CHINA
สบาย เจาะลึก มองโกเลียใน
โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ (3U)
6 วัน 5 คืน







สัมผัสวิถีชวี ิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชด
ิ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน
สนุกสนานกับกิจกรรมบน สวนทะเลทราย คูบูฉี เนินทรายเสี่ยงซาวาน
เยี่ยมสุสานมหาบุรุษ เจงกีสข่าน
ชมวัดเก่าแก่ อารามอูตังเจา รูปแบบผสม ทิเบตและมองโกลเลียอย่างสวยงาม
พิเศษ พักโรงแรม 5 ดาว อินเตอร์ และกระโจม สไตล์มองโกล
เข้าชมศูนย์อนุรักษ์และวิจัยหมีแพนด้า เฉิงตู

วัน

รายละเอียดการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง

เย็น

โรงแรมที่พัก

✈

1

กรุงเทพ – เฉิงตู

2

เฉิงตู – โฮอต - พิพิธภัณฑ์มองโกล - ศาลองค์
หญิง

🍽

✈

🍽

Hangkong Hotel หรือ
เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
Sheraton Hohot หรือเทียบเท่า
ระดับ 5 ดาว

3

โฮอต - ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน – ที่พักกระโจม
สไตล์มองโกล

🍽

🍽

🍽

Mongol Yurt หรือเทียบเท่า
(กระโจมที่พัก สไตล์มองโกล)

วัดอู่ตังจาว – วัดเหม่ยไต้จาว – พิพิธภัณฑ์อาวุธ
สงคราม - เมืองเปาโถว
เมืองเปาโถว - เนินทรายเสี่ยงซาวาน - สุสาน
เจงกิสข่าน - เออร์ดอส - เฉิงตู

🍽
🍽
🍽

🍽
🍽
🍽

🍽

Shagri-La Baotou หรือ
เทียบเท่าระดับ 5 ดาว

✈

ACME HOTEL หรือเทียบเท่า
ระดับ 4 ดาว

4
5
6

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – เฉิงตู – กรุงเทพฯ

✈

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าวีซ่าจีน ( แบบเดี่ยว ) ท่านละ 1,500 บาท **
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 250 หยวน /ท่าน/ทริป **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ท่าน/ทริป

เครื่อง

ที่นั่งแบบ 3 – 3

บริการน้า
ํ ดื่มบนเครื่อง
ทั้งขาไป – ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป – ขากลับ 23 กก.

รายการนี้พัก 2 ท่านต่อห้องเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – เฉิงตู
14.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ S สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

19.10 น.
22.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8146
ถึงท่าอากาศยาน เฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศราย
รอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่
ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็น
ทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
Hangkong Hotel หรือเทียบเท่า 3* ( โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์)

ที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง

เฉิงตู – โฮอต - พิพิธภัณฑ์มองโกล - ศาลองค์หญิง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู เช๊คอินและโหลดสัมภาระ เดินทางสู่เมืองโฮฮอต

10.20 น.
12.45 น.

ออกเดินทางสู่เมืองโฮฮอต โดยเที่ยวบินที่ 3U8747 (บริการเสริฟอาหารร้อน)
นําท่านเดินทางสู่เมืองเมืองฮูเหอเฮ่า เท่อ ซึ่งมีความหมายว่า เมื องสีเขีย ว แต่เ ดิมเมือ งโฮฮอตมีชื่อว่า กุยซุยซึ่ ง ตั้งอยู่
บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบีบนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลียใน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมองโกเลียใน
อีกชื่อเรียกว่าเมืองผลิตนมเมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน (ALTAN KHAN) เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโก
ปั จ จุ บั น เป็ น เมื อ งหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติ ม องโกเลี ย ในเมื อ งนี้ ถู ก ค้ น พบโดยอั ล ตั น ขุ น นางผู้ เ ป็ น ใหญ่ ใ น
มองโกเลี ย ปั จ จุ บั น เป็ น เมื อ งเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลี ย ในซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของการปกครองส่ ว นภู มิ ภ าคเป็ น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หรือเป็นที่รู้จักในชื่อเรียกว่า เมืองหลวงแห่งนม วัว แพะ เมืองโฮฮอตเป็นเมืองหนึ่งที่
มีวัตนธรรมยาวนานและโดดเด่นในทางพลวัต เป็นแหล่งอารยธรรมหัวเซี่ย แหล่งกําเนิดวัฒนธรรมชนเผ่าเร่ร่อนที่ล่าสัตว์ด้วย
ธนูบนอานม้า โฮฮอต เป็นเมืองชายแดนที่มีความเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมทางสังคมที่ลงตัวแต่ขัดแย้งจนก่อเกิดเป็นอารย
ธรรมโบราณ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์มองโกล เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ทั่วทั้งประเทศจีน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาง ใน
อดี ต เมื่ อ 2,000 ปี ที่ แ ล้ ว จนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารจั ด แสดงซากฟอสซิ ล ไดโนเสาร์ ที่ มี ก ารขุ ด ค้ น ในเขต
มองโกเลีย สายพันธ์ต่างๆ ให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจ จากนั้น นําท่านชม ศาลองค์หญิงราขวงศ์ชิง เป็นศาลเจ้าที่ตั้งเพื่อ
เป็นระลึกขององค์หญิงลําดับที่ 4 ของฮ่องเต้คังซี ที่มีพระนามว่า องค์หญิงแมงกะพรุน

