
        Golden 9 Trip Company Limited / SILK ROAD อูรูมูฉี-ทูรูพาน-ตุนหวง-เจยียวีก่วาน-จางเย่ 10 วนั 8 คนื   
 

1 

 
 
 
 
 

                                             

เจาะลกึถกูใจ... เสน้ทางสายไหม 10 วนั 8 คนื  

อูรูมูฉี-ทะเลสาบเทยีนฉือ-พพิธิภณัฑซ์นิเกยีง-สวนหงซาน-ตลาดกลางคนื 

ซ ัน่ซ ัน่-ทะเลสาบอา้ยตงิ-อทุยานทะเลทราย (รวมขีอู่ฐ) 

ทูรูพาน-ภูเขาเปลวเพลงิ-ถ า้พระพนัองค-์เมอืงโบราณเกาชาง-คานเออ๋จิง่ 

ตุนหวง-โมเ่กาคู-หมงิซาซาน-สระวงพระจนัทร-์เจยียวีก่วาน 

จางเย-่ภูเขาสายรุง้-พระใหญจ่างเย ่ 

                        โดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์(SC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง        12-21 ตลุาคม 2561               คา่บรกิาร 59,999 บาท  
 

หมายเหตุ     -  10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทาง (มหีวัหนา้ทวัร ์ช านาญเสน้ทางเดนิทางพรอ้มคณะ) 

-  ทวัรร์าคาพเิศษ ไม่แจกกระเป๋า ไม่มรีาคาเดก็  

-  รายการนีไ้ม่ลงรา้นชอ้บป้ิง 

-  คา่บรกิารยงัไม่รวม คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 250 หยวน/คน/ทรปิ 

-  คา่บรกิารยงัไม่รวมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์150 หยวน/คน/ทรปิ 

             
โปรดทราบ เน่ืองจากซนิเกยีง เป็นพืน้ทีอ่่อนไหวทางการเมือง ผูเ้ดินทางยอมรบัความเสีย่งว่า ในกรณีทีม่ีเพยีงข่าว ยงัไม่มี

ประกาศหา้มเขา้จากทางรฐับาลจนี ผูจ้ดัถอืว่ายงัมีความปลอดภยัอยู่ในระดบัปกต ิผูจ้ดัยงัคงเดนิหนา้จดักรุป๊ทวัรต์่อไป เพราะ

ตั๋วเคร ือ่งบนิ, ตั๋วรถไฟ, หอ้งพกั, วซีา่ ตอ้งมีการจดัการเตรยีมไวล้่วงหนา้ แต่ถา้ในกรณีทีม่ีประกาศหา้มเขา้อย่างเป็นทางการ 

ผูเ้ดนิทางยอมรบัความเสีย่งว่า เมือ่ผูจ้ดัหยุดด าเนินการอาจมีค่าใชจ้า่ยเกดิขึน้ได ้เชน่ ค่าวซีา่ ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามดัจ าตั๋ว ฯลฯ 

ซึง่ไม่อาจขอเงนิคนืได ้แต่ในส่วนค่าใชจ้่ายทีย่งัไม่ไดใ้ช ้หรอื ด าเนินเร ือ่งขอคนืได ้บรษิทัฯจะจดัคนืใหลู้กคา้ไดก็้ต่อเมือ่ ทาง

บรษิทัไดร้บัคนืมาจากสายการบนิ หรอื จากเอเย่นตต์่างประเทศแลว้เท่าน้ัน 
 

เสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกทีม่ ี “ไหม” เป็นเสน้ใยเช ือ่ม

รอ้ยวฒันธรรม และเป็นตวัเช ือ่มโลกตะวนัออกสูโ่ลกตะวนัตก เสน้ทางสายไหม เกีย่วขอ้งกบั

ประวตัศิาสตรห์ลายชนชาต ิ ไม่วา่จะเป็น เปอรเ์ซยี มองโกล เตริก์ เอเซยีกลาง โรมนั ยโุรป

ตะวนัออก อนิเดยี และทีส่ าคญัทีส่ดุคอืประเทศจนี เพราะนครฉางอนั (ซอีาน) เป็นจดุเร ิม่ตน้

ของเสน้ทางสายไหม 

กองคาราวานเสน้ทางสายไหมทีด่ ัน้ดน้จากอาณาจกัรโรมนัมาประเทศจนี (ราว 7,000 

ไมล)์ จะตอ้งฝ่าฟันกบัความหนาวเหน็บบนเขาสงูชนั ฝ่าความแหง้แลง้ของทะเลทรายกวา้งใหญ่

รอ้นระอ ุ ตลอดเสน้ทางคอืการตอ่สูก้บัธรรมชาตอินัหฤโหด ดงัน้ันพ่อคา้ทีห่าก าไรจากผา้ไหม

ไดจ้ะตอ้งไมใ่ชพ่่อคา้ธรรมดา แตจ่ะตอ้งเป็นนักผจญภยัทีย่ิง่ใหญด่ว้ยเชน่กนั…..              

** จากหนงัสอื “เสน้ทางสายไหม” ของ รกัษ ์ธรรมมสิรา **  
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โปรดทราบรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
สายการบนิเขม้งวดมาก กระเป๋าใบใหญต่อ้งไมเ่กนิ 23 กก. 

