
 

 
QE1DSN-3U001 

 
หนา้ 1 
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HILIGHT 
 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ  

 สัมผัสวถิชีวีติชนพืน้เมอืงมองโกเลยีในอย่าง

ใกลช้ดิ ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ  

 สนุกสนานกับกิจกรรมทะเลทราย สวน

ทะเลทราย เนนิทรายเสีย่งซาวาน  

 เยีย่มชมสสุานมหาบรุษุ เจงกสีขา่น  

 ชมวัดเก่าแก่ อารามอู่ตังเจา ผสมผสาม

ระหวา่งทเิบตและมองโกลอยา่งสวยงาม 

 พเิศษ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักที่

กระโจมสไตลม์องโกล 1 คนื 

 

มองโกเลยีใน 

ดนิแดนแหง่ทุง่หญา้ 

6 วนั 5 คนื 

 

โดยสายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์

 เดนิทาง : พ.ค.-ม.ิย. 62 

ราคาเพยีง 31,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  
วันที ่12-17 ม.ิย. 62 31,900.- 
 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) (17.55-22.00)   ✈ Hangkong Hotel หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

2 
เฉงิต(ุสนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) – เออรด์อส(สนามบนิ เออรด์อส เออรจ์นิ โฮโร)
(12.30-14.50) – สสุานเจงกสิขา่น  

BOX 

SET ✈ 🍽 HOWARD JOHNSON 
ORDOS หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

3 เมอืงเปาโถว – เนนิทรายเสยีงซาวาน – เมอืงเปาโถว  🍽 🍽 🍽 
SHANGRI-LA BAOTOU 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

4 เปาโถว – อารามอูต่ังเจา – วัดเหมย่ไตเ้จา – ทุง่หญา้ซลีา่มูเ่หรนิ 🍽 🍽 🍽 MONGOL YURT หรอื
เทยีบเทา่ กระโจมสไตล ์มองโกล 

5 
กจิกรรมพืน้บา้นมองโกล – โฮฮอต – ศนูยผ์ลติภัณฑน์ม –โฮฮอต(สนามบนิโฮ
ฮอตไป๋ถา่) -  เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) (19.40-22.25) 🍽 🍽 

🍽 

✈ 
FELTON GLORIA  HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

6 
ถนนคนเดนิจิงหลี่  – เฉิงตู(สนามบนิเฉิงตูหลิวสุ่ย) – กรุงเทพฯ(สนามบิน
สวุรรณภมู)ิ(14.30-16.35) 🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) (17.55-22.00) 

15.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ

เสฉวน แอร์ไลน์(3U) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น  

*พรอ้มรับอาหารกลอ่งส าหรับมือ้เชา้ในวันถัดไป 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

17.55 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8146   

22.00 น. ถงึทา่อากาศยาน เฉงิต ูซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่รเิวณลุม่แม่น ้าหมนิ ใจกลาง

มณฑล มภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบ

http://bit.ly/2NMk5YE
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อาชพีเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอ้นที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชืน้สูง 

ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั ้ง
ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผ่าน

พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 
 พกัที ่HANGKONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

(โรงแรมใกลส้นามบนิ เพือ่ความสะดวกในการตอ่ไฟลท)์ 

วนัที ่2 
เฉงิตุ(สนามบนิเฉงิตูหลวิสุย่) – เออรด์อส(สนามบนิ เออรด์อส เออรจ์นิ โฮโร)

(12.30-14.50) – สสุานเจงกสิขา่น 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง ณ โรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฉงิต ูเช็คอนิและโหลดสมัภาระ เดนิทางสูเ่มอืงโฮฮอต 

12.30 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเออรด์อส โดยเทีย่วบนิที ่3U8969  

14.50 น. เดนิทางถงึเมอืง เอ๋อเอ่อตวัซอื หรือทีรู่จั้กอกีชือ่ คอื เออรด์อส (Erdos) ตัง้อยู่ภาคตะวันตก

เฉียงใตข้องเขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน ทางทศิใตต้ดิกับก าแพงเมืองจนีโบราณ มพีื้นที่

