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ธเิบต....หลังคาโลก สมัผัสบรรยากาศการน่ังรถไฟทอ่งเทีย่ว 
บนเสน้ทางทีส่งูทีส่ดุในโลก ....รถไฟไตห่ลังคาโลกสายประวตัศิาสตร ์ทนุกอ่สรา้ง 33.9 พันลา้นหยวน (163 
พันลา้นบาท) เปิดบรกิารเมือ่ 1 ก.ค. 2549 เป็นขบวนวิง่ผา่นทีร่าบสงูทีส่งูทีส่ดุในโลก คอื 5,075 
เมตรจากระดับน ้าทะเล นับจากเมอืงซหีนงิ-เกอ๋เออ่รม์ู-่ลาซา จะมรีะยะทาง 1,972 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง 26 
ชัว่โมง 23 นาท ีผา่นเขตทะเลทรายโกบ ีขา้มเทอืกเขาคนุหลนุ ผา่นทุง่หญา้เลีย้งสตัวใ์นเขตทุง่ทีร่าบสงูเชยีงถัง 
ผา่นเขตธารน ้าแข็งบนเทอืกเขาสงูในเขตทีร่าบสงูจา้งถัง 
โปรดอยา่กระพรบิตา....กบัทศันยีภาพมหศัจรรยก์วา่พนักโิลเมตร รถไฟจะผา่นอโุมงคค์นุหลนุ ยาว 
1,686 เมตร และผา่นอโุมงคท์ีส่งูทีส่ดุในโลก 4,905 เมตรจากระดบัน า้ทะเล “เฟิงหวอ่ซาน” 
และผา่นสถานรีถไฟทีส่งูทีส่ดุในโลก (5,072 เมตร) “ถงักูล่า” กอ่นจะเขา้สูล่าซา ทเิบต 

พกัลาซา 2 คนื ที ่BRAHMAPOTRA HOTEL โรงแรมทีส่มเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จประทบั  

*กรณุาสง่เอกสารลว่งหนา้ 15 วนักอ่นเดนิทาง เพราะตอ้งท าวซีา่จนีกอ่นเพือ่ท าวซีา่ธเิบต* 

 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า // รวมคา่ทปิไกด ์และทปิคนขบัรถแลว้** 

 

ก าหนดการเดนิทาง     วนัที ่19-24 ก.ค. 59 ราคา 64,900.- 
 วนัที ่09-14 / 23-28 ส.ค. 59 ราคา 64,900.- 

 
1. กรงุเทพฯ-เฉนิต-ูวัดเหวนิช-ูโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 
2. เฉนิต-ูธเิบต-พระราชวังฤดรูอ้นโหลวปหูลนิคา 
3. พระราชวังโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดแปดเหลีย่ม 
4. ลาซา-น่ังรถไฟสายประวตัศิาสตร ์
5. ซหีนงิ-เฉนิต-ูศนูยว์จิัยการแพทยแ์ผนโบราณ-ศาลเจา้ 3 กก๊-ถนนคนเดนิจิง๋หลี ่
6. รา้นผา้ไหม-เฉนิต-ูกรงุเทพฯ 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉนิต-ูวดัเหวนิชู-โชวเ์ปลีย่นหนา้กาก 

07.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์ D 

สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ที ่

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทา

งใหก้บัทกุทา่น 

 

10.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่TG 618   

14.25 น. ถงึทา่อากาศยาน เฉนิต ู ซ ึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน 

ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แมน่ ้าหมนิ ใจกลางมณฑล มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะ 

สมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ 

ฤดหูนาวทีไ่มห่นาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน 

 

 

 

 

 

เฉนิต ูธเิบต น ัง่รถไฟสายประวตัศิาสตร ์ 
ซหีนงิ 6 วนั 5 คนื โดย TG 

โดยสายการบนิการบนิไทย 
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จัดเป็นอนัดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร 

และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่ วดัเหวนิซู 

ซึง่เป็นวดัพทุธเกา่แกท่ีค่งความดัง้เดมิทีส่ดุในนครเฉงิต ู

รวมทัง้ยงัเป็นศนูยก์ลางของสมาคมชาวพทุธของมณฑลเสฉวน 

สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศถ์ัง เดมิทเีรยีกวา่ วดัซนิเซยีงในปี ค.ศ.1681 ชว่งรัชสมยั 