การเดนิทางดว้ยรถไฟในประเทศจนี 
    กระเป๋าทีน่ าไปตอ้งมนี า้หนกัและขนาดทีท่า่นสามารถดแูลจดัการดว้ยตวัเองได ้

 

วนัแรก 12 ต.ค. 61      | สวุรรณภมูนัิดพบ 
 

24.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 (เกาะ 5-6) สายการบนิซานตงแอร ์

ไลนโ์ดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหค้วามสะดวก (จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ีป่ระต ู5-6) 

 

วนัทีส่อง 13 ต.ค. 61    | สวุรรณภมู-ิอรูมูฉี-ตลาดตา้ปาจา-ตลาดกลางคนื 

 

03.05 น.     น าทา่นเหนิฟ้าสูน่ครอรูมููฉี โดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ SC 8886 

05.55 น.     ถงึสนามบนินครคนุหมงิ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (ไม่ออกนอกสนามบนิ) แลว้ขึน้เคร ือ่งล าเดมิ  

07.45 น. เดนิทางสูอ่รูมููฉี ดว้ยเทีย่วบนิ SC 8886 

11.45 น. ถงึอรูมููฉี  เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเจยีง ตัง้อยูแ่ถบเทอืกเขาเทยีนซานทีค่วามสงู 900 เมตร

เหนือระดบัน า้ทะเล มปีระชากร 2.8 ลา้นคน เป็นเขตปกครองตนเองทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญม่ากทีส่ดุ 

ประชากรทัง้มณฑลมปีระมาณ 160 ลา้นคน พลเมอืงกวา่ 70 % นับถอืศาสนาอสิลาม มภีาษาหนังสอื

ทอ้งถิน่เป็นของตนเอง ในอูรมููฉีจงึมป้ีายบอกชือ่สถานทีต่า่งๆ 2 ภาษา คอืภาษาทอ้งถิน่ (ภาษาเวย่อู๋

เออ่ร)์ และภาษาจนีกลาง 

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

 เชค็อนิเขา้ทีพ่กั ใหเ้วลาพกัผ่อนและท าธรุะสว่นตวัประมาณ 1 ช ัว่โมง จากน้ันน าทา่นเขา้ชมตลาดนดั

ขายสนิคา้พืน้เมอืง (ตา้ปาจา) เพือ่ชมชวีติของชาวบา้นและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ เชน่ ผา้พนัคอสี

สวย เคร ือ่งเงนิแบบอาหรบั ผลไมอ้บแหง้ เชน่ องุ่น แอปรคิอด กวี ี อนิทผาลมั เลอืกซือ้เมล็ดอลัมอน

อบแหง้ เมล็ดวอลนัตอบแหง้ และถัว่อบแหง้ชนิดตา่ง ๆ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 หลงัอาหาร อสิระเดนิเล่นทีต่ลาดกลางคนื ลองลิม้ชมิอาหารพืน้เมอืง เลอืกซือ้สนิคา้ทอ้งถิน่ ชมวถิี

ชาวซนิเกยีง 

 พกัที ่HOITAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
 

 

 

วนัทีส่าม 14 ต.ค. 61     | อรูมุฉี-ซ ัน่ซ ัน่-ทะเลสาบอา้ยตงิ-อทุยานทะเลทรายคู๋มู่ถา่เกอ๋-ทูรพูาน    

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงทรูพูาน (183 กม.)  เมอืงโอเอซสีอกีแห่งบนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืง 3 ทีส่ดุในเขตซิ

นเกยีง (1. ต ่าทีส่ดุในจนี ต ่าจากระดบัน า้ทะเล 154.43 เมตร  2. รอ้นและแหง้ทีส่ดุในจนี อณุหภมูเิฉลีย่ 
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35 องศาเซลเซยีส เคยรอ้นสงูสดุถงึ 49 องศาเซลเซยีส  3. ลมแรงสดุ จงึมโีรงงานไฟฟ้าพลงัลมหลาย

แห่ง) ผ่านโรงงานผลติไฟฟ้าจากพลงัลมทีเ่มอืงตา้ป่ันเฉิน ถงึทรูพูาน เดนิทางตอ่ไปอกีสกัหน่อยถงึเมอืง

ซา่นซา่น (จนี: 鄯善 Shanshan; อยุกรู ์ ULY: Pichan, UYY: Piqan) เดมิเป็นอาณาจกัร ,پىچان ?:

โบราณ ทีต่ ัง้อยูท่ีป่ลายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลทรายทาคลามากนั TAKLAMAKAN 

ทะเลทรายทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 1 ของจนี และใหญเ่ป็นอนัดบั 2 ของโลก เมอืงนีเ้ป็นทีรู่จ้กัในชือ่เดมิคอื

ราชอาณาจกัร kroran หรอืโหลหลาน Loulan แตถ่กูเปลีย่นชือ่ Pichan หลงัจากทีก่ษตัรยิข์อง 

kroran ถกูลอบสงัหารโดยทตูจนีในครสิตศกัราช 77 หลงัจากน้ันยงัมกีษตัรยิป์กครอง อยูเ่ป็นระยะ แต่

ก็เป็นหุ่นเชดิของรฐับาลประเทศจนี 

น าชมทะเลสาบอา้ยตงิหู 艾丁湖吐鲁番 Aydingkol Lake (เอดนิเซคลูลยี)์ ตัง้อยูท่างทศิใตข้อง

ตวัเมอืงถหูลูฟั่น  ห่างกนัประมาณ 35 กม. เป็น

ทะเลสาบทีม่รีะดบัต ่ากวา่ระดบัน า้ทะเล 153.31 เมตร  เป็น

จดุทีต่ ่าสดุในจนี  และต ่าเป็นอนัดบั 3 ของโลก  ตอนนี้

ทะเลสาบไดเ้หอืดแหง้ลงจนกลายเป็นทะเลสาบเกลอื อา้ยตงิ

หูมคีวามยาว 40 กม. จากตะวนัออก-ตะวนัตก กวา้ง 8 กม. 

