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ปกักิง่ ก ำแพงเมอืงจนี มองโกเลยีใน 
ทะเลทรำยเสีย่งซำวำน 

7 วนั 5 คนื (HU) 
โดยสำยกำรบนิ ไหห่นำนแอรไ์ลน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : 25 – 31 ต.ค. 60 32,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : 04 – 10 พ.ย. 60 
ก ำหนดวนัเดนิทำง : 18 – 24  ธ.ค. 60 33,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : 03 – 09 ธ.ค. 60  (วนัเฉลมิพระชนมพรรษำฯ) 34,900.- 

โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ X X ✈  

2 
สวุรรณภมู-ิปักกิง่-จัตรัุสเทยีนอันเหมนิ-พระราชวงักูก้ง-ถนน
โบราณเฉียนเหมนิ-ตลาดรัสเซยี-ปักกิง่-เปาโถว 

O O ✈ 
Shangri-La Hotel 
หรอืเทีย่บเทำ่ 5 

ดำว 

3 
เปาโถว-สวนทะเลทราย Kubuqi กจิกรรมเนนิทรายเสีย่งซาวาน 
-เมอืงออรด์อส 

O O O 

Howard Johnson 
Parkview Plaza
หรอืเทยีบเทำ่ 5 

ดำว 

4 เมอืงออรด์อส-สสุานเจงกสิขา่น-วดัอดูังเจา-เมอืงลาซา่ฉี O O O 

Chilechuan 
International 

Hotel หรอืเทยีบเทา่
5ดาว 
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5 เมอืงลาซา่ฉ-ีวดัเหมยตา้ยเจา-เมอืงฮฮูอต O O O 

Angel Garden 
Hotel หรอื

เทยีบเทำ่ ระดบั 5 
ดำว 

6 
อฮูอต-ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ-ฮฮูอต-ปักกิง่  
HU7176 (23.55-01.10) 

O O 
O 
✈ 

Renaissance 
hotel wangfujing 
หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 

5 ดำว 

7 
ปักกิง่-ก าแพงเมอืงจนี(ดา่นจหียงกวน)-รา้นบัวหมิะ-ผา่นชม
สนามกฬีารังนก-รา้นหยก-ปักกิง่-กรงุเทพฯ 

O O ✈  

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

22.00น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิประต ู10 เคำนเ์ตอร ์U สำยกำร
บนิ ไหห่นำน แอร ์ (HU) โดยมเีจำ้หนำ้ทีฯ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ
สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง สวุรรณภมู-ิปกักิง่-จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระรำชวงักูก้ง-ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ 

