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มองโกเลียใน ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน 6 วัน 5 คืน 

เดนิทาง กันยายน-ตุลาคม 2562 
 

 

 

 

ราคาเพียง 30,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพ(สนามบินสวุรรณภมูิ) – เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลิวสุย่) (3U8146:17.55-22.00) 
วนัท่ี 2  เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลิวสุย่) – โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป๋ถ่า)(3U8747:10.20-12.50)-พิพิธภณัฑ์มองโกล-ศาลเจ้าองค์หญิงราชวงศ์ชิง 
วนัท่ี 3  โฮฮอต-ทุง่หญ้าซีลา่มูเ่หริน-กิจกรรมทุง่หญ้า(สวมชดุมองโกล ,ลิม้รสชาพืน้บ้านมองโกล)-การแสดงรอบกองไฟ 
วนัท่ี 4  ทุง่หญ้าซีลา่มูเ่หริน-วดัอูต่งัเจา-เมืองเปาโถว 
วนัท่ี 5. เนินทรายเสี่ยงซาวาน – สสุานเจงกิสข่าน – เออร์ดอส (สนามบินเออร์ดอสเออร์จิน โฮโร)  – เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลิวสุย่) 
            (3U8970:22.10-0030+1) 
วนัท่ี 6.  ถนนคนเดินจิงหลี่  – เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลิวสุย่) – กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)(3U8145:14.30-16.35) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ )  – เฉิงตู  (สนามบินเฉิงตูหลิว สุ่ย) 
(3U8146:17.55-22.00) 

14.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินนสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ E สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น  

17.55 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 3U8146   
22.00 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)  ซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บริเวณลุม่แม่น า้หมิน ใจกลาง

มณฑล มีภมูิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภมูิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอนัดบั 3 ของ
ประเทศจีน ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศนูย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศกึษาของภมูิภาคตะวนัตกเฉียงใต้ หลงัจากผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นออกเดินทางสูโ่รงแรมท่ีพกัท่ีสายการบินจดัให้ 

ที่พัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
(โรงแรมใกล้สนามบิน เพ่ือความสะดวกในการตอ่ไฟลท์) 

วันที่2 
เ ฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิว สุ่ย) – โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป๋ถ่า )
(3U8747:10.20-12.50)-พพิธิภัณฑ์มองโกล-ศาลเจ้าองค์หญิงราชวงศ์ชิง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิเฉิงตูหลวิสุ่ย เช็คอินและโหลดสมัภาระ  

10.20 น. ออกเดินทางสู ่เมืองโฮฮอต (สนามบนิโฮฮอตไป๋ถ่า) โดยเท่ียวบินท่ี 3U8747 
12.50 น. เดินทางถึง เมืองโฮฮอต   เดิมเมืองโฮฮอตมีช่ือว่ากยุซุยซึง่ ตัง้อยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบีบนท่ีราบสงูชายขอบทุ่ง

หญ้าแห่งมองโกเลียใน  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมองโกเลียใน  อีกช่ือเรียกว่าเมืองผลิตนมเมืองนีถ้กูก่อตัง้ขึน้โดยอลัตานข่าน 
(ALTAN KHAN) เพ่ือให้เป็นถ่ินฐานอิสระของชาวมองโกปัจจบุนัเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน
เมืองนีถ้กูค้นพบโดยอลัตนัขุนนางผู้ เป็นใหญ่ในมองโกเลียปัจจุบนัเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในซึ่งเป็น
ท่ีตัง้ของการปกครองส่วนภมูิภาคเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจและวฒันธรรม หรือเป็นท่ีรู้จกัในช่ือเรียกว่า เมืองหลวงแห่งนม ววั 
แพะ เมืองโฮฮอตเป็นเมืองหนึ่งท่ีมีวัตนธรรมยาวนานและโดดเด่นในทางพลวัต เป็นแหล่งอารยธรรมหัวเซ่ีย แหล่งก าเนิด
วฒันธรรมชนเผ่าเร่ร่อนท่ีลา่สตัว์ด้วยธนบูนอานม้า โฮฮอต เป็นเมืองชายแดนท่ีมีความเลื่อนไหลทางวฒันธรรมทางสงัคมท่ีลง
ตวัแตข่ดัแย้งจนก่อเกิดเป็นอารยธรรมโบราณ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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น าทา่นเข้าชม พพิธิภัณฑ์มองโกล เป็นท่ีเก็บรวบรวมโบราณวตัถ ุทัว่ทัง้ประเทศจีน ตัง้แต่สมยัราชวงศ์ซาง ในอดีตเม่ือ 
2,000 ปีท่ีแล้ว จนกระทัง่ปัจจบุนั นอกจากนัน้ยงัมีการจดัแสดงซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ท่ีมีการขดุค้นในเขตมองโกเลีย  สาย
พนัธ์ตา่งๆ ให้ทกุทา่นได้ต่ืนตาต่ืนใจ จากนัน้ น าทา่นชม ศาลเจ้าองค์หญิงราชวงศ์ชงิ เป็นศาลเจ้าท่ีตัง้เพ่ือเป็นระลกึขององค์
หญิงล าดบัท่ี 4 ของฮ่องเต้คงัซี ที่มีพระนามวา่ องค์หญิงแมงกะพรุน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  พเิศษ...สุกีส้ไตล์มองโกล 
ที่พัก โรงแรม  Sheraton Hohhot Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 
โฮฮอต-ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน-กิจกรรมทุ่งหญ้า(สวมชุดมองโกล ,ลิม้รสชา
พืน้บ้านมองโกล)-การแสดงรอบกองไฟ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นออกเดินทางสู ่ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านชม ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน (Xilamuren Grassland) สมัผสัสมัผสัวิถีชีวิตชนเผ่าเร่ร่อน ข่ีม้าชมทุ่งหญ้าอนัอดุมสมบรูณ์

