

ตุนหวง ถํ-ามอเกา เส้นทางแห่งพระพทุธศาสนา 

เนินทรายร้อง หมิงซาซาน ขี�อูฐตะลุยทะเลทราย สระนํ-าวงพระจันทร์ 
ฮามี� เมืองแห่งข่าน, ถูลูฟาน เมือง 4 ที�สุด (ตํ�า, ร้อน, แห้ง, หวาน) 

อูรูมูฉี เมืองเอกแห่งมณฑลซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ระบําซินเจียง 
คานาสือ อุทยานคานาส ทะเลสาบพระวงพระจันทร์ มังกรหลับ เทวดา 

ล่องทะเลสาบคานาส ศาลาชมปลา 
เมืองห้าสี เหอมู่ชุน แพะเมืองผ ีแปลงนานํ-ามัน 

เส้นทางที�เหมาะสําหรับนักท่องเที�ยวที�รักธรรมชาตแิละวฒันธรรม 
เดนิทางโดยสายการบินไชน่า เซาท์เทริน์ แอร์ไลน์ พร้อมบินภายในประเทศ  
กาํหนดเดนิทาง   วนัที� >? – A4 กันยายน  ABBC   >A วัน >> คืน 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู – กวางเจา – ซีอาน         

��.�� น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั"น # เกาะ U เคานเ์ตอร์ 
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สายการบินไชน่าเซาเทริน์ แอร์ไลน ์(จอดรถส่งผูเ้ดินทางไดที้� อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั"น # ประตู 

2-4�)  

DC.4D น. เดินทางสู่เมอืงกวางเจา โดยสายการบิน ไชน่าเซาท์เทริน์ แอร์ไลน์ เที�ยวบินที� CZ 362  

46.67 น. เดินทางถึงสนามบินกวางเจา นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

   รับกระเป๋า จากนั"นนาํท่านต่อเครื�องบินภายในประเทศไปยงัเมืองซีอาน 

>F.AB น.  ออกเดินทางสู่เมอืงซีอาน โดยสายการบินภายในประเทศ เที�ยวบินที� CZ3201 

   (หมายเหตุ สายการบินภายในประเทศจีน อาจมีการเปลี�ยนแปลงตารางบิน) 

42.�7 น. ถึงเมอืงซีอานเมอืงหลวงของมณฑลส่านซี ตั-งอยู่ในหุบเขาที�มแีม่นํ-าเว่ยไหลผ่าน มปีระวตัิศาสตร์

ยาวนานกว่า F,DDD ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงใน

สมยัต่าง ๆ รวมทั-งสิ-น >A ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกจิและวฒันธรรม

ระหว่างจีนกบัประเทศต่างๆ ทั�วโลก เป็นจุดเริ�มต้นของเส้นทางสายไหมอนัเลื�องชื�อ มโีบราณสถาน

โบราณวตัถุเก่าแก่อนัลํ-าค่าและเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สําคญัของจีน 

บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�สอง  เจดียห่์านป่าใหญ่  – ตนุหวง  - ทะเลทรายหมิงซาซาน (ขี�อฐู) – สระนํ+าวงพระจนัทร ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�โรงแรม 

� นําท่าน เดินทางสู่วดัฉือเอนิ  ซึ�งเป็นที�ตั-งของ “ต้าเยี�ยนถ่า” 

เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วดันี" เคยเป็นอารามหลวงที�สร้างขึ"นโดยฮ่องเต้

ถงัเกาจง ในสมยัราชวงศ์ถัง เพื�อตอบแทนคุณมารดา หลงัจาก

สร้างเสร็จไดนิ้มนตพ์ระถังซัมจั&งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระ

คมัภีร์พระไตรปิฎกที�นํามาจากอนิเดีย พระถงัซัมจั&งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าขึ-น

เพื�อเกบ็พระไตรปิฎก ลกัษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี A ชั"น สูง �#.A เมตรในสมยัก่อนจะ

สร้างเจดียด์ว้ยดินทั"งหมด แต่พอมาในสมยัราชวงศห์มิง ไดรั้บการบูรณะเป็นอิฐทั"งหมด  สมควรแก่

เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

>?.AB น.  ออกเดินทางสู่เมอืงตุนหวง โดยสายการบินภายในประเทศ เที�ยวบินที� CZ6896 
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   (หมายเหตุ สายการบินภายในประเทศจีน อาจมีการเปลี�ยนแปลงตารางบิน) 

47.7� น.  ถึงสนามบิน เมอืงตุนหวง เมอืงแห่งโอเอซีส ตั-งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลกานชู  

   ทางตะวนัตกของจีน เป็นเมอืงที�มวีฒันธรรมรมและประวตัศิาสตร์ที�มชืี�อเสียงของจีน เป็นเมือง 

   ยทุธศาสตร์บนเส้นทางสายไหมที�นกัเดินทางทุกคนตอ้งหยดุแวะเพื�อจดัเตรียมเสบียงใหพ้ร้อมก่อน 

   เดินทางผา่นทะเลทรายอนัยาวไกลเป็นเส้นทางคมนาคมสาํคญัจากจีน ไปยงัเขตซีอวี"  เอเชียกลาง 

และยุโรปและเคยเป็นชุมทางการค้าที�เจริญรุ่งเรืองในอดีตเมอืงตุนหวงยงัเป็นคลงัสมบัติด้านเอกสารที�

ครอบคลมุถึงบริบทในด้านต่างๆ อาทเิช่นการเมอืง เศรษฐกจิ การทหาร ปรัชญา วรรณคดี ชนเผ่า  