  รำ้นยำบวัหมิะ-ตลำดรสัเซยี-เมอืงเปำโถว  

01.40น. ออกเดนิทางสู ่กรงุปกักิง่โดย เทีย่วบนิที ่ HU7995  

06.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุปกักิง่  

เชำ้ น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัเทยีนอนัเหมนิ ซึง่เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ ตัง้อยูใ่จกลางกรงุปักกิง่ ความยาวตัง้แตท่ศิเหนอืจรดทศิใต ้880 
เมตร ทศิตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พืน้ที่ทัง้ส ิน้ 440,000 ตารางเมตร 
สามารถจปุระชากรไดถ้งึ 1,000,000 คน ปัจจบุนัจัตรัุสเทยีนอันเหมนินับเป็นจัตุรัสใจ
กลางเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญ ไดแ้ก ่หอ
ประตูเทยีนอันเหมนิทีต่ัง้อยู่ทางทศิเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผนืใหญ่
โบกสะบดัอยูเ่หนอืเสาธงกลางจัตรัุส อนุสาวรยีว์รีชนใจกลางจัตรัุส มหาศาลาประชา 
คมดา้นทศิตะวนัตกของจัตรัุส ตลอดจน พพิธิภณัฑก์ารปฏวิัตแิหง่ชาตแิละพพิธิภณัฑ์
ประวัตศิาสตรช์าตจินีทางฝ่ังตะวันออก นอกจากนี้ทางดา้นทศิใตย้ังม ีหอร าลกึท่าน
ประธานเหมาและหอประตเูจิง้หยางเหมนิ หรอืเฉียนเหมนิ ใหท้า่นเดนิสู ่พระรำชวงั 
กูก้ง สรา้งขึน้ในสมัยจักรพรรดหิย่งเล่อแห่งราชวงศห์มงิเป็นทัง้บา้นและชวีติของ
จักรพรรดใินราชวงศห์มงิและชงิรวมทัง้สิน้ 24 พระองคพ์ระราชวังเกา่แกท่ีม่ปีระวัต ิ
ศาสตรย์าวนานกว่า 500 ปี มชี ือ่ในภาษาจนีว่า ‘กูก้ง’ หมายถงึพระราชวังเดมิ มชีือ่
เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ‘จือ่จิน้เฉงิ’ ซึง่แปลวา่ ‘พระราชวังตอ้งหา้ม’ เหตทุีเ่รยีกพระราช 
วังตอ้งหา้มเนื่องมาจากชาวจนีถอืคตใินการสรา้งวังว่า จักรพรรดเิปรยีบเสมอืนบุตร
แหง่สวรรคด์ังนัน้วังของบตุรแห่งสวรรคจ์งึตอ้งเป็น ‘ทีต่อ้งหา้ม’ คนธรรมดาสามัญไม่
สามารถลว่งล ้าเขา้ไปได ้ 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าทา่นเทีย่วชม ถนนโบรำณเฉยีนเหมนิ (Qianmen Street) สถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ 

ใหม่ล่าสุดของปักกิง่ เปิดใหเ้ที่ยวชมเมือ่วันที่ 7 สงิหาคม พ.ศ. 2551 เพือ่รับ
นักท่องเทีย่วจากทั่วโลกทีเ่ขา้ร่วมพธิแีข่งขันกฬีาโอลมิปิก 2008 หลังจากรัฐบาล
ปักกิง่ไดปิ้ดปรับปรุงบูรณะ และก่อสรา้งสถาปัตยกรรมอาคารบา้นเรือนในยุคสมัย
ราชวงศช์งิ ราชวงศส์ดุทา้ยกอ่นการเปลีย่นแปลงการปกครอง โดยจ าลองบรรยากาศ
เก่าๆ สมัยราชวงศ์ชงิ บรเิวณสองฝ่ังถนน มีทัง้ภัตตาคาร รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้
พืน้เมอืงและสนิคา้ของทีร่ะลกึในรปูแบบของปักกิง่ 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรจนี)  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดรสัเซยี ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงของ COPY ยีห่อ้ดังมากมาย ทัง้

กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ และอืน่ๆอกีมากมายน าทา่นชม ยำบวัหมิะทีส่รรพคณุในการ

แกแ้ผลไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก เป็นทีพ่สิจูนส์รรพคณุมาแลว้หลาย ๆเหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟ

ไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้า่งกายสามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้

 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิปักกิง่   

21.25 น. ออกเดนิทางสู่เมืองเปาโถว  เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน โดยเที่ยวบนิท ี

HU7125 

 

23.00 น. เดนิทางถงึ เมอืงเปาโถว เมอืงอุตสาหกรรมที่ใหญ่เป็นอันดับหนึง่และเป็นเมอืงที่

ใหญเ่ป็นอนัดับสองของเขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน มปีระชากรประมาณ 2 ลา้น
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คน ตัง้อยู่ใกลก้ับภูเขาหยนิซานและเทยีนซานซึง่มแีหล่งทรัพยากรแร่ธาตุทีส่ าคัญ

