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มองโกเลียใน ไฮลาเออร ์ม่านโจวหลี่ พรมแดนจนี-รัสเซีย  6 วัน 5 คนื 

เดนิทาง  เดอืนเมษายน – มถุินายน 2563 
 

 

 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 26,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉิงต(ูสนามบนิเฉิงตหูลวิสุย่)(3U8146:17.55-22.00) 
วนัท่ี 2. เฉิงต(ูสนามบนิเฉิงตหูลวิสุย่)-ไฮลาเออร(์สนามบนิฮลูนับเูออรไ์ฮลาร)์(3U8747:10.20-15.50) 
วนัท่ี 3. ไฮลาเออร-์ล าธารมงักรเกา้โคง้-เออรก์นู่า-พืน้ท่ีชุ่มน า้เออรก์นู่า 
วนัท่ี 4. เออรก์นู่า-เมืองมา่นโจวหล่ี-พรมแดนจีน-รสัเซีย(ชมภายนอก)-อิสระชมลานจตัรุสัตุ๊กตาแม่ลกูดก 
วนัท่ี 5. สวนชา้งแมมมอธ-พืน้ท่ีชุ่มน า้มา่นโจวหล่ี-ไฮลาเออร-์รว่มกิจกรรมกับคนทอ้งถิ่น-ไฮลาเออร(์สนามบินฮูลนับูเออรไ์ฮลาร)์-เฉิงต(ูสนามบิน

เฉิงตหูลวิสุย่)(3U8748:16.35-22.25) 
วนัท่ี 6. เฉิงต(ูสนามบนิเฉิงตหูลวิสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(3U8145:14.30-16.35) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมูิ) – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)
(3U8146:17.55-22.00) 

14.30 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินนสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์E สายการบินเสฉวน แอรไ์ลน์ (3U) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน  

17.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเฉิงตู โดยสายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี 3U8146   
22.00 น. เดนิทางถึง เมืองเฉิงตู (สนามบนิเฉิงตูหลิวสุ่ย)  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น า้หมิน ใจกลาง

มณฑล มีภมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภมูอิากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลงัจาก
ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านออกเดนิทางสูโ่รงแรมท่ีพกัท่ีสายการบนิจดัให ้

ทีพั่ก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
(โรงแรมใกลส้นามบนิ เพ่ือความสะดวกในการตอ่ไฟลท ์จดัโดยสายการบนิ ไมมี่เตียงเสรมิ) 

วันที ่2 
เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-ไฮลาเออร์(สนามบินฮูลันบูเออรไ์ฮลาร์)
(3U8747:10.20-15.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเฉิงตูหลิวสุ่ย เช็คอินและโหลดสมัภาระเพ่ือเดนิทางสู ่เมืองไฮลาเออร ์

10.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองไฮลาเออร ์โดยสายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี 3U8747 
15.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิฮูลันบูเออรไ์ฮลาร ์ เมืองไฮลาเออร ์ตัง้อยู่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เป็นศนูยก์ลางในดา้น

เศรษฐกิจและทางดา้นวฒันธรรม และยงัเป็นพืน้ท่ีรอยตอ่ระหวา่งจีนและรสัเซีย จากนัน้น าท่านรบัประทานอาหารค ่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ  สุกีเ้นื้อแกะ 
ทีพั่ก โรงแรม   Nijijin Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่3 ไฮลาเออร-์ล าธารมังกรเก้าโค้ง-เออรกู์น่า-พืน้ทีชุ่่มน า้เออรกู์น่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
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น าท่านออกเดินทางสู่ ล าธารมังกรเก้าโค้ง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แม่น า้ Morigele เป็นแม่น า้ท่ีแคบ แต่มี
เอกลกัษณท่ี์โดดเดน่ก็คือ โคง้ของแมน่ า้ หากท่านมองจากมมุสงูลงไป ท่านจะเห็นโคง้เกา้โคง้ของแมน่ า้ท่ีสวยงาม และท่ีแห่งนี ้
ยงัเป็นฉากในภาพยนตเ์ร่ือง ลา่ขมุทรพัยล์กึใตโ้ลก นอกจากนีย้งัคงถ่ายท ารายการ พอ่น าเท่ียว ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศจีน  

(หากท่านใดท่ีสนใจ ข่ีมา้ สามารถตดิตอ่ขอขอ้มลูรายละเอียดเพิม่เติมกบัเจา้หนา้ท่ี และช าระเงินกบัไกดท์อ้งถิ่น) 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 
 น าท่านออกเดนิทางตอ่สู ่เออรกู์น่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนัน้ใหเ้ท่ียวชม พืน้ที่ชุ่มน ้าเออรกู์น่า เป็นจุด

ศนูยร์วมทิวทศันไ์วอ้ย่างสวยงาม ไดแ้ก่ แมน่ า้ บอ่น า้ บึงน า้ ตน้ไม ้และทุ่งหญ้า และยังเป็นระบบพืน้ท่ีชุ่มน า้ท่ีมีพืชพนัธุอ์ุดม
สมบรูณท่ี์สดุในเอเชีย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม  Meng Xing Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่4 
เออรกู์น่า-เมืองม่านโจวหลี่-พรมแดนจนี-รัสเซีย(ชมภายนอก)-อิสระชม
ลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก  
 น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองม่านโจวหล่ี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองชายแดนจีน-รสัเซีย เป็นเมืองท่ีเงียบสงบ 

