มองโกเลียใน ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหริน 6 วัน 5 คืน
เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2562
ไม่ลงร้ านช้ อป |ทุง่ หญ้ าซีลามูเ่ หริ น | เนินทรายเสียงซาวาน | สุสานเจงกีสข่าน
อารามอูต่ งั เจา | พักกระโจมสไตล์มองโก 1 คืน
ราคาเพียง

30,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย่ ) (3U8146:17.55-22.00)
วันที่ 2 เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย่ ) – โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป๋ ถ่า)(3U8747:10.20-12.50)-พิพิธภัณฑ์มองโกล-ศาลเจ้ าองค์หญิงราชวงศ์ชิง
วันที่ 3 โฮฮอต-ทุง่ หญ้ าซีลา่ มูเ่ หริน-กิจกรรมทุง่ หญ้ า(สวมชุดมองโกล ,ลิ ้มรสชาพื ้นบ้ านมองโกล)-การแสดงรอบกองไฟ
วันที่ 4 ทุง่ หญ้ าซีลา่ มูเ่ หริน-วัดอูต่ งั เจา-เมืองเปาโถว
วันที่ 5. เนินทรายเสี่ยงซาวาน – สุสานเจงกิสข่าน – เออร์ ดอส (สนามบินเออร์ ดอสเออร์ จิน โฮโร) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย่ )
(3U8970:22.10-0030+1)
วันที่ 6. ถนนคนเดินจิงหลี่ – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย่ ) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8145:14.30-16.35)

1

มองโกเลียใน ทุ่งหญ้ าซีลามูเ่ หริ น 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ ไลน์
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วันที่ 1
14.30 น.
17.55 น.
22.00 น.

ที่พัก

วันที่2
เช้ า
10.20 น.
12.50 น.

กลางวัน

2

กรุ งเทพ(สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ) – เฉิ ง ตู (สนามบิ น เฉิ ง ตู ห ลิ ว สุ่ ย)
(3U8146:17.55-22.00)
พร้ อมกันที่ สนามบินนสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ E สายการบินเสฉวน แอร์ ไลน์ (3U) โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146
เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตังอยู
้ ่บริ เวณลุม่ แม่น ้าหมิน ใจกลาง
มณฑล มีภมู ิประเทศรายรอบไปด้ วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดู
ร้ อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริ มาณความชืน้ สูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้ านคน จัดเป็ นอันดับ 3 ของ
ประเทศจีน ในปั จจุบนั เป็ นทังศู
้ นย์กลางด้ านการเมือง การทหาร และด้ านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านออกเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั ที่สายการบินจัดให้
โรงแรม HANGKONG HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
(โรงแรมใกล้ สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์)

เฉิ ง ตู ( สนามบิ น เฉิ ง ตู ห ลิ ว สุ่ ย) – โฮฮอต(สนามบิ น โฮฮอตไป๋ ถ่ า)
(3U8747:10.20-12.50)-พิพธิ ภัณฑ์ มองโกล-ศาลเจ้ าองค์ หญิงราชวงศ์ ชิง
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย เช็คอินและโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ เมืองโฮฮอต (สนามบินโฮฮอตไป๋ถ่ า) โดยเที่ยวบินที่ 3U8747
เดินทางถึง เมืองโฮฮอต เดิมเมืองโฮฮอตมีชื่อว่ากุยซุยซึง่ ตังอยู
้ ่บริ เวณรอบนอกของทะเลทรายโกบีบนที่ราบสูงชายขอบทุ่ง
หญ้ าแห่งมองโกเลียใน ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของมองโกเลียใน อีกชื่อเรี ยกว่าเมืองผลิตนมเมืองนี ้ถูกก่อตังขึ
้ ้นโดยอัลตานข่าน
(ALTAN KHAN) เพื่อให้ เป็ นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกปั จจุบนั เป็ นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน
เมืองนี ้ถูกค้ นพบโดยอัลตันขุนนางผู้เป็ นใหญ่ในมองโกเลียปั จจุบนั เป็ นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในซึ่งเป็ น
ที่ตงของการปกครองส่
ั้
วนภูมิภาคเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒ นธรรม หรื อเป็ นที่ร้ ู จกั ในชื่อเรี ยกว่า เมืองหลวงแห่งนม วัว
แพะ เมืองโฮฮอตเป็ นเมืองหนึ่งที่มีวัตนธรรมยาวนานและโดดเด่นในทางพลวัต เป็ นแหล่งอารยธรรมหัวเซี่ย แหล่งกาเนิด
วัฒนธรรมชนเผ่าเร่ร่อนที่ลา่ สัตว์ด้วยธนูบนอานม้ า โฮฮอต เป็ นเมืองชายแดนที่มีความเลื่อนไหลทางวัฒ นธรรมทางสังคมที่ลง
ตัวแต่ขดั แย้ งจนก่อเกิดเป็ นอารยธรรมโบราณ
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