จักรพรรดคิังซ ี แหง่ราชวงศช์งิ (1644-1911) 

พระอรหันตซ์ตีูไ้ดเ้ดนิทางมาอารามแหง่นี ้

และไดส้รา้งกระทอ่มเพือ่บ าเพ็ญเพยีรตบะจนสิน้ชวีติ ต านานเลา่วา่ 

ไดป้รากฏรปูของโพธสิตัวม์ญัชศูรใีนเปลวเพลงิขณะทีศ่พทา่นถกูเผาเป็นเวลานาน 

ดังนัน้ผูค้นจงึกลา่วขานกนัวา่พระอรหันตซ์ตีูค้อื 

พระโพธสิตัวม์ญัชศูรกีลับชาตมิาเกดิ 

วัดซนิเซยีงไดเ้ปลีย่นชือ่มาเป็นอารามเหวนิชนัูบแตนั่น้มา นอกจากความศักดิส์ทิธิ์

ตามต านานดังกลา่วแลว้ ศลิปะอนัล ้าคา่ สมยั ราชวงศถ์ังและซอ้ง อนัรวมถงึ 

ภาพเขยีนกวา่ 500 ชิน้ งานเขยีนลายมอืในงานส าคญัๆ ซึง่ถกูเกบ็ไวท้ีน่ี ่

รวมถงึความรม่รืน่ภายในวดั 

ก็เป็นสิง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไมน่อ้ยไดเ้ดนิทางมาเยีย่มชม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นชม การแสดงโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน 

ชมการเปลีย่นหนา้กากภายในเสีย้ววนิาท ี โดยทีไ่มส่ามารถจับตาไดท้ัน 

เป็นการแสดงทีส่งวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชัว่อายคุน 

ไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทัว่ไป 

 

 พกัที ่ DADING DAYS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่อง เฉนิต-ูลาซา-หลงัคาโลก-พระราชวงัฤดรูอ้นโหลวปหูลนิคา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

07.40 น.

  

ออกเดนิทางสูเ่มอืงลาซา Air China โดยเทีย่วบนิที ่CA4401 

(เทีย่วบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและเวลาบนิ) 

 

09.35 น.

  

เดนิทางถงึนครลาซาเมอืงหลวงของเขตปกครองตนเองธเิบต 

เมอืงศักดิส์ทิธิแ์ละลกึลบัของโลก จดุศนูยก์ลางจติวญิาณของชาวพทุธ 

อยูส่งูเหนอืระดับน ้าทะเล 3,650 เมตร เป็นดนิแดนทีร่าบสงู ทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ 

“หลังคาโลก” เมอืงลาซาแบง่ออกเป็น 2 สว่นคอื ลาซาเกา่ และลาซาใหม ่

โดยแบง่ตามลักษณะของเชือ้ชาตพิลเมอืง สถาปัตยกรรม และวถิชีวีติความเป็นอยู ่

ซ ึง่นับวา่เป็นเสน่หอ์ยา่งหนึง่ของเมอืงลาซา น าทา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย  น าทา่นชม พระราชวงัฤดรูอ้นโหลวปหูลนิคาหรอื 

ต าหนักสวนอญัมณี มเีนือ้ทีโ่ดยรวม 360,000 ตารางกโิลเมตร สรา้งใน ค.ศ.1750 

โดยดาไลลามะที ่7 เพือ่เป็นทีพั่กในยามชรา ซึง่ลามะองค ์ ตอ่ๆ มา ไดข้ยายตอ่เตมิ 

ภายในพระราชวังแหง่นีม้ ี370 หอ้ง ต าหนักทีส่ าคัญม ี3 สว่น 

รวมทัง้ต าหนักของดาไลลามะ องคท์ี ่14  ทีใ่ชเ้งนิสว่นตัวสรา้งขึน้และอาศัยอยู ่2 

ปี  กอ่นลีภ้ยัไปอนิเดยี  ปัจจบุนัพระราชวังแหง่นีไ้ดเ้ปิดเป็นสวนสาธารณะเป็นทีพ่ักผอ่