ตึกอาคารจะมีออกแบบสไตลร์สัเซีย และจะมีป้ายรา้นคา้หรือโฆษณาต่างๆ จะมีระบุสามภาษา ไดแ้ก่ ภาษาจีน ภาษา
มองโกเลีย และภาษารสัเซีย ระหวา่งทางท่านจะไดช้มววิทิวทศันท่ี์งดงาม  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 น าท่านชมภายนอก ด่านพรมแดนจนี-รัสเซีย ตัง้อยู่ในเมืองม่านโจวหล่ี  ในปี 1992 ม่านโจวหล่ีเป็นเมืองชายแดนแห่งแรก

ทางภาคเหนือท่ีทางรฐับาลจีนเปิดใหต้ดิตอ่คา้ขายกบัยโุรปกวา่ 40 ประเทศและภูมิภาคเช่นรสัเซีย, โปแลนด,์ ฮังการี , ญ่ีปุ่ น, 
สงิคโปรแ์ละสงิคโปรแ์ละไดจ้ดัตัง้ระบบการคา้ตา่งประเทศท่ีครอบคลมุและความรว่มมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี จากนัน้
น าท่านเท่ียวชม ลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก ลานจตัรุสันีน้  าเอารูปแบบตุ๊กตาท่ีโดง่ดงัของรสัเซียมาจดัแตง่ไดอ้ย่างสวยงาม  มี
พืน้ท่ีโดยรวมประมาณ 870,000 ตารางเมตร ท่านจะไดอ้ิสระถ่ายรูปกับตุ๊กตาแม่ลกูดก มีทัง้ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ซึ่ง
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ขนาดใหญ่สดุมีความสงูถึง 30 เมตร  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ อาหารตะวันตกชาวรัสเซีย   
 

 
ทีพั่ก โรงแรม Matryoshka Themed Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว (โรงแรมภายในตุ๊กตาแม่ลูกดก) 

วันที ่5 
สวนช้างแมมมอธ-พืน้ทีชุ่่มน า้ม่านโจวหลี่-ไฮลาเออร-์ร่วมกิจกรรมกับคน
ท้องถิ่น-ไฮลาเออร(์สนามบินฮูลันบูเออรไ์ฮลาร์)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตู
หลิวสุ่ย)(3U8748:16.35-22.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก  
 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่สวนช้างแมมมอธ ตัง้อยู่ในเมืองม่านโจวหล่ี สถานท่ีเท่ียวแห่งนีไ้ดร้บัเป็นสถานท่ีเท่ียวระดบั AAAA ของ

ประเทศจีน โดยมีพืน้ท่ีรวมโดยประมาณ 160,000 ตารางเมตร ในปี 2014 สวนชา้งเมมมอธแห่งนีไ้ดถู้กจัดเป็นสวนสาธารณะ
หลกัของมองโกเลียใน โดยเหมาะแก่การท่องเท่ียว และพกัผ่อน ในสวนแห่งนีมี้ประติมากรรมชา้งแมมอธ เสือเขีย้วดาบ เป็น
ตน้ โดยมีประติมากรรมชา้งแมมมอธประมาณ 87 ตวั และตวัท่ีใหญ่ท่ีสดุมีความสงูประมาณ 15.77 เมตร ยาว 15.9 เมตร 
และกวา้ง 4.4 เมตร  จากนัน้น าท่านชม พืน้ทีชุ่่มน ้าม่านโจวหล่ี  
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 จากนัน้น าท่าน ร่วมกิจกรรมกับคนท้องถิ่น ท่านจะไดส้มัผสัชีวติความเป็นอยู่ของชาวมองโกลจากคนทอ้งถิ่น นอกจากนัน้

ท่านยงัสามารถเช่าชดุทอ้งถิ่นมองโกล เพ่ือสวมใสถ่่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลกึไดอี้กดว้ย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนูพเิศษ  เกี๊ยวมองโกล 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิฮูลันบูเออรไ์ฮลาร ์
16.35 น. ออกเดนิทางจาก เมืองไฮลาเออร ์โดยเท่ียวบนิท่ี 3U8748 
22.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิเฉิงตูหลิวสุ่ย เมืองเฉิงต ูจากนัน้น าท่านเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั  
ทีพั่ก โรงแรม HANGKONG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมใกลส้นามบนิ เพ่ือความสะดวกในการตอ่ไฟลท ์จดัโดยสายการบนิ ไมมี่เตียงเสรมิ) 

วันที ่6 
เฉิง ตู (สนามบินเฉิง ตูหลิว สุ่ย) -กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ )
(3U8145:14.30-16.35) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิเฉิงตู 

14.30 น. ออกเดนิทางจาก เมืองเฉิงตู โดยเท่ียวบนิท่ี 3U8145  
16.35 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภ์าพ 

 

อัตราค่าบริการ : มองโกเลียใน ไฮลาเออร ์ม่านโจวหล่ี พรมแดนจนี-รัสเซีย  6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอรไ์ลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ทา่น 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 22-27 เม.ย. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท่ี 06-11 พ.ค. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท่ี 20-25 พ.ค. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์

วนัท่ี 17-22 มิ.ย. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 5,000.- ไมร่บัจอยแลนด ์
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ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาจนี) 
 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 
ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 350 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
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หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
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- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซา่ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
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 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง  

 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน
ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร  ์
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อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  12 มองโกเลยีใน ไฮลาเออร ์ม่านโจวหลี ่พรมแดนจีน-รสัเซีย 6 วนั 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอรไ์ลน ์  [GQ1HLD-3U001] 

 

**สถานทตูจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