กว้างใหญ่สดุขอบฟา้ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายกจิกรรมขี่ม้า) ซีลามูเ่หริน เป็นทุง่หญ้าแหง่แรกของเมืองโฮฮอตท่ีเปิดให้นกัทอ่งเท่ียว
ได้เข้าไปสมัผสักบัวิถีชีวิตของชาวมองโกล อย่างใกล้ชิด ซีลามู่เหรินในภาษามองโกลหมายถึงน า้สีเหลือง(Yellow Water) และ
เป็นท่ีรู้จกักนัเพราะวดัลามะท่ีอยู่ใกล้ริมฝ่ังแม่น า้ สร้างในสมยัชิงราชวงศ์ชิงในปี1769 สมัผสับรรยากาศของท้องฟ้าสีคราม
ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีมีฝงูสตัว์กลุ่มใหญ่ออกหากินเต็มทุ่งกว้างท่านสามารถสมัผสักบัการท าปศสุตัว์ของชาวมองโกลได้
อยา่งใกล้ชิด 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 น าทา่นชมและร่วมสนกุกบั การแสดงรอบกองไฟ  ของชาวพืน้เมืองมองโกล 
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ที่พัก โรงแรม  MONGOL YURT หรือเทียบเท่า (ที่พักแบบกระโจมมองโกล มีห้องน า้ในตัว) ไม่มีเตียงเสริม 

วันที่ 4 ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน-วัดอู่ตงัเจา-เมืองเปาโถว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (เมนูอาหารเช้าแบบมองโกล) 
 

 
 น าท่านออกเดินทางสู่ วัดอู่ตังเจา เป็นอารามพทุธนิกายทิเบตท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึ่งของเขตปกครองตนเองมองโกเลีย

ใน อู่ตงัเจาเป็นช่ือภาษามองโกล หมายถึง อารามต้นหลิว ซึ่งเป็นต้นไม้ท่ีขึน้อยู่มากมายบริเวณหบุเขาใกล้วดัอุ่ดงัเจาอาราม
แห่งนีส้ร้างด้วยความสถาปัตยกรรมแบบทิเบตประกอบด้วยหมู่อาคารสีขาวบนเนินเขาสีเขียวตามหลกั ฮวงจุ้ยซึง่ท าให้อาราม
มีความสวยงามน่าเกรงขามและแลดยูิ่งใหญ่ภายในอาคารหลกัประกอบด้วยห้องโถง 6 ห้องได้แก่หอสวดมนต์ส าหรับพระลา
มะปพืูน้ด้วยพรมแดงทัง้ห้องผนงัห้องมีภาพวาดเล่าเร่ืองราวทางพทุธศาสนาและประดิษฐานพระสงักจัจายส าหรับกราบไหว้
บชูาเก็บรวบรวมพระสตูรและคมัภีร์ทางศาสนาเพ่ือการศกึษาในอารามแหง่นีป้ระดิษฐานพระพทุธรูปโพธิสตัว์โดยมีรูปปัน้พระ
โพธิสตัว์ท่ีมี 9 เศียร 34 แขน 16 เท้า เป็นสิ่งเคารพท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในห้องนีน้อกจากนีย้งัมีอาคารท่ีพกัสงฆ์ มากกว่า 2,000 
หลงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเปาโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม Shangri-La Hotel Baotou หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันที่ 5 
เนินทรายเส่ียงซาวาน – สุสานเจงกิสข่าน – เออร์ดอส (สนามบินเออร์
ดอสเออร์จินโฮโร)  – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)(3U8970:22.10-
0030+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
  น าท่านสนกุกบักิจกรรมบน เนินทรายเส่ียงซาวาน ตัง้อยู่ในเขตทะเลทรายคบูฉีู KUBUQI เป็นทะเลทรายท่ีทอดตวัยาวถึง 

