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วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่จนี 

13– 19 ม.ิย. 2562 38,900 4,700 รวมวซีา่เดยีว 

** ทวัรไ์มแ่จกกระเป๋า ไมม่รีาคาเด็ก 

**รวมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถแลว้ ( ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์100 หยวน/ทา่น ) 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก(13/6) กรงุเทพฯสนามบนิสวุรรณภมู–ิ หลนัโจว 

23.00 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิอสีเทริน์แอร์
ไลน ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

วนัทสีอง(14/6) สนามบนิสวุรรณภมู-ิหลวัโจว –วดัเจดยีข์าว - สะพานเหล็ก – กงัหนันํา – 
อนสุาวรยีแ์มน่ําหวงเหอ –พพิธิภณัฑก์านซู ่- จางเย ่

02.00น. นําทา่นเหริฟ้าสูห่ลันโจว ดว้ยเทยีวบนิMU270 

06.30 น. ถงึสนามบนิหลันโจว เมอืงเอกของมณฑลกานซู ่มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของ
เสน้ทางสายไหมอนัลอืชอื เป็นเมอืงอตุสาหกรรมปิโตรเลยีมและเครอืงจักรกลหนัก ในสมยัโบราณเคย
เป็นถนิทีอยู่ของพวกซหียง มีพืนที 390,000 ตารางกโิลเมตร มีประชากรประมาณ 24 ลา้นคน 
ตอนบนมเีขตแดนตดิตอ่กบัมองโกเลยีใน และ มองโกเลยีนอกผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

8.30 น. รับประทานอาหารเชา้แบบปิคนดิ หรอื ชดุ KFC 

นําชมวดัไป๋ถา่ซานหรอืวดัเจดยีข์าวซงึตังอยูบ่นเขาไป๋ถา่ซานรมิฝังแมนํ่าหวงเหอเจดยีข์าวสรา้ง
ขนึในสมยัราชวงศห์ยวนยอดเป็นฉัตร 7 ชนั 8 เหลยีมฐานกลมสงู 17 เมตรบรรจอุฐัพิระลามะทาสขีาว
ทรงทเิบตนับเป็นสงิปลกูสรา้งทเีกา่แกท่สีดุในเมอืงหลันโจววดันพีระถังซําจังเคยมาพํานักสนทนา
ธรรม 

 นําชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแม่นําเหลอืง "หวงเหอตอีเีฉยีว" ซงึออกแบบโดยวศิวะกร
ชาวเยอรมนั สะพานมคีวามยาว 233.33 เมตรกวา้ง 7.5 เมตรสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1907 ใชง้บประมาณ
เป็นเงนิกวา่สามแสนตําลงึ 

ในเขตทะเลทรายและทซีนิเกยีงในเดอืนพ.ค. พระอาทติยจ์ะตกดนิประมาณ2ทุม่ 
เดอืนก.ค.-ส.ค. พระอาทติยจ์ะตกดนิประมาณ3ทุม่ 

เวลาเทยีวจงึมเีต็มทใีนแตล่ะวนั อาหารเทยีงปกตริบัประทานประมาณ บา่ย 2 โมง 
อาหารคาํโดยปกตจิะรบัประทานประมาณ 2-3 ทุม่ 