มองโกเลียใน ทุ่งหญ้ าซีลามูเ่ หริ น 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ ไลน์
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ค่า
ที่พัก

นาท่านเข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ มองโกล เป็ นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ทัว่ ทังประเทศจี
้
น ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ซาง ในอดีตเมื่อ
2,000 ปี ที่แล้ ว จนกระทัง่ ปั จจุบนั นอกจากนันยั
้ งมีการจัดแสดงซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ที่มีการขุดค้ นในเขตมองโกเลีย สาย
พันธ์ตา่ งๆ ให้ ทกุ ท่านได้ ตื่นตาตื่นใจ จากนัน้ นาท่านชม ศาลเจ้ าองค์ หญิงราชวงศ์ ชงิ เป็ นศาลเจ้ าที่ตงเพื
ั ้ ่อเป็ นระลึกขององค์
หญิงลาดับที่ 4 ของฮ่องเต้ คงั ซี ที่มีพระนามว่า องค์หญิงแมงกะพรุน
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...สุกีส้ ไตล์ มองโกล
โรงแรม Sheraton Hohhot Hotel หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

โฮฮอต-ทุ่งหญ้ าซีล่ามู่เหริ น-กิจกรรมทุ่งหญ้ า(สวมชุดมองโกล ,ลิม้ รสชา
วันที่ 3
พืน้ บ้ านมองโกล)-การแสดงรอบกองไฟ
เช้ า
กลางวัน

ค่า

3

รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านออกเดินทางสู่ ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหริน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านชม ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหริ น (Xilamuren Grassland) สัมผัสสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าเร่ ร่อน ขี่ม้าชมทุ่งหญ้ าอันอุดมสมบูรณ์
กว้ างใหญ่สดุ ขอบฟ้า (ไม่ รวมค่ าใช้ จ่ายกิจกรรมขี่ม้า) ซีลามูเ่ หริน เป็ นทุง่ หญ้ าแห่งแรกของเมืองโฮฮอตที่เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยว
ได้ เข้ าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวมองโกล อย่างใกล้ ชิด ซีลามู่เหริ นในภาษามองโกลหมายถึงน ้าสีเหลือง(Yellow Water) และ
เป็ นที่ร้ ู จกั กันเพราะวัดลามะที่อยู่ใกล้ ริมฝั่ งแม่น ้า สร้ างในสมัยชิงราชวงศ์ชิงในปี 1769 สัมผัสบรรยากาศของท้ องฟ้าสีคราม
ท่ามกลางทุ่งหญ้ าเขียวขจีมีฝงู สัตว์กลุ่มใหญ่ออกหากินเต็มทุ่งกว้ างท่านสามารถสัมผัสกับการทาปศุสตั ว์ของชาวมองโกลได้
อย่างใกล้ ชิด
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมและร่วมสนุกกับ การแสดงรอบกองไฟ ของชาวพื ้นเมืองมองโกล

มองโกเลียใน ทุ่งหญ้ าซีลามูเ่ หริ น 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ ไลน์
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ที่พัก

โรงแรม MONGOL YURT หรื อเทียบเท่ า (ที่พักแบบกระโจมมองโกล มีห้องนา้ ในตัว) ไม่ มีเตียงเสริม

วันที่ 4 ทุ่งหญ้ าซีล่ามู่เหริน-วัดอู่ตงั เจา-เมืองเปาโถว
เช้ า

กลางวัน
ค่า
ที่พัก
4

รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก (เมนูอาหารเช้ าแบบมองโกล)

