
 

 

รหัสทัวร B2B1901877 
ทัวรมองโกเลีย ในทุงหญาซีลามูเหริน 6 วัน 5 คืน [3U] 
ไมลงรานชอป   ทุงหญาซีลามูเหริน   เนินทรายเสียงซาวาน   สุสานเจงกีสขาน   อารามอูตังเจา   
พักกระโจมสไตลมองโก 1 คืน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มองโกเลียใน ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน � วัน � คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) (3U8146:17.55-
22.00) 

14.30 น. พรอมกันที่ สนามบินนสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร E 
สายการบินเสฉวน แอรไลน (3U) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน  

17.55 น. ออกเดินทางสู เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอรไลน เที่ยวบินท่ี 3U8146   
22.00 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)  ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน 

ต้ังอยูบริเวณลุมแมน้ําหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา 
และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอนท่ี
อบอุน ฤดูหนาวที่ไมหนาวนัก และมีปริมาณความช้ืนสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 
10 ลานคน จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดาน
การเมือง การทหาร และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต หลังจากผานพิธี
การตรวจคนเขาเมือง นําทานออกเดินทางสูโรงแรมท่ีพักท่ีสายการบินจัดให 

ที่พัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
(โรงแรมใกลสนามบิน เพ่ือความสะดวกในการตอไฟลท) 

วันท่ี2 
เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) – โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป�ถา)(3U8747:10.20-
12.50)-พิพิธภัณฑมองโกล-ศาลเจาองคหญิงราชวงศชิง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตูหลิวสุย เช็คอินและโหลดสัมภาระ  
10.20 น. ออกเดินทางสู เมืองโฮฮอต (สนามบินโฮฮอตไป�ถา) โดยเที่ยวบินที่ 3U8747 
12.50 น. เดินทางถึง เมืองโฮฮอต   เดิมเมืองโฮฮอตมีช่ือวากุยซุยซ่ึง ต้ังอยูบริเวณรอบนอก

ของทะเลทรายโกบีบนที่ราบสูงชายขอบทุงหญาแหงมองโกเลียใน  ซ่ึงเปนเมืองหลวง
ของมองโกเลียใน  อีกช่ือเรียกวาเมืองผลิตนมเมืองน้ีถูกกอต้ังข้ึนโดยอัลตานขาน 
(ALTAN KHAN) เพ่ือใหเปนถ่ินฐานอิสระของชาวมองโกปจจุบันเปนเมืองหลวงของ
เขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียในเมืองน้ีถูกคนพบโดยอัลตันขุนนางผูเปนใหญ
ในมองโกเลียปจจุบันเปนเมืองเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในซึ่งเปนท่ีต้ัง
ของการปกครองสวนภูมิภาคเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หรือเปนที่รูจัก
ในช่ือเรียกวา เมืองหลวงแหงนม วัว แพะ เมืองโฮฮอตเปนเมืองหน่ึงที่มีวัตนธรรม
ยาวนานและโดดเดนในทางพลวัต เปนแหลงอารยธรรมหัวเซ่ีย แหลงกําเนิด
วัฒนธรรมชนเผาเรรอนที่ลาสัตวดวยธนูบนอานมา โฮฮอต เปนเมืองชายแดนท่ีมี
ความเล่ือนไหลทางวัฒนธรรมทางสังคมที่ลงตัวแตขัดแยงจนกอเกิดเปนอารยธรรม



 

 