บ่าย

ค่ํา
ที่พัก

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Sheraton Hohot หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สามของการเดินทาง

โฮฮอต - ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน – กระโจมมองโกล
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน (Xilamuren Grassland) สัมผัสสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าเร่ร่อน ขี่ม้าชมทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์
กว้ า งใหญ่ สุ ด ขอบฟ้ า (ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยกิ จ กรรมขี่ ม้ า ) ซี ล ามู่ เ หริ น เป็ น ทุ่ ง หญ้ า แห่ ง แรกของเมื อ งโฮฮอตที่ เ ปิ ด ให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวมองโกล อย่างใกล้ชิด ซีลามู่เหรินในภาษามองโกลหมายถึงน้ําสีเหลือง
(Yellow Water) และเป็ น ที่ รู้ จั ก กั น เพราะวั ด ลามะที่ อ ยู่ ใ กล้ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า สร้ า งในสมั ย ชิ ง ราชวงศ์ ชิ ง ในปี 1 769 สั ม ผั ส

กลางวัน
บ่าย
ค่าํ
ที่พัก

บรรยากาศของท้องฟ้าสีครามท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีมีฝูงสัตว์กลุ่มใหญ่ออกหากินเต็มทุ่งกว้างท่านสามารถสัมผัสกับ
การทําปศุสัตว์ของชาวมองโกลได้อย่างใกล้ชิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านออกเดินทางสู่ ทุ่งหญ้า Tara Aimu
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Tara Aimu Mongol Yurt (กระโจมมองโกล)

วันที่สี่ของการเดินทาง

อารามอู่ตังเจา – อารามเหม่ยไต้เจา - พิพิธภัณฑ์อาวุธ - เมืองเปาโถว
เช้า

เที่ยง

ค่ํา
ที่พัก

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
เยี่ยมชม อารามอู่ตังเจา เป็นอารามพุทธนิกายทิเบตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน อู่
ตังเจาเป็นชื่อภาษามองโกล หมายถึง อารามต้นหลิว ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายบริเวณหุบเขาใกล้วัดอุ่ดังเจาอารามแห่ง
นี้สร้างด้วยความสถาปัตยกรรมแบบทิเบตประกอบด้วยหมู่อาคารสีขาวบนเนินเขาสีเขียวตามหลัก ฮวงจุ้ยซึ่งทําให้อารามมี
ความสวยงามน่าเกรงขามและแลดูยิ่งใหญ่ภายในอาคารหลักประกอบด้วยห้องโถง 6 ห้องได้แก่หอสวดมนต์สําหรับพระลา
มะปูพื้นด้วยพรมแดงทั้งห้องผนังห้องมีภาพวาดเล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนาและประดิษฐานพระสังกัจจายสําหรับกราบไหว้
บูชาเก็บรวบรวมพระสูตรและคัมภีร์ทางศาสนาเพื่อการศึกษาในอารามแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปโพธิสัตว์โดยมีรูปปั้นพระ
โพธิ สัตว์ ที่มี 9 เศีย ร 34 แขน 16 เท้ า เป็ นสิ่ ง เคารพที่มี ชื่ อ เสี ย งที่สุด ในห้ อ งนี้น อกจากนี้ ยัง มี อ าคารที่พั ก สงฆ์ มากกว่ า
2,000 หลัง จากนั้นนําท่านเข้าชม วัดเหม่ยต้ายเจา เป็นวัดพุทธ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง ทิเบตและมองโกล
เลีย สร้างขึ้นหลังจากที่ราชวงศ์หยวนถูกโค่นล้มโดยจูหยวนจาง หรือ จักรพรรดิหมิงไท่จู่ ผู้ก่อตั้งราชวงศ์หมิง หลังจากที่ได้
รวบรวมชนเผ่ามองโกลที่กระจัดกระจายกันแล้ว ข่านแห่งโฮฮอต ซึ่งปกครอบอาณาเขตตั้งแต่ ทะเลทรายโกบี จรดที่ราบชิง
ไห่และทิเ บต ก็ได้ สร้า งเมื องขึ้ นมาใหม่ ในบริเ วณเมืองเปาโถวในปั จจุบั น ซึ่ งท่า นข่า นก็ไ ด้ทํา การสร้า งวัด เหม่ ยต้า ยเจา
ขึ้นมาในยุคนี้เช่นกัน
ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาวุธสงคราม ที่รวบรวมยุทธภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถถัง เครื่องบินรบ รถไฟและเครื่องกระสุน ต่างๆ
ที่ทําการสะสมมาตั้ง แต่ยุค แรกเริ่ มก่อนตั้งสาธารณรั ฐประชาชนจี นเป็นต้ นมา ด้วยเนื้ อที่กว่ า 9 ตารางกิโลเมตร และแบ่ ง
ออกเป็นโซนต่างๆ ถึง 9 โซนด้วยกัน จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่เมืองเปาโถว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Shangri-La Baotou หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ห้าของการเดินทาง