ของมองโกเลยีใน อดุมไปดว้ยแร่โลหะและแร่อโลหะมากกว่า 100 ชนดิ รวมทัง้ยังมี

ถ่านหนิอีกมาก ซึง่ท าใหเ้มืองเปาโถวและเมืองรอบขา้งเป็นเขตพัฒนาใหม่ของ

รัฐบาลทอ้งถิน่ 

พกัที ่ Shangri - La Hotel, Baotou หรอืเทยีบเทำ่ 5 ดำว BAOTOU 

วนัทีส่ำม     เปำโถว-สวนทะเลทรำย Kubuqi (กจิกรรมเนนิทรำยเสีย่งซำวำน)-เมอืงออรด์อส 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านสนุกกับกจิกรรมบน เนนิทรำยเสีย่งซำวำน ตัง้อยู่ในเขตทะเลทรายคูบูฉี 
KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวถงึ 400 กโิลเมตร จากตะวันตกไปยัง
ตะวันออกและมคีวามกวา้งถงึ 50 กโิลเมตร และใหญต่ดิ 1 ใน 3 สามของทะเลทราย
ทีใ่หญท่ีส่ดุในจนี  ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสนุกกบักจิกรรมอนัหลายหลายตามอธัยาศัย 
เชน่ กำรขีอ่ฐูชมทะเลทรำย, เลน่สไลเดอรบ์นเนนิทรำยทีม่คีวำมสงู 110 เมตร 
ชนั 45 องศำ, น ัง่กระเชำ้ลอยฟ้ำ หรอืจะเดนิเลน่ในทะเลทรำย (รวมถุงเทำ้
ป้องกนัทรำยคนละหนึง่ชุด) น ัง่รถ 4WD ลุยทะเลทรำย  (กจิกรรมขำ้งตน้

รวมอยูใ่นรำยกำรทวัร)์ 

ใชเ้วลำเดนิทำง 1

ช ัว่โมง
โดยประมำณ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั บำ้นชำวมองโกล  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เออ๋เออ่ตวัซอื หรอืทีรู่จั้กอกีชือ่ คอื ออรด์อส (Erdos) ตัง้อยู่
ภาคตะวันตกเฉียงใตข้องเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ทางทศิใตต้ดิกับก าแพง
เมอืงจนีโบราณ มพีืน้ทีต่ดิตอ่กบัมณฑลซานซแีละเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนงิ
เซีย่ ประชากรหลักคอืชนเผ่ามองโกล เมอืงออรด์อสเป็นอกีเมอืงทีม่ปีระวัตยิาวนาน
และมแีหล่งอารยธรรมของมนุษยโ์บราณเกา่แกอ่กีดว้ย หลังจากนัน้น าท่านเยีย่มชม
วดัอหูลำง วัดแหง่นีไ้ดรั้บการจัดอนัดับใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางวัฒนธรรม อยูใ่น
ระดับ AAAA  วัดอูหลางเป็นที่รวมวัฒนธรรมของมองโกล ,ทิเบต และ ฮั่น เขา้
ดว้ยกัน เป็นจุดรวมหลักในการเผยแพร่ศาสนาพุทธ สรา้งเมือ่ รัชสมัยของของ อไูต
ขา่น ในชว่งกลางราชวงศห์มงิ แตเ่ดมินัน้ ชาวมองโกลนับถอื ภตูผิ ีและทา่นอไูตขา่น 
เห็นว่าการนับถอืผนัีน้ลา้หลัง และยังมกีารบชูายันทัง้มนุษยแ์ละสัตว ์การเขา้มาของ
พทุธสายธเิบตท าใหป้ระเพณีจงึยกเลกิไปโดยปรยิาย 

เดนิทำง 1.5

ช ัว่โมง
โดยประมำณ 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ Howard Johnson Parkview Plaza หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 5 ดำว ออรด์อส 