โบราณ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 

 
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑมองโกล เปนที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ท่ัวท้ังประเทศจีน 
ต้ังแตสมัยราชวงศซาง ในอดีตเม่ือ 2,000 ปที่แลว จนกระทั่งปจจุบัน นอกจากน้ัน
ยังมีการจัดแสดงซากฟอสซิลไดโนเสาร ท่ีมีการขุดคนในเขตมองโกเลีย  สายพันธ
ตางๆ ใหทุกทานไดต่ืนตาต่ืนใจ จากน้ัน นําทานชม ศาลเจาองคหญิงราชวงศชิง เปน
ศาลเจาที่ต้ังเพ่ือเปนระลึกขององคหญิงลําดับท่ี 4 ของฮองเตคังซี ที่มีพระนามวา 
องคหญิงแมงกะพรุน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  พิเศษ...สุก้ีสไตลมองโกล 
ที่พัก โรงแรม  Sheraton Hohhot Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันท่ี 3 โฮฮอต-ทุงหญาซีลามูเหริน-กิจกรรมทุงหญา(สวมชุดมองโกล ,ล้ิมรสชาพ้ืนบานมอง
โกล)-การแสดงรอบกองไฟ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานออกเดินทางสู ทุงหญาซีลามูเหริน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 นําทานชม ทุงหญาซีลามูเหริน (Xilamuren Grassland) สัมผัสสัมผัสวิถีชีวิตชน
เผาเรรอน ข่ีมาชมทุงหญาอันอุดมสมบูรณกวางใหญสุดขอบฟ�า (ไมรวมคาใชจาย
กิจกรรมข่ีมา) ซีลามูเหริน เปนทุงหญาแหงแรกของเมืองโฮฮอตท่ีเปดใหนักทองเท่ียว
ไดเขาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวมองโกล อยางใกลชิด ซีลามูเหรินในภาษามอง
โกลหมายถึงน้ําสีเหลือง(Yellow Water) และเปนท่ีรูจักกันเพราะวัดลามะที่อยูใกล
ริมฝم�งแมน้ํา สรางในสมัยชิงราชวงศชิงในป1769 สัมผัสบรรยากาศของทองฟ�าสี
ครามทามกลางทุงหญาเขียวขจีมีฝูงสัตวกลุมใหญออกหากินเต็มทุงกวางทาน
สามารถสัมผัสกับการทําปศุสัตวของชาวมองโกลไดอยางใกลชิด 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
 นําทานชมและรวมสนุกกับ การแสดงรอบกองไฟ  ของชาวพ้ืนเมืองมองโกล 
 

ที่พัก โรงแรม  MONGOL YURT หรือเทียบเทา (ที่พักแบบกระโจมมองโกล มีหองน้ําใน
ตัว) ไมมีเตียงเสริม 
 
 



 

 

วันท่ี 4 ทุงหญาซีลามูเหริน-วัดอูตังเจา-เมืองเปาโถว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (เมนูอาหารเชาแบบมองโกล) 
 

 นําทานออกเดินทางสู วัดอูตังเจา เปนอารามพุทธนิกายทิเบตท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดแหง
หน่ึงของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน อูตังเจาเปนช่ือภาษามองโกล หมายถึง 
อารามตนหลิว ซ่ึงเปนตนไมท่ีข้ึนอยูมากมายบริเวณหุบเขาใกลวัดอุดังเจาอารามแหง
น้ีสรางดวยความสถาปตยกรรมแบบทิเบตประกอบดวยหมูอาคารสีขาวบนเนินเขาสี
เขียวตามหลัก ฮวงจุยซ่ึงทําใหอารามมีความสวยงามนาเกรงขามและแลดูย่ิงใหญ
ภายในอาคารหลักประกอบดวยหองโถง 6 หองไดแกหอสวดมนตสําหรับพระลามะปู
พ้ืนดวยพรมแดงท้ังหองผนังหองมีภาพวาดเลาเร่ืองราวทางพุทธศาสนาและ
ประดิษฐานพระสังกัจจายสําหรับกราบไหวบูชาเก็บรวบรวมพระสูตรและคัมภีรทาง
ศาสนาเพ่ือการศึกษาในอารามแหงน้ีประดิษฐานพระพุทธรูปโพธิสัตวโดยมีรูปปم�น
พระโพธิสัตวท่ีมี 9 เศียร 34 แขน 16 เทา เปนส่ิงเคารพท่ีมีช่ือเสียงที่สุดในหองน้ี
นอกจากน้ียังมีอาคารท่ีพักสงฆ มากกวา 2,000 หลัง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู เมืองเปาโถว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม Shangri-La Hotel Baotou หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

 
วันท่ี 5 เนินทรายเส่ียงซาวาน – สุสานเจงกิสขาน – เออรดอส (สนามบินเออรดอสเออรจิน

โฮโร)  – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)(3U8970:22.10-0030+1) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
  นําทานสนุกกับกิจกรรมบน เนินทรายเส่ียงซาวาน ต้ังอยูในเขตทะเลทรายคูบูฉี 



 

 