จากเหนือ-ใต ้  ค าวา่ "อาตงิ" เป็นภาษาอยุกรูแ์ปลวา่ "แสง

จนัทร"์ เน่ืองจากมแีผ่นเกลอืจบัหนาบนผวิทะเลสาบเมอืแสง

จนัทรส์าดจะสะทอ้นเปลง่ประกายวาววาม มบีนัทกึอณุหภมูิ

สงูสดุทีเ่คยตรวจวดัไดค้อื 50.3 องศาเซลเซยีส 

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

น าชมทะเลทรายคูมู่่ถ่าเก๋อ 库姆塔格沙漠   ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอซา่นซา่น ทางทศิตะวนัออกซนิเกยีง ห่าง

จากนครอรูมููฉี 280 กโิลเมตร และอยูท่างทศิตะวนัออก ห่าง

จากเมอืงทรูพูาน ประมาณ 90 กโิลเมตร ทะเลทรายคูมู่่ถ่า

เก๋อนี ้ เป็นภาษาอยุกรู ์ มคีวามหมายวา่ "ภูเขาทราย" 

เพราะเป็นสว่นประกอบหน่ึง ของทะเลทรายทาคลามากนั 

ทะเลทรายใหญท่ีส่ดุในประเทศจนี ความยาว จากตะวนัออก-

ตะวนัตก 62 กม. กวา้ง 40 กม. จากเหนือ-ใต ้ มเีนือ้ทีร่วม 

1,880  ตารางกโิลเมตร เป็นทะเลทรายทีอ่ยูใ่กลก้บัเขตเมอืง 

ทีเ่ดยีวในโลก จงึมฉีายาวา่ "ทะเลทรายในเมอืง" สมัผสักจิกรรมทะเลทรายแสนสนุก น่ังกระบะสไลด ์

ทราย สดุหววิสดุสนุกจากเนินทรายสงูดา้นบนลงมาเชงิเนินเขาทรายดา้นลา่ง (สามารถใชก้ระบะทราย

ของอทุยาน...ฟร)ี รวม..รวม..รวม ขีอู่ฐชมทะเลทรายครึง่ช ัว่โมง  แลว้เดนิทางกลบัเขา้ตวัเมอืงทรูู

พาน 

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

 พกัที ่MAIXILAIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ี ่15 ต.ค. 61        | ทูรพูาน-เขาเปลวไฟ-ถ า้พนัพระ-คานเอ๋อจิง่-เมอืงเกาซาง 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีภ่ตัตาคาร 

 น าทา่นไปชม ฝอเยีย่นซาน หรอื ภูเขาเปลวไฟ ซึง่

เป็นสถานทีท่ีก่ลา่วถงึในนวนิยายไซอิว๋ ตอนทีซ่นุหงอ

คงไปยมืพดักายสทิธิจ์ากองคห์ญงิพดัเหล็กมาดบัไฟ

ในภเูขาเปลวไฟ เพือ่ใหพ้ระถงัซ าจั๋งไดเ้ดนิทางไปเชญิ

พระไตรปิฎกทีอ่นิเดยีตอ่ ภเูขาเปลวไฟมลีกัษณะเป็น

เขาหนิสอีฐิแดงทัง้ลกู ไม่มตีน้ไมใ้บหญา้ขึน้เลย มอง

แตไ่กลจะเห็นเป็นสเีพลงิคลา้ยไฟก าลงัลกุไหม ้

 น าทา่นไปชม เชยีนฝอตง้ หรอื ถ า้พระพนัองค ์ ซึง่เป็นมรดกโลกของจนีโบราณทีม่ชี ือ่ในวงการ

ศลิปกรรมโลก ประกอบดว้ยถ า้นอ้ยใหญก่วา่ 490 ถ า้ เจาะตามผนังเขา มภีาพเขยีนและรปูป้ันเกีย่วกบั

พุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก เฉพาะทีเ่ขยีนดว้ยสอียา่งงดงามตระการตามมีากถงึ 45,000 ตารางเมตร 
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ชมรปูป้ัน 2,000 องคท์ีม่มีาตัง้แตส่มยัราชวงศเ์วย่ถงัหยวน ชมภาพบนก าแพงทีแ่กะสลกัเป็นรปูหุ่น 500 

กวา่ตวัทีม่ชี ือ่เสยีงและไดร้บัการดแูลรกัษาอยา่งดตีลอดมา 

14.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

 น าทา่นไปชม “คานเอ๋อจิง่” ระบบชลประทานใตด้นิของทรูพูาน ซึง่มกีารตอ่ทอ่เพือ่น าน า้ทีล่ะลายจาก

น า้แข็งบนภเูขาสงูลงมายงัทีร่าบแถบโอเอซสี โดยการขดุทอ่ใตด้นิเพือ่ป้องกนัการระเหยของน า้ในฤดู

รอ้น 

น าทา่นไปชมซากเมอืงโบราณเกาชาง (รวมรถลา) ภาษาอยุกรูเ์รยีก DUHU CITY มคีวามหมายวา่ 

เมอืงกษตัรยิ ์ สรา้งโดยหน่วยทหารทีถ่กูสง่มาพฒันาพืน้ทีใ่นยคุอาณาจกัร CHESHI ซึง่ขณะน้ันตรงกบั