วนัทีส่ ี ่  เมอืงออรด์อส-สสุำนเจงกสิขำ่น-วดัอดูงัเจำ-เมอืงลำซำ่ฉ ี

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเยีย่มชม สุสำนเจงกสิขำ่น (Mausoleum of Genghis Khan) สสุานมหา
บรุุษแห่งสงครามทะเลทรายทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลกโดยสสุานนัน้ตัง้อยูบ่รเิวณทุ่งหญา้
กันเต๋อลีอ่ าเภออจีนิฮั่วลั่วตัง้อยู่บนเนื้อที ่1,500 ตารางกโิลเมตรสุสานยังเป็นทีต่ัง้
ของหอที่ระลึกเจงกีสข่านรูปทรงแปดเหลี่ยมสูง  20 เมตรหลังคาสรา้งเป็น
สถาปัตยกรรมแบบมองโกลประดับกระจกสเีหลอืงและสนี ้าเงนิแวววามภายในมรีูปปั้น
ของเจงกสีขา่นและรปูทีแ่สดงชวีประวัตขิองเจงกสีขา่นโครงสรา้งหลักของสสุานเป็น
อาคารทรงกระโจมแบบมองโกลหลังใหญ่ 3 หลังเชือ่มดว้ยทางเดนิยาวอาคารหลัก
หลังใหญท่ีต่ัง้อยูต่รงกลางมรีปูปัน้หนิออ่นของเจงกสิขา่นในทา่น่ังสงู 4 เมตรสรา้งขึน้
เพือ่อนุสรณ์ระลกึถงึมหาบรุษุผูย้ ิง่ใหญส่ว่นดา้นหลังรูปปั้นเป็นรูปแผนทีอ่าณาเขตอัน
กวา้งใหญ่ไพศาลของราชวงศ์หยวนส่วนอาคารทางตะวันออกเป็นทีต่ัง้โรงศพของ
ภรรยาและลูกชายคนที ่4 และอาคารตะวันตกเป็นทีจ่ัดแสดงอาวุธคู่กายของเจงกสิ
ขา่นตลอดการเดนิทางยาวทีเ่ชือ่มต่อระหว่างอาคารมภีาพเขยีนสปีนูเปียกหรอืเฟรส
โกเลา่เรือ่งราววถิชีวีติของเจงกสิขา่นและกบุไลข่า่นหลานชายของนักรบบนหลังมา้ผู ้
ย ิง่ใหญแ่หง่มองโกลเชน่เดยีวกบัเจงกสิขา่นดา้นหลังของอาคารหลักหลังใหญย่งัเป็น
ทีต่ัง้ของโลงศพ 3 โลงคลุมดว้ยผา้ต่วนสเีหลอืงซึง่ว่ากันว่าเป็นโลงศพของเจงกสิ
ขา่นและภรรยาทัง้ 3 ดว้ย   

เดนิทำง2ช ัว่โมง
โดยประมำณ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย เยีย่มชม อำรำมอูต่งัเจำ เป็นอารามพุทธนกิายทเิบตทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่ง
ของเขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน อูต่ังเจาเป็นชือ่ภาษามองโกล หมายถงึ อาราม
ตน้หลวิ ซึง่เป็นตน้ไมท้ีข่ ึน้อยูม่ากมายบรเิวณหบุเขาใกลว้ัดอุด่ังเจาอารามแห่งนี้สรา้ง
ดว้ยความสถาปัตยกรรมแบบทเิบตประกอบดว้ยหมูอ่าคารสขีาวบนเนนิเขาสเีขยีวตาม
หลักฮวงจุย้ซ ึง่ท าใหอ้ารามมคีวามสวยงามน่าเกรงขามและแลดยูิง่ใหญภ่ายในอาคาร
หลักประกอบดว้ยหอ้งโถง 6 หอ้งไดแ้ก่หอสวดมนตส์ าหรับพระลามะปพูืน้ดว้ยพรม
แดงทัง้หอ้งผนังหอ้งมภีาพวาดเลา่เรือ่งราวทางพทุธศาสนาและประดษิฐานพระสงักจั

 



HET-HU001   หนา้ 4 จาก 10 
 

   

จายส าหรับกราบไหวบ้ชูาเก็บรวบรวมพระสตูรและคัมภรีท์างศาสนาเพือ่การศกึษาใน
อารามแหง่นีป้ระดษิฐานพระพทุธรปูโพธสิตัวโ์ดยมรีูปปั้นพระโพธสิัตวท์ีม่ ี9 เศยีร 34 
แขน 16 เทา้เป็นสิง่เคารพทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในหอ้งนี้นอกจากนี้ยังมอีาคารทีพ่ักสงฆ ์
มากกวา่ 2,000 หลัง 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ Chilechuan International Hotelหรอืเทยีบเทา่5ดาว เมอืงลำซำ่ฉ ี