KUBUQI เปนทะเลทรายที่ทอดตัวยาวถึง 400 กิโลเมตร จากตะวันตกไปยัง
ตะวันออกและมีความกวางถึง 50 กิโลเมตร และใหญติด 1 ใน 3 สามของ
ทะเลทรายท่ีใหญที่สุดในจีน  ใหทานไดถายรูปและสนุกกับกิจกรรมอันหลายหลาย
ตามอัธยาศัย เชน ข่ีอูฐชมทะเลทราย เลนสไลเดอรบนเนินทรายท่ีมีความสูง 110 
เมตร ชัน 45 องศา น่ังกระเชาลอยฟ�า หรือจะเดินเลนในทะเลทราย (รวมถุงเทา
ป�องกันทรายคนละหน่ึงชุด) น่ังรถ 4WD ลุยทะเลทราย  (กิจกรรมขางตนรวมอยูใน
รายการทัวร ไมเก็บคาใชจายเพ่ิม) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    
 นําทานเขาชม สุสานเจงกิสขาน (Mausoleum of Genghis Khan) สุสานมหา

บุรุษแหงสงครามทะเลทรายที่มีช่ือเสียงกองโลก โดยสุสานน้ันต้ังอยูบริเวณทุงหญา
กันเตอล่ีอําเภออีจินฮั่วล่ัว บนเน้ือที ่1,500 ตารางกิโลเมตร สุสานยังเปนท่ีต้ังของหอ
ท่ีระลึกเจงกีสขานรูปทรงแปดเหล่ียมสูง 20 เมตรหลังคาสรางเปนสถาปตยกรรม
แบบมองโกลประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ําเงินแวววามภายในมีรูปปم�นของเจงกีส
ขานและรูปท่ีแสดงชีวประวัติของเจงกีสขานโครงสรางหลักของสุสานเปนอาคารทรง
กระโจมแบบมองโกลหลังใหญ 3 หลังเช่ือมดวยทางเดินยาวอาคารหลักหลังใหญ
ท่ีต้ังอยูตรงกลางมีรูปปم�นหินออนของเจงกิสขานในทาน่ังสูง 4 เมตรสรางข้ึนเพ่ือ
อนุสรณระลึกถึงมหาบุรุษผูย่ิงใหญสวนดานหลังรูปปم�นเปนรูปแผนที่อาณาเขตอัน
กวางใหญไพศาลของราชวงศหยวนสวนอาคารทางตะวันออกเปนที่ต้ังโรงศพของ
ภรรยาและลูกชายคนท่ี 4 และอาคารตะวันตกเปนที่จัดแสดงอาวุธคูกายของเจงกิส
ขานตลอดการเดินทางยาวท่ีเช่ือมตอระหวางอาคารมีภาพเขียนสีปูนเปยกหรือเฟรส
โก เลาเร่ืองราววิถีชีวิตของเจงกิสขานและกุบไลขานหลานชายของนักรบบนหลังมาผู
ย่ิงใหญแหงมองโกลเชนเดียวกับเจงกิสขานดานหลังของอาคารหลักหลังใหญยังเปน
ท่ีต้ังของโลงศพ 3 โลงคลุมดวยผาตวนสีเหลืองซ่ึงวากันวาเปนโลงศพของเจงกิสขาน



 

 

และภรรยาทั้ง 3 ดวย   
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  พิเศษ...เมนูปم�งยาง 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเออรดอสเออรจินโฮโร 
22.10 น. ออกเดินทางสู เฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) โดยเท่ียวบินที่ 3U8970 
00.30+1 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู จากน้ันนําทานเช็คอินเขาสูที่พัก 
ที่พัก โรงแรม FELTON GLORIA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
วันท่ี 6 ถนนคนเดินจิงหลี ่ – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ

(3U8145:14.30-16.35) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
  เดินทางสู แหลงชอปปم�ง ถนนโบราณจ่ิงหล่ี เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัย

โบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆ มากมายใหทานเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารสมุนไพร 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตูหลิวสุย 
14.30 น. อําลา เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) โดยเท่ียวบินที่ 3U8145   
16.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพ 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 



 

 

วันที่ 20-25 
ก.ย. 62 

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

30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,900.- - 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวีซาเด่ียว ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  



 

 

จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 

20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 



 

 

บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมหีนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  



 

 

 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ
บัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ี 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาให
ได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 



 

 

- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
 
 
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ย่ืนวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 



 

 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงข้ึน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง  

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   



 

 

 

 
 
 
 
 

เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