สมยัราชวงศฮ์ั่นตะวนัตก (ประมาณ 100 ปีกอ่นครสิตกาล) ทีน่ี่ถกูเรยีกวา่ก าแพงเกาชาง หรอืดา่นเกา

ชางในปลายราชวงศฮ์ั่นถงึราชวงศเ์วย่ และราชวงศจ์ิน้ เมือ่สว่นกลางสง่ทหารและเจา้หนา้ทีส่ว่นปกครอง

จากเมอืงหลวง เขา้มาดแูลพืน้ทีค่อยป้องกนัการรกุรานของเผ่าเซยีงหนู  เมอืงเกาชางสิน้สดุ และถกู

ท าลายยบัเยนิเพราะสงครามในปลายศตวรรษที ่ 13 บนพืน้ที ่ 2 ตารางกโิลเมตรทา่นจะไดเ้ห็นซากเมอืง

เกา่ ก าแพงเมอืงเกา่ ทีย่งัคงเหลอืรอ่งรอยอารยะธรรมทีเ่คยรุง่เรอืงมากอ่น  

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่MAIXILAIFU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีห่า้ 16 ต.ค. 61      | ทูรพูาน-รถไฟดว่น-หลวิหยวน-ตนุหวง-ถ า้มรดกโลกโมเกาค ู
 

07.00 น.     รบัประทานอาหารเชา้ทีภ่ตัตาคาร แลว้เดนิทางไปสถานีรถไฟ 

09.36 น. โดยขบวนรถไฟดว่น (DONGCHE) ขบวนที ่D56 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง

ตนุหวง (สถานีรถไฟหลวิหยวน) เป็นเมอืงทีเ่ป็นขอบชายแดนของเสน้ทาง

สายไหมโบราณ และเป็นเมอืงชายแดนมณฑลกานซูท่ีต่ดิกบัเขตปกครอง

ตนเองชนชาตซินิเกยีง (รถไฟอาจมกีารเปลีย่นเวลาใกลเ้คยีงกนั) ทีส่ถานี

รถไฟในจนี ผูเ้ดนิทางจะตอ้งดแูลรบัผดิชอบ การถอืกระเป๋าใหญด่ว้ย

ตนเอง ดงัน้ันกระเป๋าใบใหญม่าก ไม่เหมาะทีจ่ะใชเ้ดนิทางดว้ยรถไฟในจนี 

เพราะบนรถไม่มทีีว่างสมัภาระเพยีงพอ กระเป๋าลอ้ลากคนัชกัขนาดกลาง

เป็นกระเป๋าทีส่ะดวกทีส่ดุในการทีท่า่นจะเข็นผ่านดา่นเอ็กซเรย ์และขึน้-ลงบนัไดดว้ยตนเอง 

13.05 น. รถไฟเทยีบชานชลาเมอืงหลวิหยวน เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงตนุหวง ตนุหวงตัง้อยูใ่นมณฑลกานซูม่ณฑล

กานซู ่甘肃省,甘粛省 ตัง้อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจนี ตอนบนของแม่น า้ฮวงโห (แม่

น า้เหลอืง) มเีมอืงหลวงชือ่ หลานโจว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 เมอืงหรอืจงัหวดั (市) 4 เทศ

มณฑลระดบัเมอืง (市) 58 เทศมณฑล (县) 17 เขต (区) และ 7 เ ขตปกครองตนเอง (自治县) 14 

เมอืงหรอืจงัหวดั ไดแ้ก ่เมอืงหลนัโจว เจยียวีก์วาน ไป๋หยนิ เทยีนสุย่ อูเ่วย จีว่ฉวน จางเย ่ช ิง่เหยยีน ผงิ

เหลยีง ติง้ซ ี หลง่หนาน เขตปกครองตนเองชนชาตหิุย หลนิเซ ีย่ และ เขตปกครองตนเองชนชาตทิเิบต 

กานหนาน  

14.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

 น าชมถ า้โม่เกา มรดกโลกทีย่ิง่ใหญ่อกีแห่งหน่ึงของ

โลก “โม่เกา” เป็นถ า้ทีม่คีหูาใหญน่อ้ยถงึ 495 คหูา มี

ภาพวาดสบีนผนังสวยงาม มพีระพุทธรปูแกะสลกั และองค ์

เจา้แม่กวนอมิ ในคหูาตน้ ๆ เป็นผลงานการบุกเบกิของ

พระสงฆเ์ลอ่จนุในปี ค.ศ. 366 สว่นคหูาสดุทา้ยขดุเมือ่ยคุที่

มองโกลมชียัชนะเหนืออาณาจกัรจนีใน ปี ค.ศ. 1277 

ดงัน้ันประตมิากรรม หรอืจติรกรรมทีท่า่นจะไดช้มทีถ่ า้โมเกา

แห่งนี ้ เกดิจากความเพยีรพยายาม ของจติรกรและชา่ง

หลากยคุหลายสมยั ตลอดชว่งประวตัศิาสตรท์ีนั่บเน่ืองยาวนานเกอืบ 1,000 ปี 

   อสิระเดนิเลน่ทีต่ลาด "บาซา่รซ์าโจว้" มขีองทีร่ะลกึหลากหลาย มขีองทานเลน่ อาหารพืน้เมอืงใหล้อง

ชมิ บาซารแ์ห่งนีไ้ดร้บัการสง่เสรมิและควบคมุจดัระเบยีบโดยการทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ 