ราคาขายรวมคา่วซีา่จนี 1,650บาท, คา่ภาษีตัว (คา่ภาษีสนามบนิไทย+คา่ภาษีสนามบนิจนีCN TAX * 
หากภาษีตัวมกีารปรับขนึคา่ธรรมเนยีมผูเ้ดนิทางรับทราบวา่จะตอ้งชําระสว่นทเีพมิขนึตามจรงิโดยถอื
อัตราณ.วนัออกตัวเป็นสําคัญ 
หมายเหต ุ
- สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุา
เผอืเวลาและสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ  
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  ชมสวนกงัหันวดินําโบราณ“สุย่เฌอ”สองฟากฝังของหวงเหอในเขตเมอืงหลานโจว มกีังหันวดินํา
ภมูปัิญญาชาวบา้นตังเรยีงรายอยูถ่งึ 252 กงัหัน จนหลานโจวไดส้มญานาม “เมอืงหลวงแห่งกังหันนํา
ของจนี”  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 นําชมอนสุาวรยีม์ารดาแมนํ่าเหลอืง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมูช่งิ”ผลงานของศลิปิน
หญงิชาวจนีชอื “เหอเออ้” ตังอยูช่ว่งกลางถนนปินเหอลู่สรา้งเสร็จเมอืปี ค.ศ. 1986 ประตมิากรรมนี
สลักจากหนิแกรนติ มคีวามยาว 6 เมตรกวา้ง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มนํีาหนักกว่า60 ตัน
แกะสลักเป็นรูปผูห้ญงินอนมองลูกนอ้ยทนีอนองิแอบอยูข่า้งๆดว้ยแววตาทสีอืถงึความรักความอบอุน่ 
รูปปันนีเปรยีบแมนํ่าหวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมอืนมารดาทหีล่อเลยีงลูกนอ้ย คอืมวลประชาชาวจนี
หลายรอ้ยลา้นคนมายาวนานกวา่ 4,000 ปี ถอืวา่แมนํ่าหวงเหอเป็นตน้ธารแหง่ 

 ประวัตศิาสตรช์าตจินีนับเนอืงมาแตป่ฐมกษัตรยิข์องจนีในยคุตอนตน้ 

 

 

 

 

 

 

นําชมพพิธิภณัฑก์านซู“่ซูเ่สนิป๋ออูก่ว่น”พพิธิภณัฑแ์หง่นตีังอยูท่างตะวันตกของเมอืงหลันโจวส
รา้งขนึในปีค.ศ. 1956 เป็นพพิธิภัณฑ์ใหญ๋ระดับมณฑลมีพืนที 18,000 ตารางเมตรมีหอ้งแสดง
นทิรรศการหอ้งบรรยายหอ้งอนุรักษ์พระธาตุมหีอ้งซอ่มแซมและหอ้งตรวจสอบทางเคมภีายพพิธิภัณธ์

มีการเก็บรักษาเครืองปันดินเผาทอ้งถินที
สวยงามมากกวา่ 20,000 ชนินําทา่นชมรปูหลอ่
บรอนซ“์หม่าเชา่หลงเซยี” (ขุดพบทสีุสานฮัน
เมอืงจางเย่มณฑลกานซู่) รูปหล่อมา้ทีกําลัง
เหริลมสูง 35 ซ.ม. ยาว 45 ซ.ม. หนัก 7 กก. 
เทา้มา้ขา้งหนงึเหยยีบอยูบ่นหลังนกนางแอน่ที

กําลังบนิปัจจบุนัสญัลักษณ“์มา้เหริ”ไดถ้กูใชเ้ป็นโลโกL้OGO ของการทอ่งเทยีวแหง่ชาตจินีเมอืเขา้ชม
พพิธิภณัฑแ์หง่นแีลว้ทา่นจะทอ่งเทยีวเสน้ทางสายไหมอยา่งเขา้ใจและสนุกสนานเพราะมกีารจัดแสดง
หลักฐานทางวัฒนธรรมทคีน้พบและขดุพบในเขตมณฑลกานซูแ่ละตามเมอืงอนืๆทอียูใ่นแนวเสน้ทาง
สายไหมโดยเรมิตังแต่ยุควัฒนธรรมตา้ตีว่านเมอืประมาณ 8,000 ปีก่อนครสิตกาลเรือยมาจนถงึ
ราชวงศห์ยวนนําทา่นชมแผนททีแีสดงถงึเสน้ทางกองคาราวานในสมยัโบราณ 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีFEITIAN HOTELหรอืเทยีบเทา่4 ดาว 

วนัทสีาม(15/6) หลวัโจว –รถไฟดว่นสูจ่างเย ่–ภเูขาสายรุง้– จางเย ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

08.08 น. (เวลาประมาณ) เดนิทางสูจ่างเย ่โดยรถไฟความเร็วสงูขบวนท ีD 2701 

12.31 น.  ถงึเมอืงจางเย ่ตังอยูท่างตอนเหนือของของเทอืกเขาฉีเหลยีง(Qilian Mountains) ในระหว่างเขต
ปกครองตนเองชนชาตยิู่กูซู้่หนานและเทศมณฑลหลนิเสอเมืองจางเย่
มณฑลกานซูโ่ดยพนืทีหลักของอุทยานแห่งนีอยู่ในเขตเมอืงKangleและ
Baiyin 