นของประชาชน  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พกัที ่  BRAHMAPOTRA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 คนืนีข้อใหท้า่นพกัผอ่นใหเ้ต็มทีเ่พือ่ปรบัสภาพรา่งกาย  

http://www.ezytrip.com/China/th/West/Sichuan/Chengdu/WenshuMonastery/WenshuMonastery.htm


 

 CTU-TG03: เฉนิต ูธเิบต ซหีนงิ 6 วัน 5 คนื (TG)                                                                        Page 3 of 10 

                                                                     
 

ลาซาเป็นเมอืงทีอ่ยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเลมาก จงึมแีรงกดอากาศต า่ 

มอีอกซเิจนนอ้ย รา่งกายระยะ 

แรกอาจมอีาการออ่นเพลยี บางทา่นอาจจะปวดศรีษะ หรอืทอ้งเสยี ทอ้งอดื 

หรอืคลืน่ไส ้อาเจยีน จงึควรนอนพกัผอ่นใหม้ากพอ เมือ่ตืน่ข ึน้มาจะไดส้ดชืน่ 

ส าคญั ไมค่วรสบูบหุรีแ่ละดืม่สรุา ไมค่วรอาบน า้ในคนืนี ้ถา้อาบน า้ 

อยา่ใหน้านเกนิ 5-10 นาท ี

วนัทีส่าม พระราชวงัโปตาลากง-อารามโจคงั-ตลาดแปดเหลีย่ม 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 น าทา่นชม  พระราชวงัโปตาลา ตัง้อยูบ่นยอดเขาแดงซึง่ม ีความสงูประมาณ 117 

เมตร พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสงู 13 ชัน้ ยาว 400 เมตร กวา้ง 350 เมตร 

มหีอ้งตา่งๆ เกอืบ 1,000 หอ้งเริม่สรา้งเมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่7 

โดยกษัตรยิผ์ูย้ ิง่ใหญท่ีไ่ดร้วบรวมทเิบต ใหเ้ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัไดส้ าเร็จ คอื 

กษัตรยิ ์ซงจา้น กมัโป (Songtsen Gampo) 

แรกเริม่ตอ้งการเพยีงจะสรา้งเป็นต าหนักใหแ้ก ่

มเหสชีาวจนีและชาวเนปาลของพระองคเ์อง 

ตอ่มาทรงใชป้้อมแหง่นีเ้ป็นสถานทีใ่นการศกึษาพระธรรมค าสัง่สอนขององคส์มัมา

สมัพทุธเจา้จวบจนกระทั่งสมยัเปลีย่นการปกครองเป็นพระลามะ 

เป็นผูป้กครองประเทศ ปัจจบุนันีส้ว่นกอ่สรา้งเดมิ 2 

หลังนีย้งัคงเหลอืใหเ้ห็นอยูท่า่มกลางสิง่กอ่สรา้งใหมท่ีต่อ่เตมิในยคุหลัง 

อาคารทีต่อ่เตมิในชว่งหลังนีส้ว่นหลักๆ สรา้งในสมยัของดาไล ลามะ ที ่5 ประมาณ 

ปี ค.ศ. 1645-1693 (องคด์าไลลามะ องคปั์จจบุนัคอื องคท์ี1่4) 

เพือ่ใหเ้ป็นพระราชวัง ฤดหูนาว พระราชวังโปตาลา แบง่เป็น 3 สว่น คอื 

สว่นของพระราชวังสขีาว, สแีดงและสว่นเชือ่มทีเ่ป็นสเีหลอืง 

พระราชวังสขีาวเป็นสว่นของสงัฆาวาส 

พระราชวังสแีดงเป็นสว่นพทุธาวาสส าหรับใชท้ ากจิของสงฆแ์ละบรรจ ุ

พระศพขององคด์าไลลามะ (ดาไล ลามะองคท์ี ่5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) 

และหอ้งสมดุทีใ่ชส้ าหรับเกบ็พระไตรปิฎก 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าทา่นชม วดัโจคงั  (Jokhang Temple) หรอื วัดตา้เจาซือ่ 