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่GRAND SUN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทีห่ก 17 ต.ค. 61      | ตนุหวง-หมงิซาซาน-สระวงพระจนัทร-์เจยียวีก์วาน 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.30 น. น าทา่นสูเ่นินทราย “หมงิซาซาน” เทอืกเขาทะเลทรายทีม่คีวามยาว 40 ก.ม. สงูประมาณ 250 เมตร 

ทรายมสีสีนัตา่งกนั 5 ส ีคอื สแีดง เหลอืง เขยีว ขาว ด า เมือ่

ทา่นขึน้ถงึยอดเนินเขาทราย  ทา่นสามารถไถลลืน่ลงมาสูเ่ชงิ

เขาดา้นลา่งอยา่งสนุกสนาน (ไม่รวมคา่กระบะ) หากโอกาส

เหมาะทา่นอาจไดย้นิเสยีงกลองรบ เสยีงมา้รอ้ง เสยีงสูร้บ และ

เสยีงคนรอ้งอือ้องึ ตามต านานเลา่วา่เคยมกีองทพัถกูพายทุราย

พดักระหน ่าและถูกฝังทัง้เป็นทัง้กองทพัอยูใ่ตภ้เูขาทราย (รวม

รถแบตตาร ี)่ แลว้น าทา่นชมสระน ้าวงพระจนัทร ์บอ่น า้ผุดที่

ไม่เคยเหอืดแหง้ แมจ้ะอยู่กลางทะเลทรายทัง้ทีม่คีวามลกึเฉลีย่เพยีง 6 เมตรเทา่น้ัน  

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

 เดนิทางโดยรถบสั (4.30 ช ัว่โมง) สูเ่จยียวีก์วาน 

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่JIAYUGUAN หรอื HOLIDAY PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีเ่จ็ด 18 ต.ค. 61     | ดา่นเจยียวีก์วาน-จางเย-่วดัตา้ฝอซือ่ 
 

07.30 น.     รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.00 น. น าชมดา่นเจยียวีก่วาน ดา่นทีส่งูตระหง่านเป็นปราการทีแ่ข็งแรง

และส าคญัทีส่ดุในภาคตะวนัตก ชมป้อมปราการทีต่ ัง้อยูท่ีค่วามสงู 

1,800 เมตรจากระดบัน า้ทะเล  เร ิม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1372  สรา้ง

แลว้เสรจ็ภายหลงัสถาปนาราชวงศห์มงิ ชมลานจตัรุสัของป้อม

ปราการดา้นในทีม่กี าแพงรายลอ้ม สว่นบนของก าแพงสูง 10 เมตร 

และ ยาว 640 เมตรเป็นทีต่ ัง้ของหอระวงัภยัซึง่สรา้งขึน้ในปลาย

ราชวงศห์มงิถงึตน้ราชวงศช์งิ ดา้นหน่ึงทอดไปทางดา้นตะวนัตก

เฉียงใตสู้เ่ทอืกเขาฉีเหลยีนซาน และอกีดา้นหน่ึงทอดไปทางทศิ

เหนือสูเ่ทอืกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรยีด์า้นนอกของประตตูะวนัตก

สรา้งขึน้ในราวปีที ่14 ของจกัรพรรดเิฉียนหลง มคี าจารกึวา่ “ป้อม

ปราการทีแ่ข็งแรงทีส่ดุในโลก” (รวมคา่รถแบตตาร ี)่ ชมก าแพง

เมอืงจนีดา่นสดุทา้ย “เสยีนป้ีฉางเฉิง” ทีส่รา้งขึน้ตามยอดภเูขาสงู

ชนั   

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร แลว้เดนิทางสูจ่างเย่ (2 ช ัว่โมง)  

 เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง “จางเย”่ เป็นเมอืงคา่ยทหารทีส่ าคญัอกีแห่งหน่ึงในเสน้ทางสายไหม กอ่ตัง้เมือ่ 

121 ปีกอ่นครสิตกาล น าทา่นชมวดัตา้ฝอซือ่ เพือ่ชมพระพุทธไสยาสนใ์นรม่ทีย่าวทีส่ดุในประเทศจนี 

(ยาว 34.5 เมตร, สงู 7.5 เมตร วดัระหวา่งไหลบ่น-ลา่ง) แลว้น าทา่นชมเจดยีไ์มโ้บราณยา่มู่ถะ สรา้งสมยั

ราชวงศถ์งั สงู 8 ช ัน้ 6 ช ัน้แรกสรา้งแบบกอ่อฐิถอืปูน สว่น 2 ช ัน้บนสดุเป็นเคร ือ่งไม ้ 

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่XIAO LA JIAO HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีแ่ปด 19 ต.ค. 61    | จางเย-่ภเูขาสายรุง้-รถไฟดว่น-อรุมุฉี 
 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นไปชมเขตภูมทิศันจ์างเย่ ฉีเหลยีนซานตนัเสยีตีเ้ม่า หรอื ภูเขาสายรุง้ (Zhangye 

Danxia Lanscape) จดัเป็นหน่ึงในภมูทิศันม์หศัจรรยข์องจนีอนังดงามแปลกตา ตัง้อยูใ่นเขตภเูขาฉี

เหลยีนซาน จากตวัเมอืงจางเย ่ 40 กม. ครอบคลมุอาณาบรเิวณ กวา้งขวางถงึ 300 ตร.กม. ตัง้อยูบ่น
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ระดบัความสงู 2,000-3,800 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ในทาง