วนัทีห่ำ้ เมอืงซำ่ลำฉ-ีเหมย่ตำ้ยจำว-เมอืงฮฮูอต 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 เมอืงซา่ลาฉีเป็นเมอืงส าคัญส าหรับมองโกเลยีใน  ซึง่เป็นศูนยก์ลางของสามเมอืง
รวมไปถงึเปาโถว  ฮอฮอดและออเตอร ์น าท่านเทีย่ว ชมวดัลำมะ เหมย่ตำ้ยจำว 
ตัง้อยูห่า่งจากเมอืง ปาวโถว ไปทางทศิตะวันออก 80 ก.ม. สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1575  
ในสมยั อลัไต ขา่น หัวหนา้เผา่มองโกล ในยคุนัน้ และเป็นตน้ตระกลู ของเจงกสิขา่น 
ใน ครสิตส์ตวรรษที่ 17 มลีักษณะ คลา้ยก าแพงเมอืงมากกว่า วัดลามะ ผสมผสาน
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบจนี , ทเิบตและมองโกล ครอบคลุมอาณาเขตกว่า 4,000 
ตาราง กโิลเมตร ประกอบดว้ย วัด พระราชวัง และ ก าแพงเมอืง จุดประสงคใ์นการ
สรา้งของวัดเหมยตา้ยจาว มสีามปัจจัย เพือ่บชูาพระพุทธเจา้ เพือ่ถวายเป็นกศุลแก่
ราชวงศ์ และ เพื่อปกป้องคุม้ครองชาวมองโกลจากผูรุ้กราน ตัววัดลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงสูง ความยาวทัง้หมด 681 เมตร มีหอคอยสูงทัง้สี่มุม การออกแบบช่วย
ปกป้องจากการรุกรานจากภายนอกได ้วัดลามะ เหมย่ตา้ยจาว เป็น หลักฐานส าคัญ
ในการศกึษาประวัตกิารนับถอืศาสนาและศลิปะของชาวมองโกล นอกจากนัน้ยงัมงีาน
เขยีนศลิปะ ในสมัยราชวงศห์มงิอกีดว้ย ภายในถ ้ามภีาพเขยีน บรรยายเรือ่งราวของ
พทุธศาสนา , การแตง่กายดัง้เดมิของชาวมองโกล 

 

 บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

ป่ำย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเมอืงฮูเหอเฮ่าเท่อ  ซึง่มคีวามหมายว่า เมอืงสเีขยีว แต่เดมิ
เมอืงโฮฮอตมชีือ่ว่ากุยซยุซึง่ ตัง้อยูบ่รเิวณรอบนอกของทะเลทรายโกบบีนทีร่าบสูง
ชายขอบทุ่งหญา้แห่งมองโกเลยีใน  ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมองโกเลยีใน  อกีชือ่
เรยีกวา่เมอืงผลตินมเมอืงนีถ้กูกอ่ตัง้ขึน้โดยอลัตานขา่น (ALTAN KHAN) เพือ่ใหเ้ป็น
ถิน่ฐานอสิระของชาวมองโกปัจจุบันเป็นเมอืงหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติ
มองโกเลยีในเมอืงนีถ้กูคน้พบโดยอัลตันขนุนางผูเ้ป็นใหญ่ในมองโกเลยีปัจจุบันเป็น
เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในซึง่เป็นที่ตัง้ของการปกครองส่วน
ภูมภิาคเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม หรอืเป็นทีรู่จั้กในชือ่เรียกว่า เมอืง
หลวงแห่งนม วัว แพะ เมอืงโฮฮอตเป็นเมอืงหนึง่ทีม่วีัตนธรรมยาวนานและโดดเด่น
ในทางพลวัต เป็นแหล่งอารยธรรมหัวเซีย่ แหล่งก าเนดิวัฒนธรรมชนเผ่าเร่ร่อนทีล่่า
สัตวด์ว้ยธนูบนอานมา้ โฮฮอต เป็นเมอืงชายแดนทีม่คีวามเลือ่นไหลทางวัฒนธรรม
ทางสงัคมทีล่งตัวแตข่ดัแยง้จนกอ่เกดิเป็นอารยธรรมโบราณ 

