
 

 

รหัสทัวร B2B1902416 
ทัวรจีน มองโกเลียใน ทุงหญาซีลามูเหริน 6 วัน 5 คืน  [3U] 
ไมลงรานชอป    ทุงหญาซีลามูเหริน    เนินทรายเสียงซาวาน     
สุสานเจงกีสขาน     อารามอูตังเจา     
พักกระโจมสไตลมองโก 1 คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

มองโกเลียใน ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน � วัน � คืน 
เดนิทาง กันยายน-ตุลาคม ���� 

ราคาเพียง 30,900.- 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู (สนามบินเฉิงตหูลวิสุย) (3U8146:17.55-
22.00) 

14.30 น. พรอมกันที่ สนามบนินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร E สาย
การบินเสฉวน แอรไลน (3U) โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกบัทกุทาน  

17.55 น. ออกเดินทางสู เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวนแอรไลน เที่ยวบินที่ 3U8146   
22.00 น. เดินทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบินเฉิงตหูลวิสุย)  ซึ่งเปนเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน 

ต้ังอยูบริเวณลุมแมน้ําหมิน ใจกลางมณฑล มภีูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และ
มีสภาพภมูิอากาศที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอนทีอ่บอุน 
ฤดหูนาวที่ไมหนาวนัก และมีปริมาณความช้ืนสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมรีาว 10 ลานคน 
จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมอืง การทหาร 
และดานการศึกษาของภมูิภาคตะวันตกเฉียงใต หลงัจากผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง 
นําทานออกเดินทางสูโรงแรมที่พกัที่สายการบินจัดให 

ที่พัก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรอืเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
(โรงแรมใกลสนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอไฟลท) 

วันที่2 เฉิงตู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย) – โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป�ถา)(3U8747:10.20-
12.50)-พิพิธภณัฑมองโกล-ศาลเจาองคหญิงราชวงศชงิ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตหูลวิสุย เช็คอินและโหลดสมัภาระ  
10.20 น. ออกเดินทางสู เมืองโฮฮอต (สนามบินโฮฮอตไป�ถา) โดยเที่ยวบินที่ 3U8747 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพ(สนามบินสวุรรณภูมิ) – เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย่) (3U8146:17.55-22.00) 
วนัที� �  เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุย่) – โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป๋ถ่า)(3U8747:10.20-12.50)-พิพิธภัณฑ์มองโกล-ศาลเจ้าองค์หญิงราชวงศ์ชิง 
วนัที� �  โฮฮอต-ทุ่งหญ้าซีลา่มู่เหริน-กิจกรรมทุ่งหญ้า(สวมชุดมองโกล ,ลิ �มรสชาพื �นบ้านมองโกล)-การแสดงรอบกองไฟ 
วนัที� �  ทุ่งหญ้าซีลา่มู่เหริน-วดัอู่ตงัเจา-เมืองเปาโถว 
วนัที� �. เนินทรายเสี�ยงซาวาน – สสุานเจงกิสข่าน – เออร์ดอส (สนามบินเออร์ดอสเออร์จิน โฮโร)  – เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลวิสุย่) 
            (3U8970:22.10-0030+1) 
วนัที� �.  ถนนคนเดินจิงหลี�  – เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุย่) – กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)(3U8145:14.30-16.35) 
 



 

 