ธรณีวทิยาสนันิษฐานวา่มอีายมุานานกวา่ 2 ลา้นปี ผ่านการ

กดักรอ่นของธรรมชาต ิ สายลม แสงแดด และความแหง้แลง้

ของภมูปิระเทศ เผยใหเ้ห็นถงึช ัน้ของแรธ่าตใุตด้นิ ทีบ่า้งเป็น

ร ิว้เลือ่มลายหลากสสีนั พาดผ่านทัง้เนินภแูลซบัซอ้น บา้งเป็น

หุบโตรกลกึชนั เกดิสสีนัหลากส ี เชน่ ขาว เหลอืง น า้ตาล 

เทา สม้ ชมพู แดง ดสูวยงามน่าชม เกดิจนิตนาการอนั

หลากหลาย  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร แลว้เดนิทางสูส่ถานีรถไฟ 

14.01 น. โดยรถไฟดว่น (DONGCHE) ขบวนที ่D2711 น าทา่นเดนิทางกลบัอรูมุฉี  

 บรกิารอาหารค ่าบนรถไฟ (รถไฟอาจมกีารเปลีย่นเวลาใกลเ้คยีงกนั) ทีส่ถานีรถไฟในจนี ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งดแูลรบัผดิชอบ การถอืกระเป๋าใหญด่ว้ยตนเอง ดงัน้ันกระเป๋าใบใหญม่าก ไม่เหมาะทีจ่ะใชเ้ดนิทาง

ดว้ยรถไฟในจนี เพราะบนรถไม่มทีีว่างสมัภาระเพยีงพอ กระเป๋าลอ้ลากคนัชกัขนาดกลางเป็นกระเป๋าที่

สะดวกทีส่ดุในการทีท่า่นจะเข็นผ่านดา่นเอ็กซเรย ์และขึน้-ลงบนัไดดว้ยตนเอง 

22.32 น. รถไฟเทยีนชานชลานครอรูมุฉี น าทา่นเขา้ทีพ่กั 

 พกัที ่HOITAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีเ่กา้ 20 ต.ค. 61     | อรูมูฉี-เขาเทยีนซาน-ทะเลสาบเทยีนฉือ-สวนหงซาน 
 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีภ่ตัตาคาร 

09.00 น.  เดนิทางเขตสูเ่ทอืกเขาเทยีนซาน เทอีกเขาเทยีน

ซาน ตัง้อยูใ่นเขตปกครองตนเองซนิเจยีงอยุกรู ์ เป็น

หน่ึงในเทอืกเขาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก มพีืน้ทีท่ีส่วยงาม 

มลีกัษณะทางภมูศิาสตรเ์ฉพาะตวั มหีมิะปกคลมุยอด

เขา มป่ีาทบึ ทุง่หญา้ มแีม่น า้ และทะเลสาบ ภมูิ

ประเทศเหลา่นี ้ ตรงกนัขา้มกบัทวิทศันข์อง

ทะเลทรายทีอ่ยูต่ดิกนัอยา่งมากมาย สรา้งความ

แตกตา่งระหวา่งสภาพแวดลอ้ม ของทะเลทรายทีร่อ้น

และเทอีกเขาทีเ่ย็นแหง้ เทยีนซานมคีวามสงู 5,445 

เมตรจากระดบัน า้ทะเล ระหวา่งเสน้ทางไปภเูขาจะผา่นธรรมชาตขิองป่าสนภเูขาหมิะสงูชนั น าท่าน

ล่องเรอืในทะเลสาบเทยีนฉือ ทะเลสาบสรวงสวรรค ์ทีม่คีวามสงู 1,900 เมตรจากระดบัน า้ทะเล (รวม

คา่รถแบตตารแีละคา่เรอืแลว้) 

14.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

 หลงัอาหารเดนิทางกลบัเขา้ตวัเมอืง น าชมววิทวิทศันอ์รูมููฉีบรเิวณสวนหงซาน ชมสวนทีต่กแตง่ดว้ย

เกง๋จนีและสถปูองคเ์ล็ก ๆ ทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องเมอืงนี ้ ทา่นสามารถมองเห็นตวัเมอืงอรูมููฉีโดยรอบ ตวั

อาคารบา้นเรอืนสมยัใหม่ และตกึรามบา้นชอ่งแบบรสัเซยี ทีส่รา้งขึน้ในยคุทีโ่ซเวยีดเขา้มามอีทิธพิล 

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่HOITAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่บิ 21 ต.ค. 61      | พพิธิภณัฑซ์นิเกยีง-ตลาดผลไม-้สนามบนิ-สวุรรณภมู ิ
 

08.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

09.30 น.  CHECK-OUT 

10.00 น. น าชมพพิธิภณัฑซ์นิเจยีง Xinjiang Region Museum (新疆自治区博物馆) ชมหลกัฐาน

ทางโบราณคดทีีข่ดุคน้ไดท้ ั่วมณฑลซนิเจยีง ชมการจ าลองบา้นเรอืน เคร ือ่งมอื เคร ือ่งใชข้นาดเทา่ของ

จรงิ ของชนกลุม่นอ้ยทุกเชือ้ชาต ิ ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตนี ้ ทีน่่าสนใจแบบเหลอืเชือ่ คอืการขดุพบขนมไหว ้

พระจนัทรโ์บราณ Bao Xiang 宝相花纹月饼 คน้พบจากหลมุฝังศพอสัตานาในเมอืงทรูฟูาน เมือ่ปี 
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พ. ศ. 2515 ซึง่ผลติขึน้ในสมยัราชวงศถ์งั (618-907 AD) มเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6.5 ซม ใชแ้ป้งขา้ว

สาลเีป็นวตัถดุบิ อดัใสพ่มิพท์รงกลม ลวดลายประณีตเป็นดอกเบญจมาศ อบจนมสีเีหลอืง สะทอ้นใหเ้ห็น