ประเพณพีื-นเมอืง เป็นต้น เมื�อปี >[C\ ยูเนสโกของสหประชาชาติได้จัดให้เมอืงตุนหวงอยู่ใน 

บัญชีรายชื�อรายการอนุรักษ์ มรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งโลก และในปี >[[> ได้มอบเอกสาร  

มรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งโลกแก่เมืองตุนหวง       

   � จากนั"น นําท่านเดินทางสู่ เนินทราย “หมงิซาซาน” เทอืกเขาทะเลทรายที�มคีวามยาวจากทศิ 

   ตะวนัออก ไปยงัทศิตะวนัตก  4D ก.ม.  จากทิศเหนือ ไปยงั 

   ทิศใต ้6� กิโลเมตรสูงประมาณ >DD เมตร ทรายมสีีสันต่างกนั  

   B สี คอื สีแดง เหลอืง เขยีว ขาว ดํา  ที�มาของภูเขาหมิงซาซาน  

   แปลวา่ภูเขาทรายร้องไห ้เมื�อลมพดัผา่นเนินทรายจะมีเสียงดงั 

   ออกมา จึงได้ชื�อว่าหมงิซา แปลว่าทรายร้อง ตามตาํนานเล่าวา่ 

   เคยมีกองทพั 6 กองทพักาํลงัสู้รบกนัอยู ่และในขณะนั"น ไดเ้กิดพายทุรายพดักระหนํ�า จึงทาํใหท้ั"ง  

   6 กองทพัถูกฝังทั"งเป็นภายใตก้องทราย ปัจจุบนัเทือกเขาหมิงซาซานเป็นจุดท่องเที�ยวที�สาํคญัของ 

 เมืองตุนหวง กิจกรรม ณ ภูเขาหมิงซาซาน คือ เมื�อท่านขึ"นถึงยอดเนินเขาทราย  ท่านสามารถไถลลื�น 

 ลงมาสู่เชิงเขาดา้นล่างอยา่งสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจไดย้นิเสียง 

กลองรบ เสียงมา้ร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง ท่านจะได้ขี�อูฐชมทะเลทรายที�กว้างใหญ่   

สานฝันขี	อฐูท่องทะเลทราย จงูตามกนัเป็นทวิแถวไปตามสันทรายที	โค้งไปมา ภูเขาทรายดูเป็น 

ประกายเมื	อต้องแสงอาทติย์ ตัดกบัฟ้าสวยสีครามใสที	ท่านจะประทบัใจไม่รู้ลมื (รวมค่าขี	อฐูเที	ยว 

ทะเลทรายครึ	งชั	วโมง)   

จากนั-นนําท่านไปชมสระนํ-าวงพระจันทร์ บ่อนํ-าผุดที�ไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่กลางทะเลทราย 
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ทั-งที�มคีวามลกึเฉลี�ยเพยีง 6 เมตรเท่านั-น ความกว้างของทะเลสาปจากทศิเหนือไปทศิใต้ประมาณ >DD 

เมตร และจากทศิตะวนัตกไปตะวนัออก AB เมตร ลกัษณะของบ่อนํ-าแห่งนี-คล้ายเสี-ยววงพระจันทร์  

จึงเป็นที�มาของชื�อ สระนํ-าวงพระจันทร์  มชืี�อเรียกอกีอย่างว่าทะเลสาปพระจันทร์เสี-ยว  

มปีรากฏการณ์แปลกคือเมื�อลมพดัทรายแทนที�จะถูกพดัลง แต่กลบัพดัขึ-นสู่เนินเขา ดังนั-นสระนํ-า 

วงพระจันทร์หรือทะเลสาบพระจันทร์เสี-ยวจึงไม่มวีนัที�จะถูกทรายทบัถม  และนํ-าไม่เคยแห้ง 

คํ�า   บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม KAISHENG HOTEL  

หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

วนัที�สาม  ตนุหวง–มรดกโลกถํ+าโมเกา-ฮามี� ** วนันี+ วิ�งรถทางไกล / ตนุหวง-ฮามี� 344 กม. 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที�โรงแรม   

� จากนั"นนาํท่านชมถํ-าโม่เกาคู หรือเชียนฝอต้ง ( แปลว่าถํ"าพระพุทธรูปพนัองค ์)  

ที�ตั-งอยู่บนเนินทรายหมงิซาซัน ได้รับการขึ-นทะเบียนเป็น มรดกโลกจากยูเนสโกเมื�อปี >[C\  

และได้รับการยกย่องเป็นแหล่งพทุธศิลป์ที�ยิ�งใหญ่ของจีน  เป็นสิ�งก่อสร้างมหัศจรรย์ บนหน้าผาของ 

เขาหมงิซาซาน ได้แกะสลกัหน้าผาทางซีกตะวนัออกของภูเขาที�มคีวามยาวถงึ >,FDD เมตร  

อยู่ท่ามกลางทะเลทรายโกบี ห่างจากตุนหวงไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ ประมาณ AB กโิลเมตร  

ผาหินถูกเจาะเป็นถํ-าจํานวน 4[A ถํ-า เนื�องจากหินภายในถํ-าโม่เกาคูนี" มีลกัษณะร่วน ไม่เหมาะแก่ 

การแกะสลกั จึงนิยมปั" นเป็นรูปสลกัที�ทาํขึ"นจากดินเหนียว งานประติมากรรมรูปสลกัเขียนสีที� 

ปรากฏอยูภ่ายในถํ"านบัร้อยๆคูหานั"น สลกัเป็นรูปต่างๆ ทั"งรูปสลกัพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์  