ตดิต่อกับมณฑลซานซแีละเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซีย่ ประชากรหลักคอืชนเผ่ามอง

โกล เมืองออร์ดอสเป็นอกีเมืองที่มีประวัตยิาวนานและมีแหล่งอารยะธรรมของมนุษย์โบราณ

เกา่แก่อกี ตัวเมอืงตัง้อยู่บรเิวณโคง้น ้าเออรด์อส ลอ้มรับโดยแม่น ้าฮวงโห ตัวเมอืงจงึมคีวามชุม่

ชืน่ อกีทัง้ยังเอือ้ตอ่การเกษตรอกีดว้ย  

 
 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม สุสานเจงกสิขา่น (Mausoleum of Genghis Khan) สสุานมหาบรุุษแห่ง

สงครามทะเลทรายทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก โดยสสุานนัน้ตัง้อยูบ่รเิวณทุง่หญา้กันเตอ๋ลีอ่ าเภออจีนิฮั่ว

ลั่ว บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกโิลเมตร สุสานยังเป็นทีต่ัง้ของหอทีร่ะลกึเจงกสีข่านรูปทรงแปด

เหลีย่มสงู 20 เมตรหลังคาสรา้งเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกลประดับกระจกสเีหลอืงและสนี ้า

เงนิแวววามภายในมรีูปปั้นของเจงกสีขา่นและรูปทีแ่สดงชวีประวัตขิองเจงกสีขา่นโครงสรา้งหลัก

ของสสุานเป็นอาคารทรงกระโจมแบบมองโกลหลงัใหญ่ 3 หลงัเชือ่มดว้ยทางเดนิยาวอาคารหลัก

หลงัใหญท่ีต่ัง้อยูต่รงกลางมรีูปปัน้หนิออ่นของเจงกสิขา่นในทา่น่ังสงู 4 เมตรสรา้งขึน้เพือ่อนุสรณ์

ระลกึถงึมหาบุรุษผูย้ ิง่ใหญ่สว่นดา้นหลังรูปปั้นเป็นรูปแผนทีอ่าณาเขตอันกวา้งใหญ่ไพศาลของ

ราชวงศห์ยวนสว่นอาคารทางตะวันออกเป็นทีต่ัง้โรงศพของภรรยาและลกูชายคนที ่4 และอาคาร

ตะวนัตกเป็นทีจ่ัดแสดงอาวธุคูก่ายของเจงกสิขา่นตลอดการเดนิทางยาวทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งอาคาร

มภีาพเขยีนสปีูนเปียกหรือเฟรสโก เล่าเรื่องราววถิชีวีติของเจงกสิขา่นและกบุไล่ข่านหลานชาย

ของนักรบบนหลังมา้ผูย้ ิง่ใหญ่แห่งมองโกลเชน่เดยีวกับเจงกสิขา่นดา้นหลังของอาคารหลักหลัง

ใหญ่ยังเป็นทีต่ัง้ของโลงศพ 3 โลงคลุมดว้ยผา้ต่วนสเีหลอืงซึง่ว่ากันว่าเป็นโลงศพของเจงกสิ

ขา่นและภรรยาทัง้ 3 ดว้ย   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู เมนูป้ิงยา่ง  

  พกัที ่HOWARD JOHNSON ERDOS หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่3 เมอืงเปาโถว – เนนิทรายเสยีงซาวาน – เมอืงเปาโถว 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเปาโถว ระหวา่งทางใหท้า่นสมัผัสกับเมอืงพศิวงเออรด์อส ชมเมอืง

ใหญอ่นัแสนอา้งวา้ง  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าทุกทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืง เปาโถว จากนัน้น าท่านสนุกกับกจิกรรมบน เนนิทรายเสีย่งซา

วาน ตัง้อยู่ในเขตทะเลทรายคบูฉูี KUBUQI เป็นทะเลทรายทีท่อดตัวยาวถงึ 400 กโิลเมตร จาก

ตะวันตกไปยังตะวันออกและมีความกวา้งถึง 50 กิโลเมตร และใหญ่ติด 1 ใน 3 สามของ

ทะเลทรายทีใ่หญ่ทีส่ดุในจนี ใหท้่านไดถ้่ายรูปและสนุกกับกจิกรรมอันหลายหลายตามอัธยาศัย 