สถานรีถไฟในจนีผูเ้ดนิทางจะตอ้งดแูลรบัผดิชอบการถอื
กระเป๋าใหญด่ว้ยตนเอง 

 ดงันนักระเป๋าใบใหญ่มากไมเ่หมาะทจีะใชเ้ดนิทางดว้ยรถไฟ
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ในจนีเพราะบนรถไมม่ทีวีางสมัภาระเพยีงพอกระเป๋าลอ้ลากคนัชกัขนาดกลางเป็น
กระเป๋าทสีะดวกทสีุดในการทที่านจะเข็นผ่านด่านเอ็กซเรยแ์ละขนึ-ลงบนัไดดว้ย
ตนเอง 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัทภีตัตาคาร 

นําทา่นชมเขตภูมทิศันจ์างเยฉ่เีหลยีนซานตนั
เสียตเีม่า หรือ ภูเขาสายรุง้+รวมรถอุทยาน
(Zhangye Danxia Lanscape)จัดเป็นหนงึในภูมิ
ทัศน์มหัศจรรยข์องจนีอันงดงามแปลกตา ตังอยู่ใน
เขตภูเขาฉีเหลยีนซานจากตัวเมอืงจางเย่ 40 ก.ม. 
ครอบคลุมอาณาบรเิวณกวา้งขวางถงึ 300 ตร.กม.
ตังอยู่บนระดับความสูง 2,000-3,800 เมตรจาก
ระดับนําทะเล ในทางธรณีวทิยาสันนษิฐานว่ามอีายุ
มานานกว่า 2 ลา้นปีผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาต ิ
สายลม แสงแดด และความแหง้แลง้ของภมูปิระเทศ
เผยใหเ้ห็นถงึชนัของแร่ธาตุใตด้นิทบีา้งเป็นรวิเลอืมลายหลากสสีันพาดผ่านทังเนนิภแูลซบัซอ้นบา้ง
เป็นหุบโตรกลกึชัน บา้งคลา้ยดังปราสาทในดนิแดนเทพนิยายเกดิสีสันหลากส ีเช่น ขาว เหลือง 
นําตาล เทา สม้ ชมพ ูแดง ดสูวยงามน่าชม ทําใหเ้กดิจนิตนาการอนัหลากหลายแลว้เดนิทางเขา้สูตั่ว
เมอืง “จางเย่” เป็นเมอืงค่ายทหารทีสําคัญอกีแห่งหนงึในเสน้ทางสายไหม ก่อตังเมอื 121 ปีก่อน
ครสิตกาล 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีัตตาคาร 

 พักท ีZHANG YE OASIS HOLIDAYS HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี(ี16/6)  จางเย ่–วดัตา้ฝอ –จวิเฉวยีน – สวนนาํพสุรุา - เจยียวกีวาน – ป้อมปราการ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําท่านสูพุ่ทธสถานสําคัญของจางเยว่ดัพระใหญส่รา้งขนึในปีค.ศ.1098 สมัยซเีซยีภายในวหิาร
ใหญเ่ป็นทปีระดษิฐานของพระนอนศักดสิทิธอิงคใ์หญ่ทสีดุของประเทศจนีมคีวามยาว34.5 เมตรพระ
องัสากวา้ง7.5 เมตรพระกรรณยาว4 เมตรพระบาทยาว5.2 เมตร 

 จากนันนําท่านเดนิทางสูเ่จยียวกีวน ระหว่างแวะเมอืงจวิเฉวยีว จวิเฉวยีน (200 กม. จากจางเย)่ จวิ
เฉวยีนมภีมูปิระเทศกอ่กําเนดิจากดนิเหลอืงเป็นรปูแบบหลากหลายและมทีะเลทรายกวา้งใหญไ่พศาล
เป็นเมอืงชมุทางและเมอืงหนา้ด่านค่ายทหารในสมัยโบราณซงึกอ่ตังประมาณปี 111 กอ่นครสิตกาล
ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีตึกรามบา้นช่องทันสมัยเขา้มาแทนตรอกซอยเล็กๆส่วนกลาง
ทะเลทรายเป็นทซีงึรัฐบาลจนีทําการปลอ่ยจรวจสูอ่วกาศ 

