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สบาย เจาะลกึ มองโกเลยีใน 

 6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ – เฉงิต ู   ✈ 
ACME  HOTEL หรอืเทยีบเทา่
ระดับ 4 ดาว 

2 เฉงิต ู– เออรด์อส – สสุานเจงกสิขา่น  🍽 ✈ 🍽 

HOWARD JOHNSON 
PARKVIEW PLAZA หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

3 
เออรด์อส – สวนทะเลทราย คบูฉูี กจิกรรมเนนิ
ทรายเสีย่งซาวาน – พพิธิภัณฑอ์าวธุสงคราม 

🍽 🍽 🍽 
SHANGRI – LA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

4 
เปาโถว – วดัอูต่ังจาว – ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ – 
ทีพั่กกระโจม สไตลม์องโกล 

🍽 🍽 🍽 
MENG GU REN กระโจม สไตล์
มองโกล 

5 
กจิกรรมทุง่หญา้ – ศนูยผ์ลติภัณฑน์ม – โฮฮอต 
– เฉงิต ู

🍽 🍽 ✈ 
ACME  HOTEL หรอืเทยีบเทา่
ระดับ 4 ดาว 

6 ศนูยอ์นุรักษ์หมแีพนดา้ – เฉงิต ู– กรงุเทพฯ 🍽 🍽 ✈  

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนี ( แบบเดีย่ว )  ทา่นละ 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3 – 3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป – ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 23 กก. 

 

 

 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์….สบาย เจาะลกึ มองโกเลยีใน 

 สมัผัสวถิชีวีติชนพืน้เมอืงมองโกเลยีในอยา่งใกลช้ดิ...ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ 

 สนุกสนานกบักจิกรรมบนสวนทะเลทราย คบูฉีู เนนิทรายเสีย่งซาวาน 

 เยีย่มสสุานมหาบรุษุ..เจงกสีขา่น 

 ชมวดัเกา่แก ่อารามอตูังเจา รปูแบบผสม ทเิบตและมองโกลเลยีอยา่งสวยงาม 

 พเิศษ..พักโรงแรม 5 ดาว อนิเตอร ์และกระโจม สไตลม์องโกล 

 เขา้ชมศนูยอ์นุรักษ์และวจิัยหมแีพนดา้ เฉงิต ู
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รายการนีพ้กั 2 ทา่นตอ่หอ้งเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – เฉงิต ู 
14.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคาน์เตอร์  S สายการบนิเสฉวน แอรไ์ลน์(3U) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

17.30 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8146 

22.00 น. ถงึทา่อากาศยาน เฉงิต ูซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุม่แม่น ้าหมนิ ใจกลางมณฑล มภีูมปิระเทศราย

รอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดหูนาวที่
ไมห่นาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตมูรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจนี ในปัจจบุันเป็น

ทัง้ศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวนัตกเฉยีงใต ้หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั ACME  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4*  

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
เฉงิต ู– เออรด์อส – สสุานเจงกสิขา่น 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฉงิต ูเช๊คอนิและโหลดสมัภาระ เดนิทางสูเ่มอืงเออรด์อส 

13.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเออรด์อส โดยเทีย่วบนิที ่3U8969 (บรกิารเสรฟิอาหารรอ้น) 

15.10 น. เดนิทางถงึเมอืง เออ๋เออ่ตัวซอื หรอืทีรู่จั้กอกีชือ่ คอื ออรด์อส (Erdos) ตัง้อยูภ่าคตะวนัตกเฉยีงใตข้องเขตปกครองตนเอง

มองโกเลยี ทางทศิใตต้ดิกับก าแพงเมอืงจนีโบราณ มพีืน้ทีต่ดิตอ่กับมณฑลซานซแีละเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิง

เซีย่ ประชากรหลักคอืชนเผ่ามองโกล เมืองออร์ดอสเป็นอกีเมอืงทีม่ปีระวัตยิาวนานและมีแหล่งอารยะธรรมของมนุษย์