12.50 น. เดินทางถึง เมืองโฮฮอต   เดิมเมืองโฮฮอตมช่ืีอวากุยซุยซ่ึง ต้ังอยูบริเวณรอบนอกของ
ทะเลทรายโกบีบนที่ราบสงูชายขอบทุงหญาแหงมองโกเลียใน  ซ่ึงเปนเมืองหลวงของ
มองโกเลียใน  อีกช่ือเรียกวาเมืองผลตินมเมืองน้ีถกูกอต้ังขึ้นโดยอัลตานขาน (ALTAN 
KHAN) เพื่อใหเปนถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกปจจุบันเปนเมืองหลวงของเขตปกครอง
ตนเองชนชาตมิองโกเลียในเมืองน้ีถกูคนพบโดยอัลตันขนุนางผูเปนใหญในมองโกเลีย
ปจจุบันเปนเมอืงเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในซ่ึงเปนที่ต้ังของการปกครอง
สวนภมูิภาคเปนศูนยกลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หรือเปนที่รูจกัในช่ือเรียกวา เมอืง
หลวงแหงนม ววั แพะ เมอืงโฮฮอตเปนเมอืงหน่ึงทีม่ีวตันธรรมยาวนานและโดดเดน
ในทางพลวตั เปนแหลงอารยธรรมหวัเซี่ย แหลงกาํเนิดวัฒนธรรมชนเผาเรรอนที่ลาสัตว
ดวยธนูบนอานมา โฮฮอต เปนเมืองชายแดนทีม่คีวามเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมทาง
สังคมที่ลงตัวแตขัดแยงจนกอเกิดเปนอารยธรรมโบราณ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

นําทานเขาชม พิพิธภณัฑมองโกล เปนที่เก็บรวบรวมโบราณวตัถุ ทัว่ทัง้ประเทศจีน 
ต้ังแตสมัยราชวงศซาง ในอดีตเมือ่ 2,000 ปที่แลว จนกระทัง่ปจจุบัน นอกจากนั้นยงัมี
การจดัแสดงซากฟอสซิลไดโนเสาร ที่มกีารขดุคนในเขตมองโกเลีย  สายพันธตางๆ ให
ทุกทานไดต่ืนตาต่ืนใจ จากน้ัน นําทานชม ศาลเจาองคหญิงราชวงศชงิ เปนศาลเจา
ที่ต้ังเพื่อเปนระลกึขององคหญงิลําดับที่ 4 ของฮองเตคงัซี ที่มพีระนามวา องคหญงิ
แมงกะพรุน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  พิเศษ...สุกี้สไตลมองโกล 
ที่พัก โรงแรม  Sheraton Hohhot Hotel หรือเทียบเทาระดบั 5 ดาว 

วันที่ 3 โฮฮอต-ทุงหญาซีลามูเหรนิ-กิจกรรมทุงหญา(สวมชุดมองโกล ,ลิ้มรสชาพ้ืนบาน
มองโกล)-การแสดงรอบกองไฟ 



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสู ทุงหญาซลีามูเหริน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทานชม ทุงหญาซลีามูเหริน (Xilamuren Grassland) สมัผัสสัมผัสวถิีชีวติชนเผา

เรรอน ขีม่าชมทุงหญาอันอุดมสมบูรณกวางใหญสุดขอบฟ�า (ไมรวมคาใชจาย
กิจกรรมขี่มา) ซีลามูเหริน เปนทุงหญาแหงแรกของเมืองโฮฮอตที่เปดใหนักทองเที่ยว
ไดเขาไปสัมผัสกับวถิีชีวติของชาวมองโกล อยางใกลชิด ซีลามูเหรินในภาษามองโกลห
มายถึงน้ําสีเหลือง(Yellow Water) และเปนที่รูจักกันเพราะวดัลามะที่อยูใกลริมฝم�ง
แมน้ํา สรางในสมัยชิงราชวงศชิงในป1769 สมัผัสบรรยากาศของทองฟ�าสคีราม
ทามกลางทุงหญาเขียวขจมีีฝงูสตัวกลุมใหญออกหากินเต็มทุงกวางทานสามารถสมัผัส
กับการทําปศุสัตวของชาวมองโกลไดอยางใกลชิด 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
 นําทานชมและรวมสนุกกับ การแสดงรอบกองไฟ  ของชาวพื้นเมอืงมองโกล 



 

 

 

 
ที่พัก โรงแรม  MONGOL YURT หรือเทียบเทา (ที่พกัแบบกระโจมมองโกล มีหองน้ํา

ในตัว) ไมมีเตียงเสริม 

วันที่ 4 ทุงหญาซีลามูเหรนิ-วัดอูตงัเจา-เมืองเปาโถว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (เมนูอาหารเชาแบบมองโกล) 
 