13.00 น. รับประทานหารกลางวันทภีตัตาคาร 

นําท่านไปชมทมีาของคําว่าเมอืงจวิเฉวยีน (WINE SPRING CITY) นําชมสวนนําพุสรุาสวนนําพ ุ
(นําพแุรธ่รรมชาต)ิ แหง่นมีมีาตังแตส่มยัราชวงศฮ์นัตะวันตกเมอืกอ่นครสิตศ์ักราช 121 ปีนายพลฮวัชวี
ปิงไดร้ับคําสังใหเ้ขา้รบในสงครามต่อตา้นพวกนอกด่านซงุหนูไดรั้บชัยชนะมชีอืเสยีงเลอืงลอืและมี
ความดคีวามชอบจงึไดรั้บพระราชทานรางวัลและสรุาชนัเลศิจากฮอ่งเตท้า่นนายพลกล่าวว่าชยัชนะใน
การรบชนะครงันสํีาเร็จไดด้ว้ยความรว่มแรงรว่มใจของเหลา่ทหารในกองทัพมากมายมใิชค่วามสามารถ
ของทา่นแตผู่เ้ดยีวเกยีรตคิรังนลีกูนอ้งทังหมดของท่านสมควรไดรั้บพรอ้มกันท่านจงึไดร้นิสรุาทไีดร้ับ
พระราชทานลงในบอ่นําพุเพอืใหท้หารทังกองทัพไดม้โีอกาสดมืสรุาพระราชทานสวนแห่งนภีายหลัง
จงึมชีอืวา่“สวนนําพสุรุา”และยงัเป็นทมีาของเมอืงจวิเฉวยีนอกีดว้ยแลว้เดนิทางต่อไปอกีประมาณ 30 
ก.ม. สู“่เจยียวกีวาน”  
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 นําท่านเขา้ชม ด่านเจยียวกีวาน ทีสูงตระหง่านเป็นปราการทีแข็งแรงและสําคัญทีสุดในภาค
ตะวันตก ชมป้อมปราการทตีังอยู่ทคีวามสูง1,800เมตรจากระดับนําทะเล เรมิสรา้งเมอืปี ค.ศ. 1372 
สรา้งแลว้เสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศห์มงิ  

 ชมลานจตัรุสัของป้อมปราการดา้นในทมีกํีาแพงรายลอ้ม สว่นบนของกําแพงสงู 10 เมตร และ
ยาว 640 เมตรเป็นทตีังของหอระวังภัยสรา้งขนึในปลายราชวงศห์มงิ-ตน้ราชวงศช์งิดา้นหนงึทอดไป
ทางดา้นตะวันตกเฉียงใตสู้เ่ทอืกเขาฉีเหลยีนซานและอกีดา้นหนงึทอดไปทางทศิเหนอืสูเ่ทอืกเขาเป่ย
ซาน ชมอนุสาวรยีด์า้นนอกของประตูตะวันตกสรา้งขนึในราวปีท ี14 ของจักรพรรดเิฉียนหลง มคํีา
จารกึวา่ “ป้อมปราการทแีข็งแรงทสีดุในโลก”(รวมคา่รถแบตตาร)ี 

     

20.00 น. รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีJIA YU GUAN HOTELหรอืเทยีบเทา่4 ดาว 

วนัทสีหีา้(17/6) เจยียวกีวาน – ตนุหวง – ถาํโมเ่กา  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 แลว้เดนิทางสูเ่มอืงตนุหวง(ประมาณ 4.5 ชวัโมง)โอเอซสีบนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืงชายแดน
มณฑลกานซูท่ตีดิกบัเขตปกครองตนเองชนชาตซินิเกยีงโดยรถโคช้   

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางชมถําโมเ่กานําทา่นชมภาพยนตร3์ มติชิมประวัตคิวามเป็นมาของเสน้ทางสาย
ไหมและกําเนดิของถําโมเ่กาคใูนชว่งทศีาสนาพทุธเจรญิรุง่เรอืงมกีารตดิตอ่ซอืขายแลกเปลยีนสงิของ
ต่างๆนานาเชน่ผา้ไปและเครอืงเคลอืบเป็นตน้(ประมาณครงึชวัโมง) จากนันนังรถอทุยานสูป่ากถําโม่
เกา 