โบราณเก่าแก่อกีดว้ย น าท่านเยีย่มชม สุสานเจงกสิขา่น (Mausoleum of Genghis Khan) สสุานมหาบุรุษแห่งสงคราม

ทะเลทรายทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลกโดยสสุานนัน้ตัง้อยู่บรเิวณทุง่หญา้กันเต๋อลีอ่ าเภออจีนิฮั่วลั่วตัง้อยู่บนเนื้อที ่1,500 ตาราง

กโิลเมตรสสุานยังเป็นทีต่ัง้ของหอทีร่ะลกึเจงกสีขา่นรูปทรงแปดเหลีย่มสงู 20 เมตรหลงัคาสรา้งเป็นสถาปัตยกรรมแบบมอง

โกลประดับกระจกสเีหลอืงและสนี ้าเงนิแวววามภายในมีรูปปั้นของเจงกีสข่านและรูปที่แสดงชวีประวัตขิองเจงกีสข่าน

โครงสรา้งหลักของสสุานเป็นอาคารทรงกระโจมแบบมองโกลหลังใหญ่ 3 หลังเชือ่มดว้ยทางเดนิยาวอาคารหลักหลังใหญ่

ทีต่ัง้อยู่ตรงกลางมรีูปปั้นหนิอ่อนของเจงกสิข่านในท่าน่ังสงู 4 เมตรสรา้งขึน้เพื่ออนุสรณ์ระลกึถงึมหาบุรุษผูย้ ิง่ใหญ่ส่วน

ดา้นหลงัรูปปัน้เป็นรูปแผนทีอ่าณาเขตอนักวา้งใหญ่ไพศาลของราชวงศห์ยวนสว่นอาคารทางตะวันออกเป็นทีต่ัง้โรงศพของ

ภรรยาและลูกชายคนที ่4 และอาคารตะวันตกเป็นทีจ่ัดแสดงอาวุธคู่กายของเจงกสิข่านตลอดการเดนิทางยาวทีเ่ชือ่มตอ่

ระหวา่งอาคารมภีาพเขยีนสปีนูเปียกหรอืเฟรสโกเลา่เรือ่งราววถิชีวีติของเจงกสิขา่นและกบุไลข่า่นหลานชายของนักรบบน

หลังมา้ผูย้ ิง่ใหญ่แหง่มองโกลเชน่เดยีวกับเจงกสิขา่นดา้นหลงัของอาคารหลกัหลังใหญ่ยังเป็นทีต่ัง้ของโลงศพ 3 โลงคลมุ

ดว้ยผา้ตว่นสเีหลอืงซึง่วา่กนัวา่เป็นโลงศพของเจงกสิขา่นและภรรยาทัง้ 3 ดว้ย   
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั HOWARD  JOHNSON  PARKVIEW PLAZA หรอืเทยีบเทา่ระดบั  5  ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เออรด์อส –  เปาโถว – สวนทะเลทราย คบูฉู ี– กจิกรรมเนนิทรายเสีย่งซาวาน – พพิธิภณัฑอ์าวธุสงคราม 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทุกท่านออกเดนิทางสูเ้มอืง เปาโถว น าทุกท่านออกเดนิทางสูเ้มอืง เปาโถว จากนัน้น าท่านสนุกกับกจิกรรมบน เนนิ

ทรายเสีย่งซาวาน ตัง้อยูใ่นเขตทะเลทรายคบูฉูี KUBUQI เป็นทะเลทรายทีท่อดตัวยาวถงึ 400 กโิลเมตร จากตะวันตกไป
ยังตะวนัออกและมคีวามกวา้งถงึ 50 กโิลเมตร และใหญต่ดิ 1 ใน 3 สามของทะเลทรายทีใ่หญท่ีส่ดุในจนี  ใหท้า่นไดถ้า่ยรูป