พระสวก ทวยเทพอสูร ฯลฯ มากมาย  มีภาพวาดสีบนผนงัสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลกั  

และองคเ์จา้แม่กวนอิม ในคูหาตน้ ๆ เป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆเ์ล่อจุนในปี ค.ศ. 366  

ส่วนคูหาสุดทา้ยขดุเมื�อยคุที�มองโกลมีชยัชนะเหนืออาณาจกัรจีนใน ปี ค.ศ. 1277 ดงันั"น 
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ประติมากรรมหรือจิตรกรรมที�ท่านจะไดช้มที�ถ ํ"าโมเกาแห่งนี" เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกร 

และช่างหลากยคุหลายสมยัตลอดช่วงประวติัศาสตร์ที�นบัเนื�องยาวนานเกือบ 1,000 ปี   

ยงัมีคมัภีร์ทางพุทธศาสนาจาํนวนกวา่ #�,��� เล่มถูกคน้พบในถํ"าหมายเลข 4A แต่ถูกนกัสาํรวจ 

ชาวฮงัการีซื"อไปหลายพนัเล่ม สร้างความไม่พอใจใหก้บัรัฐบาลจีนเป็นอยา่งมากปัจจุบนัจดัแสดง 

อยูใ่นพิพิธภณัฑใ์นกรุงลอนดอน 

ปัจจุบันถํ-าโม่เกาคู เป็นสถาณที�ท่องเที�ยวอกีหนึ�งที�ห้ามพลาดในรายการเส้นทางสายไหมนี-  

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารเดนิทางออกจากมณฑลกานซู่โดยใช้รถโค้ชคนัเดิมผ่าน 

พรมแดนเข้าสู่ “ฮาม”ี เมืองหน้าด่านของมณฑลซินเกยีง เส้นทางจะเป็นถนนตัดผ่านเขตทะเลทรายโกบี 

(ประมาณ #�� กม. / 7 ชั�วโมง) ระหวา่งทางจะผา่นประตูเมืองซึ�งมีลกัษณะคลา้ยประตูชยัของฝรั�งเศส  

คํ�า   บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม  HAMI HOTEL (4 ดาว)  

หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สี� ฮามี� – อนสุรณจ์กัรพรรดิฮามี� – ถลูฟูาน – ภเูขาไฟ (ฮวอเยี�ยนซาน) – เมืองเก่าเจียเฮอ – 

เจดียซ์กูง 

เช้า บริการอาหรเช้า ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านชม เมืองฮาม ีหรือ

โอเอซิสแห่งคูมุล ซึ�งเคยเป็นที�ตั-งของเมอืงหลวงและวงัหลวง 

แห่งกษตัริย์ผู้ปกครองนครแห่งทะเลทราย “ราชาแห่งโกบี” ที�

ประชาชนถวายพระนามว่า “ข่าน” ภายหลงัเมื�อยุคราชอาณาจักร

ล่มสลายเพราะจีนยุคใหม่เข้าปกครอง หมดยุคข่าน วงัถูกเผาทาํลาย ราชวงศ์ล่มสลายเพราะถูกล้ม
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อาํนาจ  ฮามจึีงเป็นเมอืงที�มแีต่ความหลงั ถูกกล่าวขานถึงครั-งอดีตที�มสีีสันในยุค “ข่าน” เรืองอาํนาจ 

ปัจจุบันฮามเีป็นเมอืงที�มชืี�อเสียงในการปลูกแตงฮามแีตงหวานที�ขึ-นชื�อของจีน  

� นาํท่านไปชม สุสานจักรพรรดิฮาม ี (TOMBS OF 

THE HUI KINGS) เป็นสุสานใหญ่ที�ฝังพระศพของ “ข่าน” 

แห่งฮามีหลายรัชสมยั รวมถึงมเหสีและเชื"อพระวงศ ์ตวั

อาคารดา้นนอกสร้างแบบศิลปะอาหรับ ในบริเวณมีมสัยดิ

ใหญ่ที�สามารถจุคนได้ถึง ?,DDD คน ถือเป็นมสัยดิที�ใหญ่

ที�สุดในเมอืงฮาม ีสมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมอืงถูลูฟาน เดินทางสู่เมอืงทูรูพาน (406 กม.) 

เมอืงโอเอซีสอกีแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็นเมอืง ? ที�สุดในเขตซินเกยีง (>. ตํ�าที�สุดในจีน ตํ�าจาก

ระดับนํ-าทะเล >B4.4? เมตร  A. ร้อนและแห้งที�สุดในจีน อณุหภูมเิฉลี�ย ?B องศาเซลเซียส เคยร้อน

สูงสุดถึง 4[ องศาเซลเซียส  ?. ลมแรงสุด จึงมโีรงงานไฟฟ้าพลงัลมหลายแห่ง)   

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

� นําท่านชม ฝอเยี�ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ�งเป็น

สถานที�ที�กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ&ว ตอนที�ซุนหงอคงไปยมื

พดักายสิทธิc จากองคห์ญิงพดัเหลก็มาดบัไฟในภูเขาเปลวไฟ 

เพื�อใหพ้ระถงัซาํจัeงไดเ้ดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที�อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลกัษณะเป็นเขาหินสี

อิฐแดงทั"งลูก ไม่มีตน้ไมใ้บหญา้ขึ"นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลงิคล้ายไฟกาํลงัลกุไหม้ 