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ Angel Garden Hotel หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 5 ดำว เมอืงฮฮูอด 

วนัทีห่ก ฮฮูอต-ทุง่หญำ้ซลีำมูเ่หรนิ-ฮฮูอต-ปกักิง่ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านสู่ ทุง่หญำ้ซลีำมูเ่หรนิ (Xilamuren Grassland) สัมผัสวถิชีวีติชนเผ่า
เร่ร่อน ขี่มา้ชมทุ่งหญา้อันอุดมสมบูรณ์กวา้งใหญ่สุดขอบฟ้า (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำย
กิจกรรมขี่ม ้ำ)  ซีลำมู่เหริน เป็นทุ่งหญา้แห่งแรกของเมืองโฮฮอตที่เปิดให ้
นักทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ไปสมัผัสกบัวถิชีวีติของชาวมองโกลอยา่งใกลช้ดิ ซลีามูเ่หรนิใน
ภาษามองโกลหมายถงึน ้าสเีหลอืง(Yellow Water) และเป็นทีรู่จ้ักกันเพราะวัดลามะ
ทีอ่ยู่ใกลร้มิฝ่ังแม่น ้า สรา้งในสมัยชงิราชวงศช์งิในปี1769 สัมผัสบรรยากาศของ
ทอ้งฟ้าสคีรามท่ามกลางทุ่งหญา้เขยีวขจมีฝีูงสัตวก์ลุ่มใหญ่ออกหากนิเต็มทุ่งกวา้ง
ทา่นสามารถสมัผัสกบัการท าปศสุัตวข์องชาวมองโกลไดอ้ยา่งใกลช้ดิทัง้ยังสามารถ
ร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นเมอืงของชาวมองโกลสัมผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่อัน
เรยีบง่ายไรก้ฏเกณฑช์มทีอ่ยู่อาศัยแบบกระโจมของชาวบา้นทีส่ะดวกสบายในการ
เคลือ่นยา้ยและเหมาะสมกบัการประกอบอาชพีเลีย้งสตัวท์ีต่อ้งเร่ร่อนรอนแรมไปตาม
ทุง่หญา้อนัอดุมสมบรูณ์อยูต่ลอดเวลา 

 

 บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

ป่ำย เดนิทางกลับเมอืงฮอฮอด เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  
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ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

20.00น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เมอืงฮอฮอด เพือ่เดนิทางต่อไปยัง มหา
นครกรงุปักกิง่เทีย่วบนิที ่HU7176（2355-0110） 

 

พกัที ่ Renaissance hotel wangfujing หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั 5 ดำว ปีกกิง่ 

วนัทีเ่จ็ด  ปกักิง่-ก ำแพงเมอืงจนี(ดำ่นจหูยงกวน)-ถำ่ยรปูสนำมกฬีำรงันก-รำ้นหยก 

               -กรงุเทพฯ 
 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดนิทางสู่ ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นจวหียงกวน เป็นก าแพงที่มป้ีอมคั่นเป็น
ชว่ง ๆ ของจนีสมัยโบราณ สรา้งในสมัยพระเจา้จิน๋ซฮีอ่งเตเ้ป็นครัง้แรก ก าแพงสว่น
ใหญท่ีป่รากฏในปัจจบุนัสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ ทัง้นี้เพือ่ป้องกันการรุกรานจาก
พวกมองโกล และพวกเตริก์ หลังจากนัน้ยงัมกีารสรา้งก าแพงตอ่อกีหลายครัง้ดว้ยกัน
แตภ่ายหลังก็มเีผา่เร่ร่อนจากมองโกเลยีและแมนจูเรยีสามารถบกุฝ่าก าแพงเมอืงจนี
ไดส้ าเร็จ มคีวามยาวทัง้หมดถงึ 6,350 กโิลเมตร และนับเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรย์
ของโลกยคุกลางดว้ย เชือ่กันว่า หากมองเมอืงจนีจากอวกาศจะสามารถเห็นก าแพง
เมืองจีนไดก้ าแพงอาคารดูเหมือนฟองน ้ าที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถ
ตา้นทานแรงสัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