ถงึเทคนิคการท าขนมอบทีย่อดเยีย่มของผูค้นในสมยัน้ัน อกีจดุเดน่ทีต่อ้งไม่พลาดชมคอืมมัมีซ่ากมนุษย ์

โบราณ อายเุกา่แก ่ 2,800-3,800 ปี อนัดบั 1 (หมายเลข 1) คอื Loulan Beauty “โฉมงามโหลว

หลาน” ทีเ่ป็นบรรพบุรษุของชาวยโุรปทีข่ดุพบในซนิเจยีง มอีายกุวา่ 3,800 ปี แจง้ทกุทา่นไวล้ว่งหนา้ วา่

โฉมงานโหลวหลานออนทวัรต์ลอด เธอถูกเชญิไปเทีย่วทีพ่พิธิภณัฑต์า่งประเทศอยูเ่สมอ ทาง

พพิธิภณัฑซ์นิเจยีงไดจ้ าลองรปูลกัษณท์ีน่่าจะใชเ่ธอในอดตีกาลไวใ้หท้า่นชม  ถา้ไม่พบเธอ ทา่นยงั

สามารถชมรา่งมมัมีอ่ืน่ ๆ ทีอ่ยูใ่นยุค 2,800-3,800 ปี ทีผ่่านมา ซึง่อยูใ่นสภาพสมบูรณไ์ม่แพก้นั 

(พพิธิภณัฑปิ์ดวนัจนัทร)์  

14.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

 น าชมตลาดผลไมอู้รุมฉี แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

19.20 น.  อ าลาอรูมููฉี เดนิทางกลบัสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ SC 8885  

23.05 น.  ถงึสนามบนิคนุหมงิ พกัรอต่อเคร ือ่ง (ไม่ออกนอกสนามบนิ) 

01.00 น.  (เขา้มดืวนัรุง่ขึน้) เดนิทางกลบั โดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SC8885 

02.05 น.  กลบัถงึสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

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

คา่บรกิาร    ท่านละ 59,999 บาท (ราคานีส้ าหรบักรุป๊เดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป) 

                       พกัหอ้งเดีย่ว จา่ยเพิม่ 10,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารรวม   

 

คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิซานตงแอรไ์ลน ์ไปกลบั ตั๋วกรุป๊ ช ัน้ประหยดั กรงุเทพฯ-คนุหมงิ-อรูมููฉี-คนุหมงิ-กรงุเทพฯ | คา่ทีพ่กั 2 

ทา่น ตอ่ หน่ึงหอ้งคู่ | คา่ภาษีสนามบนิไทย+จนี | คา่วซีา่เดีย่วประเทศจนี | คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบุตามรายการ | คา่รถ

รบัสง่ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วระบุตามรายการ | คา่บตัรผ่านประตเูขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการ | ค่าระวาง

น า้หนักกระเป๋าเดนิทางขึน้เคร ือ่ง ทีม่นี า้หนักไม่เกนิทา่นละ 23 กโิลกรมั | คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 

เงือ่นไขตามกรมธรรม ์  

 

คา่บรกิารไม่รวม 

 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่เคร ือ่งดืม่นอกรายการ | คา่ท าหนังสอืเดนิทาง | คา่วซีา่ดว่น | คา่วซีา่

ของชาวตา่งชาต ิ | คา่ทปิกระเป๋าขึน้-ลงโรงแรม | คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ | คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่แลว้ | คา่ทปิ

หวัหน้าทวัร ์| คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3%  

 

ส ารองทีน่ั่ง  

 

มดัจ าเมือ่จอง 20,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

สว่นทีเ่หลอืช าระหมดกอ่นเดนิทาง 1 เดอืน 

 

หมายเหต ุ

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่ม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุใน

โปรแกรมไดท้นั อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาต ิความลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบนิ จะไม่มกีาร

คนืเงนิใด ๆ ทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ ๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการ

ช าระคา่ทวัร ์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย / บรษิทัไดท้ าประกนัอุบตัเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไข

ตามกรมธรรม (คา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิเจ็บป่วย การล าลยีงคา่ยา คา่รกัษา ฯลฯ ผูเ้ดนิทางตอ้งส ารองออกคา่ใชจ้า่ยไปกอ่น 

การเบกิคนืไดข้ึน้อยูก่บัสทิธิ ์ และ เงือ่นไขทีไ่ดท้ าประกนัไว)้ / บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีู ้
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รว่มคณะไม่ถงึ 10 ทา่น  / บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่ี

การขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ หรอืทกีารปรบัคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั-เก็บคา่ใชจ้า่ย 

40,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั- เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

ความรบัผดิชอบ 

 

บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิและตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบตอ่ ความ

เสยีหายตา่ง ๆ ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ อาท ิ การนัดหยดุงาน การจลาจล การเปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ ฯลฯ 

 

ขอ้ควรทราบ 

 

• เน่ืองจากซนิเกยีง เป็นพืน้ทีอ่อ่นไหวทางการเมอืง ผูเ้ดนิรบัทราบและเขา้ใจสถานการณว์า่ ในกรณีทีม่เีพยีงขา่ว 

ยงัไม่มปีระกาศหา้มเขา้จากทางรฐับาลจนี บรษิทัฯถอืวา่ยงัมคีวามปลอดภยัอยูใ่นระดบัปกต ิ ผูจ้ดัยงัคงเดนิหนา้จดักรุป๊