เช่น ขี่อูฐชมทะเลทราย เล่นสไลเดอร์บนเนินทรายทีม่ีความสูง 110 เมตร ชัน 45 องศา น่ัง

กระเชา้ลอยฟ้า หรอืจะเดนิเลน่ในทะเลทราย (รวมถงุเทา้ป้องกันทรายคนละหนึ่งชดุ) น่ังรถ 4WD 

ลยุทะเลทราย (กจิกรรมขา้งตน้รวมอยูใ่นรายการทวัร ์ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่)  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
   พกัที ่SHANGRI-LA BAOTOU หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่4 เปาโถว – อารามอูต่งัเจา – วดัเหมย่ไตเ้จา – ทุง่หญา้ซลีา่มูเ่หรนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 เยี่ยมชม อารามอู่ตงัเจา เป็นอารามพุทธนิกายทเิบตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเขต

ปกครองตนเองมองโกเลยีใน อู่ตังเจาเป็นชือ่ภาษามองโกล หมายถงึ อารามตน้หลวิ ซึง่เป็น

ตน้ไมท้ีข่ ึน้อยู่มากมายบรเิวณหุบเขาใกลว้ัดอุ่ดังเจาอารามแห่งนี้สรา้งดว้ยความสถาปัตยกรรม

แบบทเิบตประกอบดว้ยหมู่อาคารสขีาวบนเนนิเขาสเีขยีวตามหลัก ฮวงจุย้ซึง่ท าใหอ้ารามมคีวาม
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สวยงามน่าเกรงขามและแลดูยิง่ใหญ่ภายในอาคารหลักประกอบดว้ยหอ้งโถง 6 หอ้งไดแ้ก่หอ

สวดมนตส์ าหรับพระลามะปูพื้นดว้ยพรมแดงทัง้หอ้งผนังหอ้งมีภาพวาดเล่าเรื่องราวทางพุทธ

ศาสนาและประดษิฐานพระสังกัจจายส าหรับกราบไหวบู้ชาเก็บรวบรวมพระสูตรและคัมภีร์ทาง

ศาสนาเพือ่การศกึษาในอารามแหง่นีป้ระดษิฐานพระพุทธรูปโพธสิตัวโ์ดยมรีูปปั้นพระโพธสิตัวท์ีม่ ี

9 เศยีร 34 แขน 16 เทา้ เป็นสิง่เคารพทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในหอ้งนี้นอกจากนี้ยังมอีาคารทีพั่กสงฆ ์

มากกวา่ 2,000 หลงั 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม อารามเหม่ยตา้ยเจา เป็นวัดพุทธ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง

ทิเบตและมองโกเลีย สรา้งขึ้นหลังจากที่ราชวงศ์หยวนถูกโค่นลม้โดยจูหยวนจาง หรือ 

จักรพรรดหิมงิไทจู่ ่ผูก้อ่ตัง้ราชวงศห์มงิ หลังจากทีไ่ดร้วบรวมชนเผ่ามองโกลทีก่ระจัดกระจายกัน

แลว้ ขา่นแห่งโฮฮอต ซึง่ปกครองอาณาเขตตัง้แต ่ทะเลทรายโกบ ีจรดทีร่าบชงิไห่และทเิบต ก็

ไดส้รา้งเมอืงขึน้มาใหม่ ในบรเิวณเมอืงเปาโถวในปัจจุบัน ซึง่ทา่นข่านก็ไดท้ าการสรา้งวัดเหม่ย

ตา้ยเจาขึน้มาในยุคนี้เชน่กัน จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ น าทา่นเขา้พัก

กระโจมสไตลม์องโกล 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   เมนเูนือ้ยา่งแบบมองโกล 

ทีพ่กั    พกัที ่MONGOL YURT หรอืเทยีบเทา่ (ทีพ่กัแบบกระโจมมองโกล) 