เมืองเปาโถว - เนินทรายเสี่ยงซาวาน – สุสานเจงกิสข่าน - เออร์ดอส - เฉิงตู
เช้า

เที่ยง

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านสนุกกับกิจกรรมบน เนินทรายเสี่ยงซาวาน ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายคูบูฉี KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวถึง
400 กิโลเมตร จากตะวันตกไปยังตะวันออกและมีความกว้างถึง 50 กิโลเมตร และใหญ่ติด 1 ใน 3 สามของทะเลทรายที่
ใหญ่ที่สุดในจีน ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสนุกกับกิจกรรมอันหลายหลายตามอัธยาศั ย เช่น ขี่อูฐชมทะเลทราย เล่นสไลเดอร์
บนเนินทรายที่มีความสูง 110 เมตร ชัน 45 องศา นั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือจะเดินเล่นในทะเลทราย (รวมถุงเท้าป้องกันทราย
คนละหนึ่งชุด) นั่งรถ 4WD ลุยทะเลทราย (กิจกรรมข้างต้นรวมอยู่ในรายการทัวร์ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
ทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางถึงเมือง เอ๋อเอ่อตัวซือ หรือที่รู้จักอีกชื่อ คือ ออร์ดอส (Erdos)
ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ทางทิศใต้
ติ ด กั บ กํ า แพงเมื อ งจี น โบราณ มี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั บ มณฑลซานซี แ ละเขต
ปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ย ประชากรหลักคือชนเผ่ามองโกล เมือง
ออร์ดอสเป็นอีกเมืองที่มีประวัติยาวนานและมีแหล่งอารยะธรรมของมนุษย์
โบราณเก่าแก่อีกด้วย นําท่านเยี่ยมชม สุสานเจงกิสข่าน (Mausoleum
of Genghis Khan) สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียง
ก้องโลกโดยสุสานนั้นตั้งอยู่บริเวณทุ่งหญ้ากันเต๋อลี่อําเภออีจินฮั่วลั่วตั้งอยู่
บนเนื้ อที่ 1,500 ตารางกิ โลเมตรสุสานยัง เป็ นที่ ตั้ง ของหอที่ ระลึก เจงกี ส
ข่า นรู ป ทรงแปดเหลี่ ย มสู ง 20 เมตรหลั ง คาสร้ า งเป็ น สถาปั ต ยกรรมแบบ
มองโกลประดั บ กระจกสี เ หลื อ งและสี น้ํ า เงิ น แวววามภายในมี รู ป ปั้ น ของ
เจงกีสข่านและรูปที่แสดงชีวประวัติของเจงกีสข่านโครงสร้างหลักของสุสานเป็นอาคารทรงกระโจมแบบมองโกลหลังใหญ่
3 หลังเชื่อมด้วยทางเดินยาวอาคารหลักหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางมีรูปปั้นหินอ่อนของเจงกิสข่านในท่านั่ง สูง 4 เมตรสร้าง
ขึ้นเพื่ออนุสรณ์ระลึกถึงมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ส่วนด้านหลังรูปปั้นเป็นรูปแผนที่อาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลของราชวงศ์หยวน
ส่วนอาคารทางตะวันออกเป็นที่ตั้งโรงศพของภรรยาและลูกชายคนที่ 4 และอาคารตะวันตกเป็นที่จัดแสดงอาวุธคู่กายของ
เจงกิสข่านตลอดการเดินทางยาวที่เชื่อมต่อระหว่างอาคารมีภาพเขียนสีปูนเปียกหรือเฟรสโกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของเจงกิส

ค่ํา
22.00 น.
00.20 น.
ที่พัก

ข่านและกุบไล่ข่านหลานชายของนักรบบนหลังม้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งมองโกลเช่นเดียวกับเจงกิสข่านด้านหลังของอาคารหลัก
หลังใหญ่ยังเป็นที่ตั้งของโลงศพ 3 โลงคลุมด้วยผ้าต่วนสีเหลืองซึ่งว่ากันว่าเป็นโลงศพของเจงกิสข่านและภรรยาทั้ง 3 ด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตุ โดยเที่ยวบินที่ 3U8970
เดินทางถึงเมืองเฉิงตู จากนั้นนําท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก
ACME Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หกของการเดินทาง

เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) – กรุงเทพฯ
เช้า

กลางวัน
14.40 น.
16.35 น.

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมี
กํา เนิ ด ในมณฑลเสฉวน มี ลู ก ยากเพราะอุ ณ หภูมิ ใ นร่ า งกายที่พ ร้ อ มจะตั้ ง ท้ องมี เ พี ย ง 3 วั นใน 1 ปี และจะตกลู ก ครั้ ง ละ
ประมาณ 2 ตัว ตัว ที่แข็ งแรงเพีย งตัว เดียวเท่า นั้นจะอยู่ร อด อาหารโปรดของหมี แพนด้าคื อไผ่ลู กศร รัฐ บาลจี นได้ ใช้ห มี
แพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน KFC หรือ MC Donald
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว

** หากท่านที่ตอ
้ งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทก
ุ ครั้ง
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจานวนผู้โดยสาร
จานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

สบาย เจาะลึก มองโกเลียใน
6วัน 5คืน โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 02 – 07 พ.ค. 61
ปรับลดราคาพิเศษ

ผู้ใหญ่พักห้องละ
2 ท่าน เท่านั้น

29,991.-

เตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

ไม่มี

5,999.-

Infant

จอยแลนด์

ไม่เกิน 2 ขวบ

7,999.-

ไม่รับจอยแลนด์

“จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีฝ
่ ่ายขาย”
รายการนี้พัก 2 ท่านต่อห้องเท่านั้น ไม่มีเตียงเสริม
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***

ท่านละ 250 หยวน/ท่าน/ทริป

กรณีที่มีจํานวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม จ่ายท่านละ 300 หยวน/ทริป**

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.

การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน

9.

น้ําหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัม เท่านั้น
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้ นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิน
้
น้ําหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากน้ําหนักของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่
เกินตามที่สายการบินกําหนด

อัตราบริการนี้ไม่รวม
1.

กระเป๋าเดินทาง

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 250 หยวน/ ท่าน/ทริป
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิ่ม 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ท่าน/ทริป

8.

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (เดี่ยว) 1,500. บาท

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

11.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย
2หน้าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้ามยิ้ม
เห็นฟัน ห้ามใส่แว่นตาดํา ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุด
ข้าราชการ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์

4.

สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า -ออกหรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวี
ซ่า

5.

สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

6.

เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

7.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
-

กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)

8.

กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง

ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทํางานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับ
การออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

9.

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

10.

โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่ มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

11.

ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์

12.

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-

ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ไทยเท่านั้น

-

หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

-

กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม

1.

พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย2หน้าเต็ม

2.

รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนังสือว่าจ้างในการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

6.

กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับร้านที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.

ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

2.

นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

3.

นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า

4.

นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามัน
ขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

**สถานทูตจีนมีการเปลีย
่ นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชื่อสถานทีท
่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท
่ ํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์. ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถ
ี่ ูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี.............. ถึง วันที.่ ........... เดือน.......................ปี..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี.............. ถึง วันที.่ ........... เดือน.......................ปี..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