ทวัรต์อ่ไป เพราะตั๋วเคร ือ่งบนิ, หอ้งพกั, วซีา่ ตอ้งมกีารจดัการเตรยีมไวล้ว่งหนา้ แตถ่า้ในกรณีทีม่ปีระกาศหา้มเขา้อยา่ง

เป็นทางการ ผูเ้ดนิทางยอมรบัความเสีย่งวา่ เมือ่กรุป๊หยดุด าเนินการ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ได ้เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋ว 

ฯลฯ ซึง่ไม่อาจขอเงนิคนืได ้ แตใ่นสว่นคา่ใชจ้า่ยทีย่งัไม่ไดใ้ช ้ หรอื ด าเนินเร ือ่งขอคนืได ้ บรษิทัฯจะจดัคนืใหล้กูคา้ตาม

จรงิไดก็้ตอ่เมือ่ ทางบรษิทัไดร้บัคนืมาจากสายการบนิ หรอื โรงแรม หรอืจากเอเยน่ตต์่างประเทศแลว้เทา่น้ัน 

• สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ ปรบัเปลีย่นไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ให ้

ทราบในเวลากระช ัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาและสอบถามที่

เจา้หนา้ทีก่อ่นจองและกอ่นออกตั๋วทกุคร ัง้ เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ  

• ราคาขายไดร้วมคา่ภาษีตั๋ว (คา่ภาษีน า้มนั+คา่ภาษีสนามบนิไทย+จนี CN TAX) หากภาษีตั๋วมกีารปรบัขึน้

คา่ธรรมเนียม ผูเ้ดนิทางรบัทราบวา่ทา่นจะตอ้งช าระสว่นทีเ่พิม่ขึน้ตามจรงิ โดยถอือตัรา ณ. วนัออกตั๋วเป็นส าคญั   

 

หลกัฐานการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี 
1.   เอกสารการเดนิทาง 

1.1 หนังสอืเดนิทางทีย่งัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัเดนิทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน 

1.2 หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรบัประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 3 หนา้เต็ม 

1.3 รปูสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู (ฉากหลงัสขีาวเทา่น้ัน) * รปูถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน * ใชก้ระดาษฟูจหิรอืโกดกั 

-ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบั 

การสง่หนังสอืเดนิทาง 

-รปูถา่ยตอ้งเห็นหู, ผมขา้งหนา้ตอ้งเหนือคิว้, ตอ้งไม่ใสเ่คร ือ่งประดบัใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถงึสรอ้ยคอ ตา่งหู กิบ๊

ตดิผม, ตอ้งไม่ใสเ่สือ้สขีาว ไม่ใสแวน่สายตาหรอืแวน่กนัแดดเวลาถา่ยรปู ทา่นทีไ่วผ้มมา้ยาวถงึคิว้กรณุา

ตดิกิบ๊ด าตวับาง ๆ เล็ก ๆ เพือ่เปิดหนา้เวลาถา่ยรปู 

-สถานทตูจนีอาจปฏเิสธการยืน่วซีา่ของทา่น หากทา่นเป็นชาย แตใ่ชร้ปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิแตง่หนา้ทา ปาก 

หรอืไวผ้มยาว 

1.4 ส าเนาตั๋วเคร ือ่งบนิ และใบจองโรงแรม * ถา้ยืน่เดนิทางกบักรุป๊ทวัร ์ทางบรษิทัจดัการให ้

2.   เอกสารเพิม่เตมิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีย่งัเป็นเด็กอายไุม่เกนิ 18 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัรตวัส าเนา (ใบเกดิ) ในกรณีทีบ่ดิามารดา 

ไม่ไดเ้ดนิไปดว้ย ตอ้งหนังสอืรบัรองการเดนิจากส านักงานเขต 

2.2 สาวประเภทสองแตง่กายเป็นสตร ีตอ้งใชห้นังสอืรบัรองการท างาน+สมุดบญัชเีงนิฝากตวัจรงิเทา่น้ัน 

2.3 พระภกิษุ (กรณุาโทรเชด็รายละเอยีดทีบ่รษิทัฯ) 

3.  ขอ้มูลส าคญั  * กรุณากรอกขอ้มูลจรงิในเอกสารทีท่างบรษิทัจดัให ้
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3.1 นักเรยีน นักศกึษา........แจง้ช ือ่สถานทีศ่กึษา ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์

3.2 ผูท้ีท่ างาน.......แจง้ช ือ่สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน หมายเลขโทรศพัท ์

3.3 ทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูเ้ดนิทาง และหมายเลขโทรศพัทท์ีบ่า้นทีต่ดิตอ่ได ้

3.4 ผูท้ีแ่ตง่งานแลว้ ตอ้งใหร้ายละเอยีดของสาม ีหรอื ภรรยา หรอืบุตรธดิา พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์

3.5 ผูท้ีเ่ป็นโสด ตอ้งแจง้ชือ่บดิาหรอืมารดา หรอื พีน่อ้ง หรอืญาต ิพรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์

3.6 ผูเ้ดนิทาง ตอ้งแจง้ชือ่ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน พรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดจ้รงิ 

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น (จนี) ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วนั จา่ยเพิม่ใหส้ถานทตูเลม่ละ 1,100.-/ ยืน่วซีา่ดว่น 1 วนั ไม่สามารถ

ท าได ้ยกเวน้ผูเ้ดนิทางตอ้งน าเอกสารตวัจรงิทกุประเภทไปเจรจาดว้ยตนเองทีส่ถานทตู 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 

 
 
  
  