 
 นําทานออกเดินทางสู วัดอูตังเจา เปนอารามพุทธนิกายทิเบตที่มขีนาดใหญที่สุดแหง

หน่ึงของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน อูตังเจาเปนช่ือภาษามองโกล หมายถงึ 
อารามตนหลวิ ซึง่เปนตนไมที่ขึ้นอยูมากมายบริเวณหบุเขาใกลวดัอุดังเจาอารามแหงน้ี
สรางดวยความสถาปตยกรรมแบบทิเบตประกอบดวยหมูอาคารสีขาวบนเนินเขาสีเขียว
ตามหลกั ฮวงจุยซ่ึงทําใหอารามมคีวามสวยงามนาเกรงขามและแลดูยิ่งใหญภายใน
อาคารหลกัประกอบดวยหองโถง 6 หองไดแกหอสวดมนตสาํหรับพระลามะปูพื้นดวย
พรมแดงทัง้หองผนังหองมภีาพวาดเลาเร่ืองราวทางพทุธศาสนาและประดิษฐาน



 

 

พระสงักัจจายสําหรับกราบไหวบูชาเก็บรวบรวมพระสูตรและคัมภีรทางศาสนาเพือ่
การศึกษาในอารามแหงน้ีประดษิฐานพระพุทธรูปโพธิสัตวโดยมีรูปปم�นพระโพธิสัตวทีม่ี 
9 เศียร 34 แขน 16 เทา เปนสิง่เคารพที่มช่ืีอเสียงที่สุดในหองน้ีนอกจากน้ียังมอีาคาร
ที่พักสงฆ มากกวา 2,000 หลงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู เมืองเปาโถว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม Shangri-La Hotel Baotou หรอืเทียบเทาระดบั 5 ดาว 

วันที่ 5 เนินทรายเสี่ยงซาวาน – สุสานเจงกิสขาน – เออรดอส (สนามบนิเออรดอสเออร
จินโฮโร)  – เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตหูลิวสุย)(3U8970:22.10-0030+1) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
  นําทานสนุกกับกิจกรรมบน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ต้ังอยูในเขตทะเลทรายคูบูฉี 

KUBUQI เปนทะเลทรายที่ทอดตัวยาวถงึ 400 กิโลเมตร จากตะวันตกไปยังตะวันออก
และมคีวามกวางถงึ 50 กิโลเมตร และใหญติด 1 ใน 3 สามของทะเลทรายที่ใหญที่สุด
ในจีน  ใหทานไดถายรูปและสนุกกับกิจกรรมอันหลายหลายตามอัธยาศัย เชน ขี่อูฐชม
ทะเลทราย เลนสไลเดอรบนเนินทรายทีม่ีความสูง 110 เมตร ชัน 45 องศา น่ังกระเชา
ลอยฟ�า หรือจะเดินเลนในทะเลทราย (รวมถงุเทาป�องกันทรายคนละหน่ึงชดุ) น่ังรถ 
4WD ลุยทะเลทราย  (กิจกรรมขางตนรวมอยูในรายการทวัร ไมเก็บคาใชจายเพ่ิม) 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร    
 นําทานเขาชม สุสานเจงกิสขาน (Mausoleum of Genghis Khan) สุสานมหาบุรุษ



 

 

