วันที่

กาหนดการ

เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

โรงแรม

HANG KONG HOTEL
✈ หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
SHANGRI-LA HOTEL
 HOHHOT
หรื อเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

1

กรุ งเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-22.00)

X

X

2

เฉิงตู-โฮฮอท (3U8747 : 10.20-12.45)
พิพธิ ภัณฑ์ มองโกเลียใน-วัดต้ าเจา





3

โฮฮอท-ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหยิน (ไม่ รวมค่ าขี่ม้า
ขี่อูฐ)-ชมมวยปลา้ และชมแข่ งม้ า-ฟาร์ มเอิน

เหอ (ฟรีค่าเช่ าชุ ดพืน้ เมืองให้ ท่านใส่ ถ่ายรู ป
ตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ





4

ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ ยงซาน
วาน(รวมกระเช้ า)-อิสระกับกิจกรรม
ทะเลทราย- เมืองออร์ ดอส





HOWARD JOHNSON
PARKVIEW PLAZA ERDOS

HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

5

เมืองออร์ ดอส-สุ สานเจงกีสข่ าน-อุทยาน
จาลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมือง
ใหม่ คังปาสื อ-เฉิงตู(3U8970 : 22.00-00.20)







6

ถนนโบราณจินหลี-่ เฉิงตู-กรุ งเทพฯ
(3U8145 : 14.40-16.35)





✈

กระโจมมองโกลแบบทันสมัย
(มีห้องนา้ ในตัว)

SAILUM JIDI HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถจานวน 250 หยวน/คนตลอดการเดินทาง
โปรแกรมทัวร์ จนี มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่ าเทอะ ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (3U) - รหัสทัวร์ CH151907

กาหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562
วันแรก
14.30 น.
17.30 น.
22.00 น.

วันทีส่ อง
เช้ า
10.20 น.
12.45 น.
เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า
วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

กรุ งเทพฯ-เฉิงตู
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 4 บริ เ วณ ISLAND-G โดยสายการบิ น SICHUAN AIRLINES โดยมี เ จ้า หน้า ที่ จ ากทาง
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิ รฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8146
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถี งท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิ งตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น
ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
 พักที่ HANG KONG HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (โรงแรมทีส่ ายการบินจัดให้ )
เฉิงตู-โฮฮอท-พิพธิ ภัณฑ์ มองโกเลียใน-วัดต้ าเจา
 รับประทานอาหารเช้ า (แบบกล่อง)
เหิ รฟ้าสู่ เมืองโฮฮอท โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8747
ถีงท่าอากาศยานฮูเห่ อเฮ่ าเทอะ เมืองโฮฮอท ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบ
สู งชายขอบทุ่งหญ้าแห่ งมองโกเลี ย เมืองนี้ ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน เพื่อให้เป็ นถิ่ นฐานอิ สระ
ของชาวมองโกล ปัจจุบนั เป็ นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ มองโกเลียใน (ปิ ดทุกวันจันทร์ ) ตั้งอยู่ติดกับโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่ ง
สร้างแล้วเสร็ จในเดื อนสิ งหาคม ปี 2007 แบ่งเป็ นส่ วนจัดการแสดงทั้งสิ้ นถึง 6 ชั้น มีพ้ืนที่ 51,350
ตารางเมตร จัดแสดงประวัติเรื่ องราววิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่โบราณ รวมทั้งวัตถุโบราณอีก
มากมาย จากนั้ น น าท่ า นสู่ วั ด ต้ า เจา เป็ นวัด ที่ ใ หญ่ แ ละเก่ า แก่ ที่ สุ ด ในโฮฮอท ภายในวัด มี
พระพุทธรู ปเงิน สู ง 8.2 ฟุต วัดนี้จึงมีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระเงิน”
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ กเี้ นื้อแพะ
พักที่ SHANGRI-LA HOTEL HOHHOT หรื อเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
โฮฮอท-ทุ่งหญ้ าซี ลามู่เหยิน (ไม่ รวมค่ าขี่ม้า ขี่อูฐ)-ชมมวยปลา้ และชมแข่ งม้ า-ฟาร์ มเอินเหอ(ฟรี ค่า
เช่ าชุ ดพืน้ เมืองให้ ท่านใส่ ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย)-การแสดงรอบกองไฟ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหยิน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมื่อท่านเดินทางมาถึง
จะมีสาวชาวมองโกล ออกมาต้อนรับท่านด้วยเหล้ามองโกล ซึ่ งทุ่งหญ้าซี ลามู่เหยินเป็ นทุ่งหญ้าเขียว
ขจีประดุ จพรมสี เขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้ า ดิ นแดนแห่ งนี้ เป็ นเขตปศุ สัตว์ที่มีชื่ อเสี ยง เป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์มา้ และวัวพันธุ์ดี ชมการแสดงมวยปลา้ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระ
ให้ท่านสนุ กสนานกับการขี่มา้ ขี่อูฐ ตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าบริการขี่ม้า ขี่อูฐ ท่ านสมารถ
เช่ าม้ า หรื อ อูฐ ขี่เพื่อชมความเป็ นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรี ยบง่ ายในการกิน
อยู่ พักในกระโจม ชอบเลีย้ งแพะ แกะ ม้ า และอูฐ)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารมองโกล
นาท่านเที่ยวชม ฟาร์ มเอินเหอ ที่ต้ งั อยูส่ ่ วนลึกของทุ่งหญ้า เพื่อสัมผัสความเป็ นอยูข่ องชาวมองโกล