เป็นวดัทีถ่อืวา่เป็นศนูยร์วมจติใจของชาวธเิบตทัง้มวลเพราะเมือ่มพีธิถีอืศลีกนั 

นักบวชนับลา้นก็จะเดนิทางมารว่มกนัท าพธิทีีน่ีส่รา้งในสมยัของกษัตรยิซ์งจา้น 

กมัโปเชน่กนั 

เพือ่ไวเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของพระพทุธรปูทีม่เหสชีาวตา่งชาตสิององคข์องพระองค ์

คอื ชาตจินีและเนปาลน าเขา้มายงัธเิบต 

ศลิปะการกอ่สรา้งมจีดุเดน่ตรงทีน่ าเอาศลิปะของ 4 ชาตมิาผสมกนัคอื ธเิบต จนี 

เนปาลและแคชเมยีร ์

มตี านานเลา่กนัวา่กอ่นทีก่ษัตรยิช์งเซนิกมัโปจะสรา้งวดัตา้เจาซือ่ไดอ้ธษิฐานวา่พร

ะองคจ์ะโยนแหวนขึน้ไปบนอากาศหากแหวนนัน้ตกลงทีใ่ดก็จะสรา้งวดัลงตรงนัน้ป

รากฏวา่แหวนลอยลงไปตกในสระน ้ากระทบกบัหนิทีโ่ผลข่ึน้มา  ทันใดนัน้เองนมิติ

ของสถปูกป็รากฏใหแ้กค่นทัว่ไปไดเ้ห็นจงึนับวา่เป็นนมิติรทีด่กีษัตรยิซ์งจา้น กมัโป 

ก็เลยสัง่ใหส้รา้งวัดลงตรงนัน้เอง 

ภายในวดัมสี ิง่ส าคัญอยูห่ลายสิง่เป็นสิง่ทีเ่ป็นหลกัฐานทางประวัตศิาสตรแ์ละความเ

ชือ่ถอืในเรือ่งไสยศาสตร ์ เชน่ รปูปัน้อนุสาวรยีเ์ป็นยา 2 เมด็ทีส่รา้งเมือ่ 200 

ปีกอ่น 

บอกวธิกีารรักษาโรคฝีดาษทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตแตป่รากฏวา่รปูปัน้นีถ้กูผูค้นแ

 



 

 CTU-TG03: เฉนิต ูธเิบต ซหีนงิ 6 วัน 5 คนื (TG)                                                                        Page 4 of 10 

                                                                     
 

อบแกะไปกนิเพือ่รักษาโรคเสยีแลว้ 

นอกจากนีย้งัเป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูทีพ่ระนางเหวนิเฉงิ 

น ามาจากประเทศจนีเมือ่ 1,300 ปีกอ่น 

ซึง่ไดรั้บการกราบไหวแ้ละยอมรับกนัอยา่งมากวา่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุ  แมแ้ตพ่วกขบวน

การเรดการด์หรอืกองทพัแดงทีท่ าลายทกุอยา่งตอนทีม่กีารปฏวิัตวิัฒนธรรมจนีในป

ระเทศจนียงัไมก่ลา้แตะตอ้งพระพทุธรปูองคน์ีเ้ลยจากนัน้เดนิชม 

ตลาดแปดเหลีย่มธเิบต แทท้ีล่อ้มรอบวัดตา้เจาซือ่ 

และชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวธเิบต 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 พกัที ่ BRAHMAPOTRA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่    

 กรณุาแยกกระเป๋าใบใหญฝ่ากขึน้รถไฟสง่ไปซหีนงิ 

กระเป๋าใบเล็กใหจ้ดัเสือ้ผา้เทา่ทีจ่ าเป็นส าหรบัคา้งบนรถไฟ 1 คนื 

 

วนัทีส่ ี ่  ลาซา-รถไฟสายประวตัศิาสตร-์ซหีนงิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 น าทา่นขึน้รถไฟจากลาซาเดนิทางเขา้สู ่เมอืงซหีนงิ 

ระหวา่งทางผา่นชมววิทวิทศันอ์นังดงามแปลกตาทัง้หมูบ่า้นธเิบต ทุง่หญา้ 

และภเูขางดงามทีป่กคลมุดว้ยหมิะขาวโพลน 

รถไฟน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหลานโจว ทางรถไฟธเิบต-ชงิไห ่

เป็นงานกอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีง มเีขือ่นซานเสยีเป็นทางรถไฟเชือ่มกบัทีร่าบสงูหมิะ 