 น าท่าน ผำ่นชมสนำมกฬีำและสระวำ่ยน ำ้แหง่ชำต ิ สรา้งขึน้เหนือจนิตนาการ
คลา้ย “กอ้นน ้าสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชว้ัสดุ
เทฟลอนท าเป็นโครงรา่ง เนน้ใชพ้ลังงานแสงอาทติยเ์พือ่ใหด้เูหมอืนน ้าทีส่ดุ และใช ้

เทคโนโลยจีากงานวจัิยของนักฟิสกิสจ์าก Dublin’s Trinity Collegeทีท่ าใหก้ าแพง
อาคารดเูหมอืนฟองน ้าทีเ่คลือ่นไหวอยูต่ลอดเวลา สามารถตา้นทานแรงสั่นสะเทอืน
จากแผ่นดนิไหวไดน้ าท่านแวะชม หยก ทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง 

 

18.00น. เดนิทางถงึสนามบนิ กรงุปกักิง่ เพือ่เดนิทางตอ่ไปยงั มหานครกรงุเทพฯ  

21.05น. อ าลากรงุปักกิง่เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยเทีย่วบนิที ่ HU7995  

00.40น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

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

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

รำคำผูใ้หญ ่

รำคำเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี 

ไมม่เีตยีงเสรมิ  

พกัหอ้งละ 2 ทำ่น เทำ่น ัน้ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่25 – 31  ต.ค.   60 32,900 35,900 5,000 

วนัที ่04 - 10  พ.ย.   60 33,900 36,900 5,000 

วนัที ่18 – 24  พ.ย.   60 33,900 36,900 5,000 

วนัที ่03 – 09 ธ.ค.    60 34,900 37,900 5,000 

 

 

 

**รำคำจอยแลนด ์ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ ตดิตอ่เจำ้หนำ้ที*่* 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์ทปิคนขบัรถและทปิหวัหนำ้ทวัร*์** 

***ท ัง้หมด ทำ่นละ 210 หยวน ทรปิ*** 

**แจกน ำ้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำดทำงบรษิทัไม่

รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

  3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight

จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (วซีำ่เดีย่ว) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัได ้** 

- 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] 

8.รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมั/ตอ่ทำ่น 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คำ่ทปิไกด ์คนขบัรถ และทปิหวัหนำ้ทวัร ์เดนิทำงท ัง้หมด 7 วนั  จำ่ยรวมท ัง้หมด210 หยวน/ตอ่คน 
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เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูสขีนาด1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ไมเ่ห็นฟันมองเห็นใบหนา้และใบหทูัง้สองขา้งอยา่งชดัเจน

ไมส่วมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาวไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตา

เเฟชัน่ เเวน่สายตารปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้ (แจง้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่) 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัรก์รณุำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

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

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8.  ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงาน(กรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตวั กรณุำแจง้ดว้ยวำ่ทำ่น 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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ท ำธุรกจิอะไร) ทีอ่ยูปั่จจบุนัทีอ่ยูท่ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิหมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของ 

ญาตโิปรดรบัทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จอำจมกีำรระงบักำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปีญัหำ 

ปล.สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั 

8. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 

วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

9. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ

จนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 

12.กรณีหนงัสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

2.1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2.2.รปูถา่ยหนา้ตรงรปูสขีนาด1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ไมเ่ห็นฟัน เห็นใบหนา้และใบหทูัง้สองขา้งอยา่งชดัเจน

และไมส่วมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว เสือ้นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่

ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตารปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6เดอืน 2 ใบ  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

2.3.ใบอนุญาตการท างาน  

2.4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

 2.5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 2.6.กรณีสมรสกบัคนไทยตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ1,050บาท 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยี 

ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ สำธำรณรฐัมอลตำ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี 

สโลเวเนยี สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ในอนำคต 

ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

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

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น........................................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่………………………………………………………………………. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

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

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไมส่ะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 

 

 

 

 