และสนุกกับกจิกรรมอันหลายหลายตามอัธยาศัย เชน่ ขีอ่ฐูชมทะเลทราย เลน่สไลเดอรบ์นเนนิทรายทีม่คีวามสงู 110 เมตร 
ชัน 45 องศา น่ังกระเชา้ลอยฟ้า หรือจะเดนิเล่นในทะเลทราย (รวมถุงเทา้ป้องกันทรายคนละหนึ่งชุด) น่ังรถ 4WD ลุย

ทะเลทราย  (กจิกรรมขา้งตน้รวมอยูใ่นรายการทวัร ์ไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บา่ย น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์าวธุสงคราม ทีร่วบรวมยุทธภัณฑต์า่งๆ เชน่ รถถัง เครือ่งบนิรบ รถไฟและเครือ่งกระสนุ ตา่งๆ  

ทีท่ าการสะสมมาตัง้แต่ยุคแรกเริม่ก่อนตัง้สาธารณรัฐประชาชนจนีเป็นตน้มา ดว้ยเนื้อทีก่ว่า 9 ตารางกโิลเมตร และแบ่ง
ออกเป็นโซนตา่งๆ ถงึ 9 โซนดว้ยกนั 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
ทีพ่กั SHANGRI – LA  HOTEL ,BAOTOU หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
เปาโถว – วดัอูต่งัจาว – ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ – ชมวถิชีวีติชนเผา่เรร่อ่น – ชมการแสดงชนเผา่ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 เยีย่มชม อารามอูต่งัเจา เป็นอารามพุทธนกิายทเิบตทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของเขตปกครองตนเองมองโกเลยีใน อู่

ตงัเจาเป็นชือ่ภาษามองโกล หมายถงึ อารามตน้หลวิ ซึง่เป็นตน้ไมท้ีข่ ึน้อยูม่ากมายบรเิวณหุบเขาใกลว้ดัอุด่งัเจาอารามแห่ง
นี้สรา้งดว้ยความสถาปัตยกรรมแบบทเิบตประกอบดว้ยหมู่อาคารสขีาวบนเนนิเขาสเีขยีวตามหลัก ฮวงจุย้ซึง่ท าใหอ้ารามมี

ความสวยงามน่าเกรงขามและแลดยูิง่ใหญ่ภายในอาคารหลักประกอบดว้ยหอ้งโถง 6 หอ้งไดแ้กห่อสวดมนตส์ าหรับพระลา

มะปพูืน้ดว้ยพรมแดงทัง้หอ้งผนังหอ้งมภีาพวาดเลา่เรือ่งราวทางพุทธศาสนาและประดษิฐานพระสงักจัจายส าหรับกราบไหว ้
บชูาเก็บรวบรวมพระสตูรและคมัภรีท์างศาสนาเพือ่การศกึษาในอารามแหง่นีป้ระดษิฐานพระพุทธรูปโพธสิตัวโ์ดยมรีูปปั้นพระ

โพธสิัตวท์ีม่ ี9 เศยีร 34 แขน 16 เทา้ เป็นสิง่เคารพทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในหอ้งนี้นอกจากนี้ยังมอีาคารทีพั่กสงฆ ์มากกว่า 
2,000 หลงั  
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เทีย่ง ทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นสู ่ทุง่หญา้ซลีามูเ่หรนิ (Xilamuren Grassland) สมัผัสสมัผัสวถิชีวีติชนเผ่าเร่ร่อน ขีม่า้ชมทุง่หญา้อันอดุมสมบรูณ์
กวา้งใหญ่สุดขอบฟ้า (ไม่รวมค่าใชจ้่ายกิจกรรมขี่มา้) ซีลามู่เหริน เป็นทุ่งหญา้แห่งแรกของเมืองโฮฮอตที่เปิดให ้