� จากนั"นนาํท่านชม เมอืงโบราณเจียวเหอ (Jiaohe Ancient 

City) : เมอืงในอ้อมกอดของสายนํ-า เป็นที�ตั"งของเมืองโบราณ

เจียวเหอ ซึ�งหมายถึง แม่นํ"ามาประสบกนั เป็นชื�อที�ตั"งตาม

สภาพของภูมิประเทศ เมืองโบราณเจียว เหอมีประวติัประมาณ 

2,300 ปีแลว้ อยูห่่างจากเมืองทูหลู่ฟานไปทางทิศตะวนัตก

ประมาณ 10 กโิลเมตร เมอืงโบราณเจียวเหอเป็นเกาะที�มี

ลกัษณะคล้ายกบัใบต้นหลวิ อยู่บนตรงกลางของแม่นํ-า ความ

ยาวประมาณ 1,650 กโิลเมตรตรงกลางที�กว้างที�สุดประมาณ 
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300 เมตร หน้าผาเมอืงดาบเหลาสูงกวา่ 30 เมตร เป็นกาํแพงแบบธรรมชาติ ทาํใหเ้มืองนี"ไม่

จาํเป็นตอ้งมีกาํแพงเมือง ที�สาํคญัที�สุดในดา้นใตข้องหนา้ผา โดยความยาวของทั"งเมือง 1,000 เมตร 

ความยาวของเมืองดา้นใน วดัจากทิศใตจ้รดทิศเหนือประมาณ 300 เมตร เส้นผา่ศนูยก์ลางกวา้ง 10 

เมตร แบ่งเป็นสิ�งปลูกสร้าง สามส่วน พื�นที�ตึกและบา้นประมาณ 250,000 ตารางเมตร ภาคเหนือเป็น

วดั ภาคตะวนัออกสิ�งปลูกสร้างนอ้ย เป็นสถานที�ราชการและบา้นพกั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสิ�ง

ปลูก สร้างมีมาก เป็นบา้นพกัของชาวบา้น ดา้นตะวนัตกและภาคใตข้องโบราณเมืองเป็นสถานที�

ปลูกสร้างของโบราณ 

� จากนั-นนําชม เจดีย์ซูกงถ่า และ มสัยดิเอ๋อหมิ�น เป็น

สิ�งก่อสร้างที�แม้จะเรียกว่าเจดีย์ แต่มลีกัษณะเหมือนหอคอย 

อยูห่่างจากตวัเมืองทูรูฟาน 2 กิโลเมตร คาดวา่ก่อสร้างเมื�อปี 

1777 เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานของนายพลเอ๋อหมินโฮจา ทหาร

ชาวเมืองทูรูฟาน มีลกัษณะเป็นสุเหร่าของชาวอุยกร์ู สร้างดว้ยอิฐสีทรายอยา่งงดงาม มีความสูง 44 

เมตร และมีฐานรอบเจดีย ์10 เมตร มีการจดัอิฐที�สร้างเจดียเ์ป็นรูปทรงเรขาคณิต มีลวดลายหลาย

แบบ ทั"งเป็นรูปคลื�นและลายดอกไม ้รวมแลว้มีลวดลายบนเจดียม์ากกวา่ 15 ลาย 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม HUAZHOU HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

วนัที�หา้  ถลูฟูาน – อรูมูฉีู – ลอ่งทะเลสาบเทียนฉือ – ตลาดพื+นเมืองบาซาร ์ - โชวร์ะบําซินเจียง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั          

จากนั-นนําท่านเดินทางสู่เมอืงอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง เมืองสาํคญัของ

เส้นทางสายไหมเหนือ  ตั-งอยู่แถบเทอืกเขาเทยีนซานที�ความสูง [DD เมตรเหนือระดับนํ-าทะเล มี

ประชากร 6.l ลา้นคน เป็นเขตปกครองตนเองที�มีพื"นที�กวา้งใหญ่

มากที�สุด ประชากรทั"งมณฑลมีประมาณ 4�� ลา้นคน ชมชีวติ

ความเป็นอยูข่องชาวซินเจียงที�มีพลเมืองกวา่ 70 % นบัถือศาสนา

อิสลาม มีภาษาหนงัสือทอ้งถิ�นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมป้ีาย
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บอกชื�อสถานที�ต่างๆ 2 ภาษา คอืภาษาท้องถิ�น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร       

จากนั"นนําท่านเดินทางสู่ �เทอืกเขาเทยีนซาน ซึ�งมคีวามสูง 

5,445 เมตรจากระดับนํ-าทะเล ผ่านชมความงามธรรมชาติของ

ป่าสนภูเขาหิมะสูงชัน นําท่านล่องเรือใน ทะเลสาบเทยีนฉือ 

ทะเลสาบสรวงสวรรค์ ที�มคีวามสูง 1,900 เมตรจากระดับนํ-าทะเล (รวมค่ารถแบตตารีและค่าเรือ

แล้ว)  

หมายเหตุ หากทะเลสาบเทยีนฉือปิดทางขึ-นเนื�องจากถนนยงัมหิีมะลื�นไม่ปลอดภัย หรือขึ-นเขาได้

แต่ล่องเรือไม่ได้เนื�องจากนํ-าแขง็ในทะเลสาบยงัละลายไม่หมด กรณทีี�บัตรเทียนฉือยงัไม่ได้ใช้

ทั-งหมด ผู้จัดฯ จะคนืค่าบัตรให้เป็นเงินหยวนตามจริง แต่ถ้าบัตรใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มกีารคนื

ค่าบริการใดๆทั"งสิ"น)   