โปรแกรมทัวร์ จนี มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่ าเทอะ ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (3U) - รหัสทัวร์ CH151907

ค่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ท่ า นสามารถเดิ นเล่ นกลางทุ่ง ญาติ ใส่ ชุ ดมองโกลถ่ ายภาพ (ฟรี !!! ค่ า เช่ า ชุ ดพื้นเมื อ งให้ ท่านใส่
ถ่ ายรู ปตามอัธยาศัย) เรี ยนร้องเพลงมองโกล ถ่ายภาพกับแกะที่เลี้ยงไว้ เรี ยนมวยปล้ า เรี ยนทาชานม
มองโกล
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมการแสดง ระบาเชิ ญสุ รา และ การแสดงรอบกองไฟ (กรณีมีฝนตกจะเปลี่ยนเป็ นโชว์ ด้าน
ในให้ แทน)
 พักกระโจมมองโกลแบบทันสมัย (มีห้องนา้ ในตัว)
**กระโจมมีห้องพักคู่ หรื อห้ องพักเดี่ยว เท่านั้น!!! (ไม่ มีห้องเสริมเตียง)**
ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหยิน-เนินทรายเสี่ ยงซานวาน(รวมกระเช้ า)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย
เมืองออร์ ดอส
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เนินทรายเสี่ ยงซาวาน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยูใ่ นเขตทะเลทราย
คู่ ปู้ ฉี่ เป็ นทะเลทรายที่ มี ขนาดใหญ่ เป็ นอันดับ 7 ของจี น เนิ นทรายส่ วนใหญ่ บ ริ เวณทะเลทราย
Kubuqi มีความสู งราว 10-15 เมตร และเนิ นทรายกว่า 80% มีการเคลื่อนตัวตามแรงลมและสภาพ
อากาศอยูต่ ลอดเวลา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนั่งกระเช้ าเพื่อขึ้นไปบนเนิ นทรายอย่างสะดวก แล้วให้ท่านใส่ รองเท้ากันทราย (ไม่ รวมค่ า
รองเท้ า กั น ทราย) เดิ น ลุ ย วิ่ ง เล่ น บนทะเลทรายให้ ส ะใจ จากนั้น เชิ ญ ท่ า น อิ ส ระกั บ กิ จ กรรม
ทะเลทราย อาทิเช่ น ขี่อูฐเดินเรียงเป็ นแถวท่ องทะเลทราย, นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย, เล่ นสไลด์
ทรายที่เนินทรายเสี่ ยงซา เป็ นต้น (ไม่ รวมค่ ากิจกรรมต่ างๆ รวมถึงค่ าเช่ าอุปกรณ์ ) จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ เมืองออร์ ดอส (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่ วโมง) เป็ นหนึ่ งในเมืองที่ถือว่าร่ ารวยที่สุด
ของจีน ปั จจุบนั ยอดการผลิตผลิตภัณฑ์แคชเมียร์ ของออร์ ดอสคิดเป็ นราว 1 ใน 3 ของทัว่ ประเทศ
และ 1 ใน 4 ของทัว่ โลก จึงถื อได้ว่าเป็ นเมืองแคชเมียร์ ของจีนและศูนย์กลางกิจการแคชเมียร์ ของ
โลก
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOWARD JOHNSON PARKVIEW PLAZA ERDOS HOTEL
หรื อเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
เมืองออร์ ดอส-สุ สานเจงกีสข่ าน-อุทยานจาลองวันวานของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่ คังปาสื อ-เฉิงตู
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สุ สานเจงกีสข่ าน(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) สุ สานมหาบุรุษแห่งสงคราม
ทะเลทรายที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก เขตสุ สานกว้างใหญ่ต้ งั อยูบ่ นเนื้ อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ณ สุ สาน
แห่ ง นี้ ย งั เป็ นที่ ต้ งั ของหอที่ ระลึ ก เจงกี ส ข่ า น รู ป ทรงแปดเหลี่ ย มสู ง 20 เมตร หลังคาสร้ างเป็ น
สถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสี เหลืองและสี น้ าเงินแวววาม ภายในมีรูปปั้ นของเจงกีส
ข่าน และรู ปที่แสดงชีวประวัติของเจงกีสข่าน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ ยวชม อุทยานจาลองวันวานของมองโกเลีย มีพื่นที่ 33.48 ตารางกิ โลเมตร เดิ นเข้าไป
ภายในอุทยาน เหมือนท่านย้อนกลับไปเมื่อ 700 กว่าปี ก่อน ฉากต่างๆบอกเล่าเรื่ องราววัฒนธรรม
ประวัติ ภาษาของชนเผ่ามองโกลตั้งแต่โบราณ จากนั้นนาท่านชม เขตเมืองใหม่ คังปาสื อ ซึ่ งทาง