นักท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปสัมผัสกับวถิชีวีติของชาวมองโกล อย่างใกลช้ดิ ซลีามู่เหรนิในภาษามองโกลหมายถงึน ้าสเีหลอืง
(Yellow Water) และเป็นที่รูจ้ักกันเพราะวัดลามะที่อยู่ใกลร้ิมฝ่ังแม่น ้ า  สรา้งในสมัยชงิราชวงศ์ชงิในปี1769 สัมผัส

บรรยากาศของทอ้งฟ้าสคีรามท่ามกลางทุ่งหญา้เขยีวขจมีฝีูงสัตวก์ลุ่มใหญ่ออกหากนิเต็มทุ่งกวา้งท่านสามารถสัมผัสกับ

การท าปศสุตัวข์องชาวมองโกลไดอ้ยา่งใกลช้ดิ 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั MENG GU REN สไตลม์องโกล (กระโจม) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
กจิกรรมทุง่หญา้ – ศนูยผ์ลติภณัฑน์ม – โฮฮอต – เฉงิต ู
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 สนุกกับการละเลน่พืน้เมอืงของชาวมองโกลสมัผัสกับวถิชีวีติความเป็นอยู่อันเรยีบง่ายอสิระไรก้ฎเกณฑ ์ชมทีอ่ยู่อาศัยแบบ
กระโจมของชาวบา้นทีส่ะดวกสบายในการเคลือ่นยา้ยและเหมาะสมกับการประกอบอาชพีเลีย้งสตัวท์ีต่อ้งเร่ร่อนรอนแรมไป

ตามทุ่งหญา้อันอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา จากนั้นน าท่านชมศูนย์ผลิตภัณฑ์นม อันขึ้นชื่อของเขตปกครองตนเอง
มองโกเลยีใน เลอืกซือ้ผลติภัณฑข์องฝาก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโฮฮอต  

19.10 น.  ออกเดนิทางสูเ้มอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่3U8748 

21.45 น. เดนิทางถงึเมอืงเฉิงตูจากนัน้ เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิสูท่ีพั่กประมาณ 30 นาทพัีกผ่อนตาม

อธัยาศยั 

ทีพั่ก ACME HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 
เฉงิต ู– ศนูยอ์นรุกัษห์มแีพนดา้ (รวมรถแบตเตอรี)่ – กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยว์จิยัหมแีพนดา้(รวมรถแบตเตอรี)่ ทีน่ีม่หีมแีพนดา้กวา่ 20 ตวั หมแีพนดา้เป็นสตัวส์งวนหายากมี
ก าเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมใินร่างกายทีพ่รอ้มจะตัง้ทอ้งมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครัง้ละ

ประมาณ 2 ตัว ตัวทีแ่ข็งแรงเพียงตัวเดยีวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมแีพนดา้คอืไผ่ลูกศร รัฐบาลจนีไดใ้ชห้มี
แพนดา้เป็นสือ่การผกูมติรไมตรกีบัประเทศตา่งๆ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.40 น.  เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่3U8145  

16.35 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภ์าพ 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

 

รายการนีพ้กั 2 ทา่นตอ่หอ้งเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

สบาย เจาะลกึ มองโกเลยีใน 6 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กัคู ่

1 หอ้ง 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ทา่นละ 

INFANT 

ทา่นละ 

จอยแลนด ์

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

วนัที ่13 – 18 ม.ิย.61 28,991.- 28,991.- 28,991.- 7,991.- ไมร่บั 6,499.- 
วนัที ่20 – 25 ม.ิย.61 30,991.- 30,991.- 30,991.- 7,991.- ไมร่บั 6,499.- 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน/ ทา่น/ทรปิ 

 กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (เดีย่ว) 1,500. บาท 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารทีท่่าน

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครื่องบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่ว่นตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรียน นักศกึษา หรือชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
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8. ขอ้มูลจริงเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

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

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์
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อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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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................................................. 
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  RELATION.....................................................................................................................................

. 

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