� จากนั"นนาํท่านชม ตลาดนัดขายสินค้าพื-นเมอืง (บา

ซ่าร์) เพื�อชมชีวติของชาวบา้นและเลอืกซื-อของที�ระลกึ เช่น 

ผ้าพนัคอสีสวย เครื�องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น 

องุ่น แอปริคอด กวี ีอนิทผาลมั เลอืกซื-อเมลด็อลัมอน

อบแห้ง เมลด็วอลนัตอบแห้งต่าง ๆ  

คํ�า   บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  พร้อมชมการแสดงระบํา 

ซินเกยีง จบการแสดงนําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรม 

LANGCHEN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที�หก  อรูมูฉีู – เมืองหา้สี – เมืองฟหูยนิ  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมอืงห้าสี 

   � นาํท่านชมเมอืงห้าสีที�เกิดจากธรรมชาติ ยามตอ้งแสงแดด จะเกิดเป็นสีต่าง ๆ ทั�วทั"งบริเวณ  
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เที�ยง  บริการอาหรกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมืองฟูหยนิ 

คํ�า   บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม YUN DE HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

วนัที�เจ็ด  ฟหูยนิ – ท ุ่งหินแปลก – เหอม ู่ชนุ - คานาสือ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางชมทุ่งหินแปลก � สือหลนิสือกวน 

สวติเซอร์แลนด์แห่งแดนมงักร ชมทุ่งหญ้าสีเขยีวป่าสนเขยีวดําสีสันกบัภูเขาหิมะเบื-องหลงั ไข

ความลบักบัหินปริศนา รูปคน รูปเดก็ และอีกหลากหลายรูปแบบต่าง ๆ ที�มีตาํนานกวา่ 3,000 ปี  

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านแวะเยี�ยม � ชนชาวมองโกล เผ่าถูวา ที�

หมู่บา้นเหอมู่ชุน ซึ�งอาศยัอยูท่างตอนใตข้องทะเลสาบคานสั ชนเผา่ถูวาเชื�อในนิกายลามะ พดูภาษา

เติร์กเพราะวา่อยูใ่กลก้บัคาซคั ยงัชีพอยูด่ว้ยการล่าสัตว ์ ในสมยัราชวงศถงัเจียและราชวงศห์ยวน

เรียกชนเผา่นี"วา่ “ถวัปา” ดินแดนแถบนี" เคยเป็นที�อยูข่องชาวรัสเซีย ก่อนที�ชนเผา่ถูวา่จะอพยพเขา้มา

อยูอ่าศยั ชมววิทวิทศัน์รอบ �หมู่บ้านเหอมู่ชุน หมู่บ้านแห่งนี-เป็นหมู่บ้านที�มนัีกวาดรูป นัก

ถ่ายภาพจากทั�วทุกมุมโลกให้ความสนใจ เดินทางมาเที�ยวชม และบันทกึภาพลงนิตยสารท่องเที�ยว

มากมาย แล้ว 

 

� นําท่านเดินทางสู่ คานาสือ อทุยานธรรมชาติที�ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขา ความ

ยิ�งใหญ่ความพสุิทธิ�ที�เหนือคาํบรรยาย คานัสเป็นทะเลสาบนํ-าแร่ธรรมชาติ ที�มขีนาดใหญ่กว่า

ทะเลสาบเทยีนฉือถึง >D เท่า ซ่อนตัวอยู่ในป่าลกึกลางเทอืกเขาอลัทาย (อลัไต) บริเวณนี-ถูกขนาน

นามว่า “โอเอซีสสวรรค์แห่งซินเกยีง” การปกคลมุของหิมะและนํ-าแขง็อนัยาวนานบนแม่นํ-าคานัส 

ทาํให้เกดิทะเลสาบคานัสซึ�งอยู่สูงกว่าระดับนํ-าทะเล >,?\B เมตร มคีวามกว้าง >.F-A.[ ก.ม. ความ
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ยาว A4 ก.ม. และ นํ-าลกึเฉลี�ย [D เมตร ครอบคลมุพื-นที� 4D ตารางกโิลเมตร ในภาษามองโกเลยี 

“คานัส” มคีวามหมายว่า “สวยงามน่าพศิวง” คานัสมคีวามงดงามหลากสีสัน ทะเลสาบดูใสเหมอืน

กระจกเงา สะท้อนเงาของ ต้นไม้ ภูเขา ท้องฟ้า และยอดเขาสูง สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่คา

นาสือ  

คํ�า   บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั HONGFU GRAND HOTEL  

หรือเทียบเท่า # ดาว 

วนัที�แปด คานาสือ ทะเลสาบวงพระจนัท,์ ทะเลสาบเทวดา, ทะเลสาบมงักรหลบั, ศาลาชมปลา, 

ลอ่งเรอืทะเลสาบ  

เช้า บริการอาการเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่อทุยานคานาสือ อทุยานธรรมชาติที�ถูกโอบ

ล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขา ความยิ�งใหญ่ความพสุิทธิ�ที�เหนือคาํบรรยาย คานัสเป็นทะเลสาบนํ-าแร่

ธรรมชาติ ที�มขีนาดใหญ่กว่าทะเลสาบเทยีนฉือถึง >D เท่า ซ่อนตัวอยู่ในป่าลกึกลางเทอืกเขาอลัทาย 

(อลัไต)  บริเวณนี-ถูกขนานนามว่า “โอเอซีสสวรรค์แห่งซินเกยีง” การปกคลมุของหิมะและนํ-าแขง็