นาท่านออกเดินทางสู่ วัดอู่ตังเจา เป็ นอารามพุทธนิกายทิเบตที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งของเขตปกครองตนเองมองโกเลีย
ใน อู่ตงั เจาเป็ นชื่อภาษามองโกล หมายถึง อารามต้ นหลิว ซึ่งเป็ นต้ นไม้ ที่ขึ ้นอยู่มากมายบริ เวณหุบเขาใกล้ วดั อุ่ดงั เจาอาราม
แห่งนี ้สร้ างด้ วยความสถาปั ตยกรรมแบบทิเบตประกอบด้ วยหมู่อาคารสีขาวบนเนินเขาสีเขียวตามหลัก ฮวงจุ้ยซึง่ ทาให้ อาราม
มีความสวยงามน่าเกรงขามและแลดูยิ่งใหญ่ภายในอาคารหลักประกอบด้ วยห้ องโถง 6 ห้ องได้ แก่หอสวดมนต์สาหรับพระลา
มะปูพื ้นด้ วยพรมแดงทังห้
้ องผนังห้ องมีภาพวาดเล่าเรื่ องราวทางพุทธศาสนาและประดิษฐานพระสังกัจจายสาหรับกราบไหว้
บูชาเก็บรวบรวมพระสูตรและคัมภีร์ทางศาสนาเพื่อการศึกษาในอารามแห่งนี ้ประดิษฐานพระพุทธรูปโพธิสตั ว์โดยมีรูปปั น้ พระ
โพธิสตั ว์ที่มี 9 เศียร 34 แขน 16 เท้ า เป็ นสิ่งเคารพที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในห้ องนี ้นอกจากนี ้ยังมีอาคารที่พกั สงฆ์ มากกว่า 2,000
หลัง
รั บประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเปาโถว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Shangri-La Hotel Baotou หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว
มองโกเลียใน ทุ่งหญ้ าซีลามูเ่ หริ น 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ ไลน์
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เนินทรายเสี่ยงซาวาน – สุสานเจงกิสข่ าน – เออร์ ดอส (สนามบินเออร์
วันที่ 5 ดอสเออร์ จิน โฮโร) – เฉิ ง ตู (สนามบิน เฉิ ง ตูห ลิ ว สุ่ ย )(3U8970:22.100030+1)
เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านสนุกกับกิจกรรมบน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ตังอยู
้ ่ในเขตทะเลทรายคูบฉู ี KUBUQI เป็ นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวถึง
400 กิโลเมตร จากตะวันตกไปยังตะวันออกและมีความกว้ างถึง 50 กิโลเมตร และใหญ่ติด 1 ใน 3 สามของทะเลทรายที่ใหญ่
ที่สดุ ในจีน ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปและสนุกกับกิจกรรมอันหลายหลายตามอัธยาศัย เช่น ขี่อฐู ชมทะเลทราย เล่นสไลเดอร์ บนเนิน
ทรายที่มีความสูง 110 เมตร ชัน 45 องศา นัง่ กระเช้ าลอยฟ้า หรื อจะเดินเล่นในทะเลทราย (รวมถุงเท้ าป้องกันทรายคนละหนึ่ง
ชุด) นัง่ รถ 4WD ลุยทะเลทราย (กิจกรรมข้ างต้ นรวมอยู่ในรายการทัวร์ ไม่ เก็บค่ าใช้ จ่ายเพิ่ม)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าชม สุสานเจงกิสข่ าน (Mausoleum of Genghis Khan) สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้ อง
โลก โดยสุสานนันตั
้ งอยู
้ ่บริ เวณทุ่งหญ้ ากันเต๋อลี่อาเภออีจินฮัว่ ลัว่ บนเนื ้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร สุสานยังเป็ นที่ตงของหอที
ั้
่
ระลึกเจงกีสข่านรู ปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตรหลังคาสร้ างเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบมองโกลประดับกระจกสีเหลืองและสีน ้า
เงินแวววามภายในมีรูปปั น้ ของเจงกีสข่านและรู ปที่แสดงชีวประวัติของเจงกีสข่านโครงสร้ างหลักของสุสานเป็ นอาคารทรง
กระโจมแบบมองโกลหลังใหญ่ 3 หลังเชื่อมด้ วยทางเดินยาวอาคารหลักหลังใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่ตรงกลางมีรูปปั น้ หินอ่อนของเจงกิส
ข่านในท่านัง่ สูง 4 เมตรสร้ างขึ ้นเพื่ออนุสรณ์ ระลึกถึงมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ส่วนด้ านหลังรู ปปั น้ เป็ นรู ปแผนที่อาณาเขตอันกว้ าง
ใหญ่ไพศาลของราชวงศ์หยวนส่วนอาคารทางตะวันออกเป็ นที่ตงโรงศพของภรรยาและลู
ั้
กชายคนที่ 4 และอาคารตะวันตกเป็ น
ที่จดั แสดงอาวุธคู่กายของเจงกิสข่านตลอดการเดินทางยาวที่ เชื่อมต่อระหว่างอาคารมีภาพเขียนสีปนู เปี ยกหรื อเฟรสโก เล่า
เรื่ องราววิถีชีวิตของเจงกิสข่านและกุบไล่ข่านหลานชายของนักรบบนหลังม้ าผู้ยิ่งใหญ่แห่งมองโกลเช่นเดียวกับเจงกิสข่าน
ด้ านหลังของอาคารหลักหลังใหญ่ยงั เป็ นที่ตงของโลงศพ
ั้
3 โลงคลุมด้ วยผ้ าต่วนสีเหลืองซึง่ ว่ากันว่าเป็ นโลงศพของเจงกิสข่าน
และภรรยาทัง้ 3 ด้ วย
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ค่า
22.10 น.
00.30+1 น.
ที่พัก

รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูปิ้งย่ าง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเออร์ ดอสเออร์ จนิ โฮโร
ออกเดินทางสู่ เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) โดยเที่ยวบินที่ 3U8970
เดินทางถึง เมืองเฉิงตู จากนันน
้ าท่านเช็คอินเข้ าสูท่ ี่พกั
โรงแรม FELTON GLORIA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

ถนนคนเดินจิงหลี่ – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) – กรุ งเทพฯ(สนามบิน
วันที่ 6
สุวรรณภูม)ิ (3U8145:14.30-16.35)
เช้ า

กลางวัน
14.30 น.
16.35 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ แหล่ งช้ อปปิ ้ ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ ได้ เป็ นอย่างดี มีสินค้ าต่างๆ
มากมายให้ ทา่ นเลือกซื ้อได้ ตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารสมุนไพร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย
อาลา เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย) โดยเที่ยวบินที่ 3U8145
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่ าบริการ : มองโกเลียใน ดินแดนแห่ งทุ่งหญ้ า 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ ไลน์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 20-25 ก.ย. 62
วันที่ 11-16 ต.ค. 62

30,900.30,900.-

30,900.30,900.-

30,900.30,900.-

5,900.5,900.-

-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบรู ณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 5,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่าจีน)
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ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าเดี่ยว ท่ านละ 1,650 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่ าน/ทริป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บนิ และเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.
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คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]

7.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ จีนแบบเดี่ยว 4 วันทาการ ท่านละ 1,650 บาท
กระเป๋ าเดิ น ทางท่ า นละ 1 ใบเท่ า นัน้ ในกรณี ที่ น า้ หนักเกิ น กว่าที่ ส ายการบิน ก าหนด 20
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน ้าหนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการ เช่ น ค่ า เครื่ อ งดื่ ม , ค่ า อาหารที่ สั่ง เพิ่ ม เอง, ค่ า
โทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป
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หมายเหตุ
บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิง่ ผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จนมี ก ารยกเลิก ล่า ช้ า
เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะ
ดาเนิ น โดยสุดความสามารถที่ จะจัดบริ การทัวร์ อื่น ทดแทนให้ แต่จะไม่คืน เงิ น ให้ สาหรั บ
ค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธิ์ ก ารจัด หานี โ้ ดยไม่แ จ้ ง ให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
1.

สาหรั บผู้ท่ มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรับผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซา่ เดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,650 บาท
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- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเอง
เท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวีซา่
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
ข้ อมูลจริ งเกี่ ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทางาน
ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่ง
ให้ บริษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทา
วีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้ เข้ า -ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
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- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวี ซ่า ให้ ไ ด้ เฉพาะชาวต่า งชาติ ที่ ท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีน
ด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

1.
2.

3.
4.
5.
6.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ต้องเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และ
ตราเข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขาวเท่านัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่ องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
ใบอนุญาตการทางาน
หนังสือว่าจ้ างในการทางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้ านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดงั ต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซา่
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
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อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่ างชาติฝรั่ งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรี ย เบลเยี่ยม
สาธารณรั ฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่ งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ ้น ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น ้ามันขึ ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริง
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้ าย
หย่า
ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคูส่ มรส .................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
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1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริ ง
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ทา่ นเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)
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มองโกเลียใน ทุ่งหญ้ าซีลามูเ่ หริ น 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ ไลน์
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