โปรแกรมทัวร์ จนี มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่ าเทอะ ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (3U) - รหัสทัวร์ CH151907

ค่า
22.00 น.
00.20 น.
วันทีห่ ก
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย
14.40 น.
16.35 น.

เมื องออร์ ดอสได้ออกแบบสร้ า งเขตคัง ปาสื อขึ้ นมา ให้มี ค วามทันสมัย เพื่ อรองรั บประชากรที่
เพิ่มขึ้น และเพื่อดึ งดู ดเจ้าของบริ ษทั เหมืองแร่ เข้ามาลงทุนทาเหมืองถ่านหิ น, ธาตุหายาก และขุด
ก๊าซในเมืองแห่งนี้อีกด้วย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานออร์ ดอส เอจิน โฮโร
เหิ รฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8970
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองที่มีความเป็ นเมืองจีนอย่างที่ผคู ้ นได้จินตนาการไว้
 พักที่ SAILUM JIDI HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
ถนนโบราณจินหลี-่ เฉิงตู-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ
ไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8145
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ ววณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)

โปรแกรมทัวร์ จนี มองโกเลียใน ขนมอาลัว ฮูเหอเฮ่ าเทอะ ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (3U) - รหัสทัวร์ CH151907

ทัวร์ คุณธรรม มองโกเลียใน...ขนมอาลัว
ฮูเหอเฮ่ าเทอะ ทุ่งหญ้ าซีลามู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (3U)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กาหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

ราคา
ไม่ รวมตัว๋

วันที่ 10-15 / 17-22 พฤษภาคม 2562

30,999 บาท

30,999 บาท

8,500 บาท 19,999 บาท

วันที่ 31พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2562

30,999 บาท

30,999 บาท

8,500 บาท 19,999 บาท

วันที่ 7-12 / 21-26 มิถุนายน 2562

30,999 บาท

30,999 บาท

8,500 บาท 19,999 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษี น้ ามันขึ้ น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนา้ มัน ณ วันที่ 05 ธ.ค. 61 เป็ นเงิน 2,300 บาท
3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทาการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นา้ หนักสั มภาระ ท่านละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จานวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ย่อม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ ร ายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
8. ค่ าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!!
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อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่ าทาหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 250 หยวนต่ อคน (เด็กชาระทิปเท่ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม่ 100 หยวน / ท่าน / ทริป
4. ค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม VAT 7 % และหัก ภาษี ณ ที่ จ่า ย 3 % ในกรณี ที่ ลู ก ค้าต้องการใบก ากับ ภาษี จะต้องบวกค่ า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
5. ค่ าวีซ่าจีนสาหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทาการจอง และชาระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 1 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สาเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่าง) และเอกสาร
ที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตราดังกล่าวข้ างต้ น สาหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชาระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 15,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ าเกิดการชารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดา หรื อ
กรอบแว่นสี ดา, ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหู ท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
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4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางทีช่ ื่ อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้
ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
• หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
• หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศทีไ่ ม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทาความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจี น ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน...............................................
ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตาแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุ ณากรอกชื่ อสถานที่ทางาน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
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