อนัยาวนานบนแม่นํ-าคานัส ทาํให้เกดิทะเลสาบคานัสซึ�งอยู่สูงกว่าระดับนํ-า ทะเล >,?\B เมตร  

มคีวามกว้าง >.F-A.[ ก.ม. ความยาว A4 ก.ม. และ นํ-าลกึเฉลี�ย [D เมตร ครอบคลมุพื-นที� 4D ตาราง

กโิลเมตร ในภาษามองโกเลยี “คานัส” มคีวามหมายว่า “สวยงามน่าพศิวง” คานัสมคีวามงดงาม

หลากสีสัน ทะเลสาบดูใสเหมอืนกระจกเงา สะท้อนเงาของ ต้นไม้ ภูเขา ท้องฟ้า และยอดเขาสูง  

อทุยานคานาสือได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที�บริสุทธิ� ผนืสุดท้ายของมวลมนุษย์ ที�ปราศจาก

มลภาวะ และสวยงามที�สุดที�หลงเหลอือยู่ในโลก จนมคีาํกล่าวว่า  งดงามยิ�งกว่าจิวจ่ายโกว 

� นาํท่านผา่นเขา้อุทยาน เปลี�ยนเป็นรถอุทยาน แลว้นั�งรถเลาะไปตามลาํธารสีเขียวใส   
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�ชมววิสวยซึ" งที� โค้งมงักร โค้งแสงจันทร์ โค้งเทวดา จากนั"นล่องเรือในทะเลสาบคานาสือ (4 ชั�วโมง) 

เป็นทะเลสาบที�ล้อมรอบด้วยภูเขาที�ประดับด้วยใบไม้ที�ผลดัเปลี�ยนสี ตามฤดูกาล สัมผสักบักลิ�นอาย

ความบริสุทธิ�ของธรรมชาติรอบกายท่าน 

 

 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร  

� เดินทางขึ"นสู่ศาลาชมปลา ซึ�งเชื�อกนัวา่ภายในทะเลสาบแห่งนี" มี

สัตวน์ํ" าโบราณชนิดหนึ�ง หรือปลาแดงขนาดใหญ่ ที�ชาวบา้นและ

นกัท่องเที�ยวเคยเห็น มีความยาวประมาณ l-46 เมตร เป็นสิ�ง

มหศัจรรยข์องทะเลสาบแห่งนี" เลยทีเดียว ศาลาชมปลา เป็นจุดที�ท่าน

สามารถชื�นชมธรรมชาติของทะเลสาบคานสัไดส้วยที�สุดและ

ทะเลสาบคานัส (คานาสอื) มรีูปลกัษณะยาวเหมอืนฝักถั�ว เกดิจากธารนํ#าแข็งปกคลมุแมนํ่#าคานัสในยดุเมื�อ

ประมาณ 20,000 ปีมาแลว้ คานัสเป็นทะเลสาบภเูขาสงู ที�มคีวามลกึที�สดุในจนี (188.5 เมตร) หนาแน่นดว้ย

พรรณไม ้ ตน้หญา้และดอกไมป่้า มหีมิะและนํ#าแข็งเกาะหนาแน่นในฤดหูนาว มอีณุหภมูทิี�แตกตา่งในฤดรูอ้น

และฤดหูนาว นํ#าใสสะอาด สามารถเปลี�ยนเป็น สดํีา ฟ้า เขยีวเข็ม ฟ้าคราม ขาวนํ#านม และสชีมพู จนมคีนตั #ง

ฉายาวา่ “ทะเลสาบเปลี�ยนส”ี  บางคนเรยีกคานัสวา่ “ทะเลสาบอสรูกาย” อาจเป็นเพราะเรื�องเลา่ขานในนยิาย

พื#นบา้นของชนเผ่าถหูวา่ ที�วา่คานัสเป็นที�อยูข่องอสรูกายที�มพีละกําลงั สามารถเดนิบนเมฆได ้กนิมา้ ววั และ 

แกะ ที�หากนิอยูร่มิทะเลสาบเป็นอาหาร  ในปี 1985 ชาวรัสเซยีผูห้นึ�งไดจั้บปลาที�มขีนาดใหญโ่ตถงึ 10-15 

เมตร  มนํี#าหนัก 4 ตนัได ้ หลงัจากนั#นนักวทิยาศาสตรช์า่งภาพและผูเ้ชี�ยวชาญเกี�ยวกับสภาพแวดลอ้ม ได ้

เดนิทางมาเพื�อพสิจูนค์น้ควา้เสาะหาปลายักษ์ คงพบเพยีงปลาพันธุพ์ื#นเมอืงชื�อ GIANT RED FISH ที�มคีวาม

ยาวประมาณ 3-4 เมตรเทา่นั#น หลายคนเลา่วา่เมื�อขึ#นไปบนภเูขาสงูและมองลงมาที�ทะเลสาบ เคยมองเห็นปลา
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กวา้งไกลมากที�สุด ถา้ทศันะวสัิยกระจ่างสามารถมองเห็นยอดเขามิตรภาพ สูง #,q#A เมตร ซึ�งเป็น

พรมแดนระหวา่งจีน-รัสเซีย  

คํ�า บริการอาหารคํ�า  ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ทีพกั โรงแรม HONGFU GRAND HOTEL 

หรือเทียบเท่า # ดาว 

วนัที�เกา้  คานาสือ – แพะเมืองผี - คาราแมร ์          

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่อุทยานเมืองปีศาจ หรือแพะเมืองผ ี