กบัแตล่ะมณฑลของจนีโดยใชเ้วลา 5 ปี จงึสรา้งเสร็จ 

ผา่นสะพานแมน่ ้าลาซากบัพระราชวังโปตาลาทีย่นืตระงา่นอยูใ่นเขาแดงของเมอืงล

าซา กบัวัดเตรปงุทีอ่ยูเ่ชงิเขา จากลาซาเมอืงศักดิส์ทิธิแ์ละลกึลับทีส่ดุในโลก 

จดุศนูยก์ลางวญิญานของชาวพทุธ ลอดอโุมงคห์ลวิอู ๋

อโุมงคแ์หง่แรกของก าแพงเมอืงเหล็กสายนี ้

จากทุง่นาลาซาลอดออกจากอโุมงคห์ยัง๋ปาจิง๋ (ยาว 42.5 กโิลเมตร) 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั บนรถไฟ  

บา่ย  รถไฟสูอ่ าเภอ น่าจวี ่ผา่นทุง่หญา้เซยีงถัง(4,600 เมตร) พืน้ทีก่วา่ 6 แสน ตร.กม. 

ดเูหมอืนผา้หา่ตา๋ สเีขยีวผนืหนึง่ปไูวบ้นทีร่าบสงู รถไฟวิง่ทา่มกลางทะเลดอกหญา้ 

เหมอืนไขม่ขุทีเ่คลอืบไวบ้นพรมไหม สสีรรสวยงาม ขอบฟ้าสดุสายตา 

เป็นภเูขาหมิะตดิกนั ยืน่ยาวไปทางเสน้รถไฟ นอกนัน้ยงัมทีะเลสาบเทวดา 

และน ้าพรุอ้นอกีมากมายกระจายอยุใ่นทุง่หญา้ หากทา่นมาในชว่งเวลาเดอืนกค.-

สค. จะเห็นชาวธเิบตแขง่มา้บนทุง่หญา้แหง่นีน้านถงึ ครึง่เดอืน 

มนัีกทอ่งเทีย่วมาจากทั่วโลก ชมงานแขง่มา้ ชมววิในทะเลสาบชัว่นา 

(สงูจากน ้าทะเล 4,800 ม. พืน้น ้า 400 ตร.กม.) 

เป็นทะเลสาบน ้าจดืทีม่รีะดับน ้าทะเลสงูสดุของโลกซึง่เป็นตน้ก าเนดิของแมน่ ้าสาล

ะวนิ ทะเลสาบตัง้อยูใ่นใจกลางทุง่หญา้เซยีงถัง 

มกัจะมสีตัวป่์าหลากหลายชนดิวิง่อยูบ่รเิวณทะเลสาบ เชน่ จามร ีลา แอนธโิลพ ์

แพะเหลอืง เสอืดาวหมิะ ฯลฯ สขีองน ้าเปลีย่นไปตามฤดกูาล 

จากนัน้น าทา่นชมเขาถังกู ่อนัยิง่ใหญม่โหฬาร ชมกาเซยีเจยีงเกนิตีห๋ร ู

อยูบ่นเขาเกอ๋ราตันตงุ ยาว 14 กม. กวา้ง 2 กม. ในชอ่งเขาถังกูร่ะ 

กาเซยีสายนีเ้ป็นธารน ้าแข็งใหญท่ีส่ดุของเอเชยี เป็นตน้ก าเนดิแยงซเีกยีงโดยแท ้

ซึง่เป็นเสน้แบง่เขตระหวา่งธเิบต กบัมณฑลชงิไห ่

รถไฟชลอใหท้า่นชมววิชอ่งเขาถังกูร่ะ (5,072 เมตร) 

ซึง่เป็นประตสููด่นิแดนลกึลบัธเิบตและเป็นจดุสงูสดุทีม่ทีางรถไฟผา่นในโลกจากนัน้

รถไฟแลน่ลงเขาถังกรูะ ผา่นแมน่ ้าธงเทยีน (4,500 ม.) 
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ซึง่เป็นแมน่ ้าลอืชือ่สดุในเรือ่งไซอิว๋ เป็นแมน่ ้าสายแรกของแมน่ ้าแยงซเีกยีง 