วนัที ่5 กจิกรรมพืน้บา้นมองโกล – โฮฮอต – ศนูยผ์ลติภณัฑน์ม –โฮฮอต(สนามบนิโฮ

ฮอตไป๋ถา่) -  เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) (19.40-22.25) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก เมนูอาหารเชา้แบบมองโกล 

 

สนุกกบัการละเลน่พืน้เมอืงของชาวมองโกล สมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่อันเรยีบง่ายอสิระ

ไรก้ฎเกณฑ์ ชมที่อยู่อาศัยแบบกระโจมของชาวบา้นที่สะดวกสบายในการเคลื่อนยา้ยและ

เหมาะสมกับการประกอบอาชพีเลีย้งสตัวท์ีต่อ้งเร่ร่อนรอนแรมไปตามทุง่หญา้อันอดุมสมบรูณ์อยู่

ตลอดเวลา  

หมายเหต ุ: ทา่นสามารถเลอืกซือ้ออปช ัน่ กจิกรรมในทุง่หญา้ได ้
ขีม่า้มองโกล (สงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีอ่ายุไม่เกนิ 60 ปีและไม่มปัีญหาเกีย่วกับกระดูกสันหลังเท่านัน้) หรอื
หากทา่นทีไ่มส่ะดวกขีม่า้ สามารถน่ังรถมา้ไดร้าคาเดยีวกัน (ความจุคันละประมาณ 4-6 คน)  
ราคาในการขีม่า้ขึน้อยูก่ับระยะทางดังนี้ 
1. กระโจมชาวบา้นเลีย้งสัตว ์+ เขตอนุรักษ์ทุง่หญา้เลีย้งสัตว ์ทา่นละ 380 หยวน 
2. เจดยีส์ักการะเทพเท็งกรยี ์+ กระโจมชาวบา้นเลีย้งสัตว ์+ เขตอนุรักษ์ทุง่หญา้เลีย้งสัตว ์ 
ทา่นละ 480 หยวน 
3. เขตทุ่งหญา้ชุม่น ้า + เจดยีส์ักการะเทพเท็งกรยี ์ + กระโจมชาวบา้นเลีย้งสัตว ์ + เขตอนุรักษ์ทุ่งหญา้
เลีย้งสัตว ์ทา่นละ 580 หยวน 
4. แมน่ ้าซลีา่มูเ่หรนิ + เขตทุง่หญา้ชุม่น ้า + เจดยีส์ักการะเทพเท็งกรยี ์+ กระโจมชาวบา้นเลีย้งสัตว ์+ เขต
อนุรักษ์ทุง่หญา้ เลีย้งสัตว ์ทา่นละ 680 หยวน 
จากนัน้น าทา่น ชมศนูยผ์ลติภณัฑน์ม อันขึน้ชือ่ของเขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน เลอืกซือ้ผลติภัณฑ์
ของฝาก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
พเิศษ ทานทีภ่ตัตาคาร เตอ๋ซุน่ ทีด่งัทีส่ดุในมองโกเลยีใน 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงโฮฮอต จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโฮฮอตไป๋ถา่  

19.40 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่3U8550  

22.25 น. เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ูจากนัน้น าทา่นเช็คอนิเขา้สูท่ีพั่ก 

   พกัที ่ FELTON GLORIA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่6 ถนนคนเดนิจงิหลี ่ – เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่) – กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณ

ภมู)ิ(14.30-16.35) 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางสู ่แหลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจิง่หลี ่เป็นถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมัยโบราณไว ้

ไดเ้ป็นอยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศยั  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเฉงิตหูลวิสุย่ 

14.30 น.  เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่3U8145   

16.35 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวัสดิภ์าพ 



 

 
QE1DSN-3U001 

 
หนา้ 5 

อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : มองโกเลยีใน ดนิแดนแหง่ทุง่หญา้ 6 วนั 5 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมตัว๋เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่12-17 ม.ิย. 62 31,900.- 31,900.- 5,900.- - 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - 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] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น 1 ใบเทา่นัน้ สว่นเกนิน ้าหนัก

ตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

       9.      คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
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 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

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

2 หนา้เต็ม   

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

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นที่แปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

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

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