400 กิโลเมตร จากตะวนัตกไปยงัตะวนัออกและมีความกว้างถึง 50 กิโลเมตร และใหญ่ติด 1 ใน 3 สามของทะเลทรายท่ีใหญ่
ท่ีสดุในจีน  ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสนกุกบักิจกรรมอนัหลายหลายตามอธัยาศยั เช่น ข่ีอฐูชมทะเลทราย เล่นสไลเดอร์บนเนิน
ทรายท่ีมีความสงู 110 เมตร ชนั 45 องศา นัง่กระเช้าลอยฟา้ หรือจะเดินเลน่ในทะเลทราย (รวมถงุเท้าปอ้งกนัทรายคนละหนึ่ง
ชดุ) นัง่รถ 4WD ลยุทะเลทราย  (กจิกรรมข้างต้นรวมอยู่ในรายการทัวร์ ไม่เกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร    

 น าท่านเข้าชม สุสานเจงกิสข่าน (Mausoleum of Genghis Khan) สสุานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายท่ีมีช่ือเสียงก้อง
โลก โดยสสุานนัน้ตัง้อยู่บริเวณทุ่งหญ้ากนัเต๋อลี่อ าเภออีจินฮัว่ลัว่ บนเนือ้ท่ี  1,500 ตารางกิโลเมตร สสุานยงัเป็นท่ีตัง้ของหอท่ี
ระลกึเจงกีสข่านรูปทรงแปดเหลี่ยมสงู 20 เมตรหลงัคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกลประดับกระจกสีเหลืองและสีน า้
เงินแวววามภายในมีรูปปัน้ของเจงกีสข่านและรูปท่ีแสดงชีวประวตัิของเจงกีสข่านโครงสร้างหลกัของสสุานเป็นอาคารทรง
กระโจมแบบมองโกลหลงัใหญ่ 3 หลงัเช่ือมด้วยทางเดินยาวอาคารหลกัหลงัใหญ่ท่ีตัง้อยู่ตรงกลางมีรูปปัน้หินอ่อนของเจงกิส
ข่านในท่านัง่สงู 4 เมตรสร้างขึน้เพ่ืออนสุรณ์ระลึกถึงมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ส่วนด้านหลงัรูปปัน้เป็นรูปแผนท่ีอาณาเขตอนักว้าง
ใหญ่ไพศาลของราชวงศ์หยวนสว่นอาคารทางตะวนัออกเป็นท่ีตัง้โรงศพของภรรยาและลกูชายคนท่ี 4 และอาคารตะวนัตกเป็น
ท่ีจดัแสดงอาวธุคู่กายของเจงกิสข่านตลอดการเดินทางยาวท่ีเช่ือมต่อระหว่างอาคารมีภาพเขียนสีปนูเปียกหรือเฟรสโก เล่า
เร่ืองราววิถีชีวิตของเจงกิสข่านและกุบไล่ข่านหลานชายของนักรบบนหลงัม้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งมองโกลเช่นเดียวกับเจงกิสข่าน
ด้านหลงัของอาคารหลกัหลงัใหญ่ยงัเป็นท่ีตัง้ของโลงศพ 3 โลงคลมุด้วยผ้าต่วนสีเหลืองซึง่ว่ากันว่าเป็นโลงศพของเจงกิสข่าน
และภรรยาทัง้ 3 ด้วย   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  พเิศษ...เมนูป้ิงย่าง 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิเออร์ดอสเออร์จนิโฮโร 

22.10 น. ออกเดินทางสู ่เฉิงตู (สนามบนิเฉิงตูหลวิสุ่ย) โดยเท่ียวบินท่ี 3U8970 
00.30+1 น. เดินทางถงึ เมืองเฉิงตู จากนัน้น าทา่นเช็คอินเข้าสูท่ี่พกั 

ที่พัก โรงแรม FELTON GLORIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 6 
ถนนคนเดนิจงิหล่ี  – เฉิงต(ูสนามบนิเฉิงตหูลิวสุ่ย) – กรุงเทพฯ(สนามบนิ
สุวรรณภมู)ิ(3U8145:14.30-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  เดินทางสู่ แหล่งช้อปป้ิง ถนนโบราณจ่ิงหลี่ เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ 

มากมายให้ทา่นเลือกซือ้ได้ตามอธัยาศยั 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร พเิศษ...อาหารสมุนไพร 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบนิเฉิงตูหลวิสุ่ย 
14.30 น. อ าลา เมืองเฉิงตู (สนามบนิเฉิงตูหลวิสุ่ย) โดยเท่ียวบินท่ี 3U8145   
16.35 น. เดินทางกลบัถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัด์ิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : มองโกเลียใน ดนิแดนแห่งทุ่งหญ้า 6 วัน  5 คืน โดยสายการบนิเสฉวนแอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 20-25 ก.ย. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,900.- - 

วนัท่ี 11-16 ต.ค. 62 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,900.- - 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
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- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางที่มีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเว้นการท า
วีซา่ท่านจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาติ  
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 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 

 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง  

 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซลิ และอาร์เจนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่ และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
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อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การย่ืนวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดงัต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ................................................................................. 

ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานที่ท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
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1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ทา่นเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอยา่ง
เคร่งครัด) 