รถไฟลงถงึจดุต า่สดุในระหวา่งทางเขาถังกูร่ะและเขาคนุลุน้ ผา่นแมน่ ้าโถโถ 

ซึง่เป็นตน้สายแมน่ ้าแยงซเีกยีงตอนบนยาว 346 กม. สงูเหนอืจากน ้าทะเล 4,533 

เมตร มองออกจากหนา้ตา่งในสถานรีถไฟ เห็นเขาหมิะหลายลกู 

ตัง้อยูต่น้ก าเนดิแมน่ ้าสายทองแยงซเีกยีง ยอดทีส่งูสดุเป็นเขาเกอ๋ตันตง 

พระอาทติยจ์ะลับขอบฟ้าไปตอนเวลาประมาณ 23.00 น. ลอดอโุมงคร์ถไฟ 

เป็นอโุมงคท์ีม่รีะดับน ้าทะเลสงูสดุของโลก 5,010 ม. ยาว 1,338 ม. 

พืน้ดนิของอโุมงค ์80 เปอเซนต ์เป็นดนิน ้าแข็ง 

เป็นอโุมงคท์ีส่รา้งดว้ยนวิไฮเทคใชเ้วลาสรา้งเพยีง 10 เดอืนเทา่นัน้ 

จากนัน้รถไฟวิง่ผา่น สวนอนุรักษ์สตัวเ์ขอ๋ เขอ๋ซลีี ่

เป็นศนูยอ์นุรักษ์สตัวป่์าทีม่พีืน้ทีก่วา้งทีส่ดุ 

เป็นสวนอนุรักษ์สตัวป่์าทีม่พีืน้ทีก่วา้งสดุ มรีะดับน ้าทะเลสงูสดุ 

และมจี านวนสตัวป่์ามากทีส่ดุของจนี มเีนือ้ที ่8.3 ตร.กม. ระดับเหนอืน ้าทะเล 

5,000 เมตรขึน้ไป อากาศหนาวตลอดทัง้ปี อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี -4 องศา หนาวสดุ 

-40 องศา มลีมพัดแรงตลอดปี (30 เมตรตอ่วนิาท)ี 

อากาศรา้ยแรงท าใหเ้ป็นเขตไมม่ผีูค้นพักอยูอ่าศัยเลยเรยีกวา่เป็นขัว้โลกแหง่ทีส่าม

แตก่ลบักลายเป็นสวนทีอ่ยูต่ามธรรมชาตขิองสตัวช์นดิตา่ง ๆ มากถงึกวา่ 230 ชนดิ 

เพือ่ไมใ่หท้ าลายสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูอ่าศัยของสตัว ์

จงึจ าเป็นตอ้งสรา้งสะพานลอยขึน้เหนอืพืน้ดนิ เพือ่ใหร้ถไฟวิง่ จงึไดอ้าศัย 

อยูใ่ตส้ะพานซึง่เป็นทุง่หญา้อนักวา้งใหญแ่บบไรข้อบเขตจ ากดั 

รถไฟแลน่ขา้มสะพานชงิ สยุ เพือ่ขา้มแมน่ ้าฉู่ หมา่ เออร ์

เป็นสะพานทีย่าวทีส่ดุของทางรถไฟสายยิง่ใหญแ่หง่นี ้ลอดอโุมงคเ์ขาคนุลุน้ ยาว 

1,686 ม. สงูจากระดบัน ้าทะเล 4,648 เมตร ชว่งหนาวสดุ -30 องศา 

เป็นอโุมงคท์ีย่าวทีส่ดุในเขตดนิแดนน ้าแข็งของโลก จากนัน้ขึน้เขาเทวดา คนุลุน้ 

ซึง่เป็นกระดกูสนัหลัง ภเูขาทัง้หลายของประทศจนี 

เป็นภเูขาเทวดาแหง่แรกของจนี ยาว 2,500 กม. กวา้ง 130-200 กม. 