แหงสงครามทะเลทรายที่มช่ืีอเสียงกองโลก โดยสุสานน้ันต้ังอยูบริเวณทุงหญากันเตอลี่
อําเภออีจินฮัว่ลั่ว บนเน้ือที ่1,500 ตารางกิโลเมตร สุสานยงัเปนทีต้ั่งของหอที่ระลึก
เจงกีสขานรูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตรหลังคาสรางเปนสถาปตยกรรมแบบมอง
โกลประดบักระจกสีเหลืองและสีน้ําเงินแวววามภายในมรูีปปم�นของเจงกีสขานและรปูที่
แสดงชีวประวติัของเจงกีสขานโครงสรางหลกัของสุสานเปนอาคารทรงกระโจมแบบมอง
โกลหลงัใหญ 3 หลงัเช่ือมดวยทางเดินยาวอาคารหลักหลังใหญทีต้ั่งอยูตรงกลางมีรูป
ปم�นหินออนของเจงกิสขานในทาน่ังสงู 4 เมตรสรางขึ้นเพื่ออนุสรณระลกึถึงมหาบุรุษผู
ยิ่งใหญสวนดานหลงัรูปปم�นเปนรูปแผนทีอ่าณาเขตอันกวางใหญไพศาลของราชวงศ
หยวนสวนอาคารทางตะวันออกเปนทีต้ั่งโรงศพของภรรยาและลูกชายคนที่ 4 และ
อาคารตะวันตกเปนที่จดัแสดงอาวุธคูกายของเจงกิสขานตลอดการเดินทางยาวที่
เช่ือมตอระหวางอาคารมีภาพเขียนสีปูนเปยกหรือเฟรสโก เลาเร่ืองราววถิีชีวติของเจง
กิสขานและกุบไลขานหลานชายของนักรบบนหลังมาผูยิง่ใหญแหงมองโกลเชนเดียวกบั
เจงกิสขานดานหลังของอาคารหลักหลังใหญยงัเปนทีต้ั่งของโลงศพ 3 โลงคลมุดวยผา
ตวนสีเหลืองซึง่วากันวาเปนโลงศพของเจงกิสขานและภรรยาทัง้ 3 ดวย   

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  พิเศษ...เมนูปم�งยาง 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบนิเออรดอสเออรจินโฮโร 
22.10 น. ออกเดินทางสู เฉิงต ู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย) โดยเที่ยวบินที่ 3U8970 
00.30+1 
น. 

เดินทางถึง เมืองเฉิงตู จากน้ันนําทานเช็คอินเขาสูที่พกั 

ที่พัก โรงแรม FELTON GLORIA HOTEL หรือเทียบเทาระดบั 5 ดาว 



 

 

วันที่ 6 ถนนคนเดินจิงหลี่  – เฉิงตู(สนามบนิเฉิงตูหลิวสุย) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณ
ภูมิ)(3U8145:14.30-16.35) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
  เดินทางสู แหลงชอปปم�ง ถนนโบราณจิง่หลี่ เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัย

โบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆ มากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...อาหารสมุนไพร 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบนิเฉิงตหูลวิสุย 
14.30 น. อําลา เมืองเฉิงตู (สนามบนิเฉิงตูหลิวสุย) โดยเที่ยวบินที่ 3U8145   
16.35 น. เดินทางกลับถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพ 

 
อัตราคาบริการ : มองโกเลียใน ดินแดนแหงทุงหญา 6 วัน  5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
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.- ราคาน้ีรวมรายการทวัร ตั๋ว
เครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 

 
ราคาน้ีไมรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  



 

 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการ
ทัวรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานัดหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจาํกบั

สายการบินหรือคามัดจาํที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคืนเงินมดัจํา หรือคาทวัร
ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเทีย่วบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 



 

 

5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 
200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

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

จากอุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วนัทําการ ทานละ 1,650 

บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีทีน้ํ่าหนักเกินกวาที่สายการ

บินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกาํหนด 
4. คาทาํหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สัง่

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซกัรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 



 

 

8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 
 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด
เหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาต ิเหตุการณไมสงบทางการเมอืง, การประทวง, การนัดหยดุ
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหต,ุ ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิแ์ละจะไมรบัผดิชอบคาบริการทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรบั
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีาร
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ 
หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะ
จัดบริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 



 

 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีาร
คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษทัฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 

อยางนอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุด

ขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ 

Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 



 

 

5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน
ของตัวทานเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติ

บัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทาํงาน ญาตทิี่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา หากสถานทตูตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวีซา เลมทีม่ีปญหา (สถานทตูมกีาร
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอน
ออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทาํวีซาทานจะตองรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดแูล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทาํบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานใน

ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเทาน้ัน 



 

 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจนีดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทตูจีน 

 
คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษัิท
สามารถขอวซีาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทบัตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 
เดือน [พื้นหลงัขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรส

ฉบับแปลรับรองตราประทับรานทีแ่ปล 
 



 

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่น

ทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพวิเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑตูจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง

ลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลทิัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 



 

 

 
 
 
 
 
 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที.่........... เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