 ชมถําโมเ่กามรดกโลกทยีงิใหญ่อกีแห่งหนงึของโลก “โมเ่กา” เป็นถําทมีคีูหาใหญ่นอ้ยถงึ 495 
คหูา มภีาพวาดสบีนผนังสวยงามมพีระพทุธรปูแกะสลัก และองคเ์จา้แมก่วนอมิในคูหาตน้ๆเป็นผลงาน
การบกุเบกิของพระสงฆเ์ล่อจุนในปี ค.ศ. 366 สว่นคูหาสดุทา้ยขดุเมอืยคุทมีองโกลมชียัชนะเหนือ
อาณาจักรจนีในปี ค.ศ. 1277 ดังนันประตมิากรรมหรอืจติรกรรมทที่านจะไดช้มทถํีาโมเกาแห่งนเีกดิ
จากความเพยีรพยายามของจติรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดชว่งประวัตศิาสตรท์นัีบเนือง
ยาวนานเกอืบ 1,000 ปี 

 ** กลางคนือสิระใหท้า่นเดนิเลน่ทตีลาดกลางคนืตนุหวง 

 

 

 

 

 

คํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พักท ีGRAND SUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่4 ดาว 
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วนัทหีก(18/6) ตนุหวง – หมงิซาซาน – สระนําวงพระจนัทร ์– หลนัโจว 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําท่านสู่เนินทราย“หมงิซาซาน”เทือกเขาทะเลทรายทมีคีวามยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 
เมตร ทรายมสีสีนัตา่งกัน เมอืทา่นขนึถงึยอดเนนิเขาทราย ทา่นสามารถไถลลนืลงมาสูเ่ชงิเขาดา้นลา่ง
อย่างสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจไดย้นิเสยีงกลองรบ เสยีงมา้รอ้ง และเสยีงสูร้บ ตาม
ตํานานเลา่วา่เคยมกีองทัพถกูพายทุรายพัดกระหนําและถกูฝังทังเป็นทังกองทัพอยูใ่ตภ้เูขาทราย(รวม 

 รถแบตเตอรร์)ี 

 ชมสระนําวงพระจนัทรบ์่อนําผุดทไีม่เคยเหอืดแหง้แมจ้ะอยู่กลางทะเลทรายมคีวามลกึเฉลยี 6 
เมตรเทา่นัน 

    

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคารนังรถโคช้ไปสถานรีถไฟ 

 นังรถไฟความเร็วสงู(13.08-19.44)D56 กลับหลันโจว 

คํา ถงึหลันโจว รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พักทLีANSHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทเีจ็ด(19/6) หลนัโจว –คนุหมงิ - กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาเชา้แบบกลอ่งระหวา่งเดนิทางไปสนามบนิ 

07.25 น. เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีMU2249  

09.30 น. ถงึคนุหมงิ โดยแวะผา่นคนุหมงิไมอ่อกนอกสนามบนิรอตอ่เทยีวบนิกลับกรงุเทพฯ  

13.25 น. เหริฟ้าจากคนุหมงิกลับกรงุเทพฯMU741 

14.55 น. ถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิารรวม 

คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับชนัประหยดั / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่/ ค่าภาษีสนามบนิไทย 700 บาท,จนี 90 หยวน / 
ค่าวซีา่ประเทศจนี 1,650 บาท/ ค่าธรรมเนียมเชอืเพลงิ /  ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบตุาม
รายการ/ ค่ารถรับส่งตามสถานทที่องเทยีวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเขา้ชมสถานทที่องเทยีวต่างๆตาม
รายการ/ ค่าระวางนําหนักกระเป๋าเดินทางทีมีนําหนักไม่เกนิท่านละ 20 กโิลกรัม/ ค่าประกันอุบัตเิหตุวงเงิน 
1,000,000 บาทเงอืนไขตามกรมธรรม ์/ คา่ทปิคนขบัรถคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 