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

 � นาํชมเมอืงปีศาจอูเอ่อเหอ GHOST CITY (จากเมือง URHO 

ไป 6� ก.ม.) ซึ�งอยูใ่นเขตลมแรง YADAN  เมื�อพนัลา้นปีก่อน

พื"นที�บริเวณเมืองปีศาจเคยเป็นทะเลสาบที�มีนํ"าใสสะอาด เป็นที�

หากินของสัตวโ์ลกดึกดาํบรรพ ์เช่น ไดโนเสาร์ เมื�อถึงยคุ 

PTROSAURS และ STEGOSAURS เปลือกโลกมีการเคลื�อนตวัอยา่งรุนแรง ทาํใหท้อ้ง 

 ทะเลสาบบริเวณนี"พลิกตวักลบักลายเป็นทะเลทรายที�มีแอ่ง 

 หุบหินลึก เวลาและกระแสลมไดข้ดัเกลาภูเขาหินเหล่านี" เป็น

รูปร่างต่างๆ บา้งดูเหมือนหอสูง เหมือนเจดีย ์ปราสาท ฯลฯ   มี

สีสันต่างๆ บา้งเรียกวา่ WIND CITY ชาวคาซคัเรียกที�นี�วา่ 

“SHAYITIKERXI” ชาวมองโกเลียเรียกวา่ “SULUMUHAK” ซึ�งมีความหมายวา่เมืองปีศาจทั"งสิ"น  

 ยามเยน็เมื�อกระแสลมแรงพดัผา่นอื"ออึงจะมีเสียงประหลาดเกิดขึ"น เหมือนเสียงสะทอ้นที�กอ้งไปมา ] 

 ทาํใหรู้้สึกเยน็ยะเยอืกและขนลุก และนี�อาจเป็นที�มาของชื�อ “เมืองปีศาจ”  

 หลงัจากนั"น เดินทางสู่คาราเมย์ คาราเมย์ตั-งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทศิตะวนัตก 

 เฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์ (ที�ราบตํ�าจุงการ์-JUNGGAR 

BASIN) ซึ�งถือเป็นเมอืงใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ที�ขึ-นตรง

ต่อส่วนกลางซินเจียง ชื�อเมอืงในภาษาอยุกูร์มคีวามหมายว่า 

“ดํา” ที�นี�มกีารขุดพบนํ-ามันมากว่า ?D ปีแล้ว ปัจจุบันคารา
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เมย์มชืี�อเสียงในฐานะที�เป็นเมอืงอตุสาหกรรมนํ-ามัน เป็นแหล่งนํ-ามนัดิบที�ใหญ่มากแห่งหนึ�งของจีน  

 มกีารผลตินํ-ามนัF.?A ล้านตันต่อปี ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นแท่นขุดเจาะนํ-ามนัเรียงรายอยู่สองฝั�ง 

 � แวะชมแปลงนานํ-ามนัถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม ZHENGTIAN HUAXI 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สิบ   คาราแมร ์ - อรูมูฉีู – ซีอาน  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินอูรูมูฉี 

46.7� น.  ออกเดินทางสู่เมืองซีอาน โดยสายการบินภายในประเทศ เที�ยวบินที� CZ6849 

16.00 น.  ถึงเมืองซีอาน  

   (หมายเหตุ สายการบินภายในประเทศจีน อาจมีการเปลี�ยนแปลงตารางบิน) 

นาํท่านสู่ถนนคนเดิน หรือ ถนนอิสลาม 

คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม SKYTEL HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

วนัทีสิบเอ็ด  สสุานทหารจิ@นซี – กําแพงเมืองโบราณ – โชวร์าชวงศถ์งั 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทพีกั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ตาํบล “หลินถ่ง” ที�มีชื�อเสียงในการผลิตผล

ทบัทิม นําชมสถานที�สําคญัที�สุดของเมอืงซีอาน ที�ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้

เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกในปี ค.ศ. >[C\  คอื กองทพัทหารดินเผาของกษตัริย์จิ&นซี (รวมรถ

เลก็) นําชมหุ่นปั-นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ�งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกบัจักรพรรดิจิ&นซีฮ่องเต้ 

สุสานทหารหุ่นแห่งนี-ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจํานวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุก

ตัวมขีนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหนา้แตกต่างกนัทุกตวั มีบนัทึกวา่สุสานแห่งนี" ใชแ้รงงานทาสเป็น

จาํนวนถึง 726,000 คน ใชเ้วลาก่อสร้าง 36 ปี นาํชมประวติัฯบนจอยกัษ ์q�� องศา ผา่นชมบริเวณที�

คาดวา่เป็นสุสานของจกัรพรรดิจิeนซี ปฐมจกัรพรรดิของประเทศจีนที�ไดท้รงรวบรวม แผน่ดินจีนให้

เป็นหนึ�งเดียวไดส้าํเร็จ ปัจจุบนัมีการคน้พบที�ตั"งของสุสานแลว้แต่ยงัไม่มีการเปิดสุสาน คงอยูใ่น

ระหวา่งการศึกษาถึงวธีิการป้องกนัการเสื�อม สภาพของวตัถุโบราณที�อาจเสียหายเมื�อถูกอากาศ
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ภายนอก 

 

 

 

 

เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่าน ชมกาํแพงเมืองโบราณ ที�สร้างขึ"นในสมยั

ราชวงศห์มิง มีอายเุก่าแก่กวา่ ��� ปี (ค.ศ. 1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี กาํแพงจาก

ทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 6.l กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว #.6 กิโลเมตร ความยาว

โดยรอบ 4# กิโลเมตร สูง 46 เมตร มีประตูเขา้ออกทั"งสี�ดา้น รวม 4q ประตู บริเวณดา้นขา้งยงัมี