มคีวามสงูเฉลีย่ 5,600 เมตร ยอดเขาคนุลุน้สงูสดุ 7,719 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

เป็นบรรพบรุษุของภเูขาหมืน่ๆลกู ผา่นสถาน ีเขาหมิะยูจู่ 

เป็นยอดเขาคนุลุน้ระดับน ้าทะเล 6,178 เมตร 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ บนรถไฟ (พกับนรถไฟ 

ทีว่ ิง่บนเสน้ทางทีง่ดงามทีส่ดุ พกัตูน้อน หอ้งละ 4 คน 

(ไมม่หีอ้งเดีย่วบนรถไฟ) หอ้งน า้ในตูน้อน ไมม่หีอ้งเดีย่วบนรถไฟ* 

บนรถไฟมกีารควบคมุระดบัออกซเิจนใหเ้หมอืนกบัอากาศปกตทิ ัว่ไป 

มหีมอและหอ้งพยาบาลบรกิาร* ) 

 

วนัทีห่า้ ซหีนงิ-เฉนิต-ูศนูยว์จิยัการแพทยแ์ผนโบราณ-ศาลเจา้ 3 กก๊-ถนนคนเดนิจ ิง๋หลี ่

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้บนรถไฟ  

 เดนิทางถงึเมอืงซหีนงิ(ประมาณ 08.20 น.)    

10.10 น. ออกเดนิทางกลับสูเ่ฉนิต ูโดยสายการบนิ Air China โดยเทีย่วบนิที ่CA4208 

(เทีย่วบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและเวลาบนิ) 

 

11.45 เดนิทางถงึเมอืงเฉนิต ูน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นสูศ่นูยส์ขุภาพใหท้า่นชม ศนูยว์จิยัแพทยแ์ผนโบราณ 

นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ 

ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ ้าใคร 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sichuan_Airlines
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จากนัน้น าทา่นชม ศาลเจา้สามกก๊ 

ซึง่ป็นศาลเจา้ของนักปราชญท์ีม่ชี ือ่เสยีงในสมยั 3 กก๊ บนพืน้ที ่37,000 

ตารางเมตร 

ภายในน าทา่นชมรปูปัน้ของบคุคลส าคญัในต านานอนัยิง่ใหญข่องชนชาตจินี 

อาทเิชน่ ขงเบง้ โจโฉ เลา่ป่ี ชมหลมุศพจอมทัพเลา่ป่ี    

น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจงิหลี ่

เป็นถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

มสีนิคา้ตา่งๆมากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย  

น าทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจงิหลี ่

เป็นถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

มสีนิคา้ตา่งๆมากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 พกัที ่  DADING DAYS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่ก รา้นผา้ไหม-อาหารสมนุไพร-เฉนิต-ูกรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

 น าทา่นแวะเลอืกซือ้ ผา้ไหม สนิคา้ OTOP ของจนี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารสมนุไพ

ร 

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

15.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ TG619   

17.35 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก (มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ราคาเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่19-24 ก.ค. 59 

 
64,900 63,900 62,900 8,000 

วนัที ่09-14 / 23-28 ส.ค. 59 

 
64,900 63,900 62,900 8,000 

ไมร่บัจอยแลนด ์

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
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6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7. ทปิไกด ์+ คนขบัรถทกุเมอืง 

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัมตอ่ทา่น สว่นเกนิกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหัก ณ ทีจ่า่ย 3%                    

 

การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
4. 
ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่น
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ  

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

การส ารองทีน่ ัง่    

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 12,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง   

2. สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 

การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
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3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร 

บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ 

และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท 

ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry 

ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

       - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, 

ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ 

อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่

การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู 

และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC 

ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ 
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ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ี

หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

-หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

-กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร่ังเศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ 

ฟินแลนด ์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ี ไอซแ์ลนด ์ อติาล ีลทิวัเนยี ลัตเวยี ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์ โปแลนด ์

นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดังตอ่ไปนี*้*  
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เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ     * โสด * แตง่งาน           * หมา้ย           * หยา่    

*  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  *  จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

...........................................................................................................................................................

..................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

...........................................................................................................................................................

....................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่ 

...........................................................................................................................................................

.............................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก 

เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    * ไมเ่คย     * เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ 

วนัที.่.............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   * ไมเ่คย     * เคย  

โปรดระบ.ุ........................................................................................... 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ 

วนัที.่.............................เดอืน.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME..................................................................  

RELATION........................................................ 

 

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

**  แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033  

 