คา่บรกิารไมร่วม 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ / และคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 100 หยวน  
ค่าทําหนังสอืเดนิทาง/ ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ด่วน / ค่าวซีา่ของ
ชาวตา่งชาต/ิ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 
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หมายเหตุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีม่สามารถไปเทยีวใน
สถานททีรีะบใุนโปรแกรมไดท้ันอันเนอืงมาจากภัยธรรมชาต ิความล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สาย
การบนิจะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทังสนิแตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหโ้ดยขอสงวนสทิธกิาร
จัดหานีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รับประทานอาหารบางมอืไม่เทยีวบางรายการไม่สามารถขอหัก
ค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไวใ้หก้ับลูกคา้ใน
วงเงนิ 1,000,000 บาทเงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
10 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของ
เงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั มดัจํา 20,000 บาทพรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตาม สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง30วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ ยกเลกิหลังจากวางมดัจํา หักคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วันขนึ
ไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-20 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 50 % ของราคาทัวร/์ ยกเลกิกอ่น
การเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีวสายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในต่างประเทศซงึไม่
อาจรับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลการเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วย
การถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆฯลฯ 

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

ทา่นทถีอืบตัร APEX 

- ทา่นทถีอืบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีโดยไมม่วีซีา่ กบัองคก์รฯ ทอีอก
บตัรนใีหก้บัท่านเพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อืเอกสารน ี

- ทา่นทถีอืบตัร APEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหาย เพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่น CHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง อาจจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืง หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัว
จรงิ 

3. หากบตัรสญูหาย ทา่นอาจจะไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่หรอืกลับกบัคณะทวัร ์และอาจจะตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนี อยา่ง
นอ้ย 1-2 อาทติย ์

4. หากบตัรสญูหาย ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิคา่ซอืตัวเครอืงบนิใบใหม ่และจ่ายคา่ทพีัก ค่าอาหาร คา่ยานพาหนะ ฯลฯ 
ในขณะททีา่นอยูต่อ่ เพอืทําเรอืงการออกบตัรใหม ่หรอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 

5. ทางบรษัิทฯ มนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ทกุแผนก เชน่ หวัหนา้ทวัร ์พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 
ฯลฯ ไมรั่บ ไมร่ับฝาก ไมถ่อืแทน หรอืไมเ่กบ็รักษาแทน ดังนันหากทา่นฝากบตัร APEX และ/หรอืสง่บตัร APEX ตดิ
มากบัเอกสารใดๆ และมกีารสญูหายเกดิขนึ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่6เดอืนและมสีภาพสมบรูณไ์มช่าํรดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม 

3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส1ี.5 X 2นวิถา่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2ใบและตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอรห์รอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์

พนืหลังสขีาว, เสอืหา้มใสส่ขีาว, ตอ้งไมใ่สป่ระดับ, ตอ้งเห็นใบห,ู ตอ้งเปิดหนา้ผาก 
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4.สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้วจะตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่
เอกสารยนืวซีา่ 

5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่18ปีบรบิรูณต์อ้งแนบสตูบิตัรตัวถา่ยเอกสาร 
 - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิามารดาตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษาสถานททํีางานตําแหน่งงานทอียูปั่จจบุนัทอียูท่ทํีางานญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณี
ฉุกเฉนิหมายเลขโทรศัพทบ์า้นททํีางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจ
มกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวรอ์ยา่ง
นอ้ย15วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหมก่ารเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสารเป็นเอกสทิธขิองสถานทตูและบางครังบรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

11. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืใชบ้ัตรAPEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเองเนืองจากบรษัิททัวร์ฯไม่ทราบกฎกตกิาการยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตรAPEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งดหีากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทางท่านอาจ
ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย2อาทติย ์

12.กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
 -ทางบรษัิทฯสามารถขอวซีา่ใหไ้ดเ้ฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทยและมใีบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทา่นัน 
 -  หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

 -กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง
เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณดีังนคีอื 

 1.ชอืเป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
 2.นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่6เดอืนมาใช ้
 3.นํารปูถา่ยเลน่ๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตดัใชเ้พอืยนืวซีา่ 
 4.ใชร้ปูทเีป็นกระดาษสตกิเกอรห์รอืใชร้ปูทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 