สวนสาธารณะเพื�อพกัผอ่นหยอ่นใจ 

คํ�า  บริการอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร *ชิมอาหารเกี-ยวขึ-นชื�อของซีอาน   

นาํชมโชว์ราชวงศ์ถังอนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยั ราชวงศถ์งัที�สะทอ้นให้

เห็นถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะที�รุ่งเรืองอยา่งสุดๆ 

วนัที�สิบสอง  ซีอาน-กวางเจา-กรงุเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

46.77 น.  ออกเดินทางสู่เมืองกวางเจา โดยสายการบินภายในประเทศ เที�ยวบินที� CZ3204 

15.30 น.  ถึงสนามบินเมืองกวางเจา นาํท่านต่อเครื�องกลบัสู่สุวรรณภูมิ 

42.7� น.  ออกเดินทางกลบัสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไชน่าเซาทเ์ทริน ์แอร์ไลน ์เที�ยวบินที� CZ361 

66.�� น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

ตราค่าบริการ 

   ผู้ใหญ่ (พกัห้องละ A – ? ท่าน)   ท่านละ   \B,[DD.-บาท 

   พกัเดี�ยวเพิ�ม       ท่านละ   >A,DDD.-บาท 

 



 

  

 
 

15

อัตราค่าบริการรวม 

�  ค่าตัeวเครื�องบินระหวา่งประเทศ(กรุ๊ป) � SECTORS กรุงเทพฯ-กวางเจา-ซีอาน-ตุนหวง//อรููมฉีู-ซีอาน-กวางเจา-กรุงเทพฯ 

� ค่าที�พกัโรงแรม 2 - q ท่านต่อหนึ�งหอ้งคู่    � ค่าอาหารทุกมื"อที�ระบุในรายการ   

� ค่าบตัรผา่นประตูเขา้ชมสถานที�ระบุไวใ้นรายการ  � ค่าธรรมเนียมประกนัภยัทางอากาศ (YQ) 

� ค่าธรรมเนียมเชื"อเพลิง (YR)         � ค่าภาษีสนามบินไทย และจีน 

� ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน 1,000 บาท   � ค่าระวางนํ"าหนกักระเป๋าเดินทาง 1 ใบ 23 กก. เท่านั"น 

� ค่ารถแบตตารี�  และ ค่าเรือที�ทะเลสาบเทียนฉือ   � ค่าเรือที�ทะเลสาบคานาสือ 

� ค่าโชวซิ์นเกียงที�อรููมูฉี      � นํ"าดื�มสะอาดบริการ 2 ขวด / ท่าน ทุกวนัท่องเที�ยว 

ค่าบริการไม่รวม  

� ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเครื�องดื�ม นอกจากรายการ 

� ค่าทิปคนขับรถ  อตัราวนัละ 20 หยวน / คน / วนั 

� ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น  อตัราวนัละ 20 หยวน / คน / วนั 

� ค่าทาํหนงัสือเดินทาง/ค่าทาํเอกสารของผูถื้อหนงัสือต่างดา้ว/ค่าวีซ่าด่วน/ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ 

� ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหตุ บริษทัฯขอสงวนสิทธิc เปลี�ยนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื"อ  

ไม่เที�ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์ เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย /  

บริษทัไดท้าํประกนัอุบติัเหตุไวใ้หก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื�อนไขตามกรมธรรม /  

บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที�มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน /  

บริษทัขอสงวนสิทธิc ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงราคา โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีที�มีการขึ"นลงของเงินตราต่างประเทศ  

หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ 

สํารองที	นั	ง มดัจาํ 20,000.- พร้อมแจ้งชื�อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 30 วนั 

อตัราค่าวีซ่าด่วน เมื�อท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 
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ยื�นวซ่ีาด่วน 1 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ 1,200 บาท /   ยื�นวซ่ีาด่วน 2-3 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ 800 บาท 

เอกสารวซ่ีา   
4. หนงัสือเดินทางที�ยงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ตํ�ากวา่ � เดือน  

6. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 6 หนา้เตม็  

q. รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด 6 นิ"ว (สี) 4 ใบ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน � เดือน ** ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวซ่ีา  

กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง ** สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื�นวซ่ีาของท่าน  

หากท่านเป็นชาย แต่ใชรู้ปถ่ายที�ดูเป็นหญิง แต่งหนา้ทาปาก ไวผ้มยาว 

4. นกัเรียน นกัศึกษา และผูที้�ไม่มีอาชีพ สถานทูตอาจขอเอกสารเพิ�มเติม เช่น หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา และ/หรือ  

หลกัฐานการเงิน 

7. ขอ้มูลจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนั ที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน  

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ขอ้มูลเท็จ อาจมีการระงบัการ 

ออกวซ่ีาเล่มที�มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

�. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันั"นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 7-7  

วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

A.โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบ 

การยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิc ของสถานทูต ซึ� งบางครั" งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

เงื�อนไขการยกเลกิสําหรับกรุ๊ปปกติ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ"นไป-เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท /  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วนั-เก็บค่าใชจ่้าย 75 % ของราคาทวัร์ /  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั – เก็บค่าบริการทั"งหมด 100 % 

ความรับผดิชอบ  

บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว, สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ�งไม่อาจรับผดิชอบต่อ 

ความเสียหายต่างๆที�อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลา

ในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ"น ทั"งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การ

สูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
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การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผดิกฏหมาย หรือเอกสารการ

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 

 

                

 


