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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 25,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์)(CA980:01.00-06.40)-ตลาดรัสเซีย-ถนนโบราณเฉียน      
เหมิน-ชอ้ปปิ้งห้างสรรพสินคา้ HOPSON ONE-ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์)-โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป๋ถ่า)(CA1101:20.00-
21.25)   
วนัท่ี 3.  วดัตา้เจา-ถนนโบราณไซซ่าง-ทุ่งหญา้ซีลามูเ่หรนิ-ชมการแสดงมวยปล า้และแขง่มา้-กิจกรรมรอบกองไฟ-พกักระโจมสไตลม์องโก 
วนัท่ี 4.  ทุ่งหญา้ซีลามูเ่หรนิ-โฮฮอต-หอร  าลกึเจงกีสขา่น-พพิธิภณัฑม์องโกเลียใน-สนิคา้พืน้เมืองมองโก-เมืองตา้ลาเถอฉี 
วนัท่ี 5.  เมืองตา้ลาเถอฉี-เนินทรายเส่ียงซาวาน(รวมกระเชา้)-อิสระกิจกรรมทะเลทราย-DIYศลิปะตดักระดาษจีน-เมืองตา้ลาเถอฉี 
วนัท่ี 6.  เมืองตา้ลาเถอฉี-เมืองเปาโถว (สนามบนิเปาโถว)-ปักกิ่ง(สนามบนิปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์)(CA1122:12.25-13.50)- (สนามบินปักกิ่ง
แคปิตอลแอรพ์อรท์)-กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(CA979:19.35-23.40) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินแอรไ์ชนา่ โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

วันที2่ 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอรท์)(CA980:01.00-06.40)-ตลาดรัสเซีย-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ช้อป
ป้ิงห้างสรรพสินค้า HOPSON ONE-ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์
พอรท์)-โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป๋ถ่า)(CA1101:20.00-21.25)   

01.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองปักกิ่ง โดยเท่ียวบนิท่ี  CA980 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
06.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์ กรุงปักกิ่ง สนามบนินีไ้ดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม ่เพ่ือเปิดใหบ้ริการ ตอ้นรบั

กีฬาโอลมิปิก 2008 คาดวา่สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอ
นของ สหรฐัอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางท่ีเขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบให้
แบง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสูท่ิศตะวนัออกเพ่ือช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใช้
นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตวัอาคาร น าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 

 
 น าท่านสู่ ตลาดรัสเซีย ใหท้่านไดอ้ิสระช้อปปิ้งสินคา้ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เสือ้ผา้ รองเท้า และอ่ืนๆ อีก

มากมายตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านสู่ ถนนเฉียนเหมิน (Qianmen Street) เป็นถนนสายวฒันธรรมซึ่งเป็นท่ีรูจ้ักกันดีใน
กลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนกรุงปักกิ่ง ถนนสายนีต้ัง้อยู่ ณ ใจกลางกรุงปักกิ่ง ใกลก้ับจตรุสัเทียนอันเหมิน มีประวตัิความเป็น
มากกวา่ 600 ปี มีซุม้ประตไูมห้า้ช่องขนาดใหญ่ศลิปะสมยัราชวงศช์ิง ตัง้อยู่ดา้นหนา้ ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเสน้ตรงยาวท่ี
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และชอ้ปปิ้งแบรนดเ์นมมากมาย และไม่มีรถราให้ตอ้งหลบหลีก เหมาะกับการเดินเล่นชม
บรรยากาศความสวยงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านสู ่หา้งสรรพสนิคา้แห่งใหม่ล่าสดุของปักกิ่ง HOPSON ONE ตัง้อยู่ในเขตเฉาหยาง ดา้นในหา้งสรรพสินคา้แบ่งเป็น

โซนสินคา้ ทัง้หมด 21 โซน ท่ีรวบรวมสินคา้ทุกอย่างไว ้อาทิเช่น เสือ้ผา้แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา มือถือ อุปกรณ์
เครื่องใชต้า่งๆ รวมถึงศนูยอ์าหารนานาชาตอีิกดว้ย ท่ีน่ีถือเป็นสวรรคน์กัชอ้ปเลยทีเดียว อิสระใหท้่านชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิปักกิ่ง  

20.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโฮฮอต โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า โดยเท่ียวบนิ CA1101 
21.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิโฮฮอตป๋าถ่า  เดมิเมืองโฮฮอตมีช่ือวา่กยุซุยซึ่ง ตัง้อยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบีบนท่ีราบสงู

ชายขอบทุ่งหญา้แห่งมองโกเลียใน  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมองโกเลียใน  อีกช่ือเรียกวา่เมืองผลตินมเมืองนีถ้กูก่อตัง้ขึน้โดยอัล
ตานข่าน (ALTAN KHAN) เพ่ือใหเ้ป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกปัจจุบนัเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติ
มองโกเลียในเมืองนี ้ถูกคน้พบโดยอัลตันขุนนางผู้เป็นใหญ่ในมองโกเลียปัจจุบันเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเอง
มองโกเลียในซึ่งเป็นท่ีตัง้ของการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นศนูยก์ลางเศรษฐกิจและวฒันธรรม  หรือเป็นท่ีรูจ้ักในช่ือเรียกว่า 
เมืองหลวงแห่งนม ววั แพะ เมืองโฮฮอตเป็นเมืองหนึ่งท่ีมีวตันธรรมยาวนานและโดดเด่นในทางพลวตั เป็นแหล่งอารยธรรม
หัวเซ่ีย แหล่งก าเนิดวฒันธรรมชนเผ่าเร่ร่อนท่ีล่าสตัวด์ว้ยธนูบนอานมา้  โฮฮอต เป็นเมืองชายแดนท่ีมีความเล่ือนไหลทาง
วฒันธรรมทางสงัคมท่ีลงตวัแตข่ดัแยง้จนก่อเกิดเป็นอารยธรรมโบราณ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั 

ทีพั่ก โรงแรม Hohhot Shanghua Boutique Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่3 
วัดต้าเจา-ถนนโบราณไซซ่าง-ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน-ชมการแสดงมวยปล า้
และแข่งม้า-กิจกรรมรอบกองไฟ-พักกระโจมสไตลม์องโก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 
 

 
  น าท่านเดินทางสู่ วัดต้าเจา วัดพุทธแบบธิเบตท่ีมีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตมองโกลเลียใน เป็นสถานท่ีส  าคัญในการ

เผยแพร่พระพุทธศาสนา ภายในวัดประกอบด้วย อารามขนาดเล็กใหญ่ และมีอารามท่ีมีช่ือเรียกต่างกันออกไปตาม
ความส าคญั นอกจากนีย้ังมีรูปป้ันเคารพบูชาเช่นพระพทุธรูปเงิน รูปมงักรและรูปวาดฝาผนัง ในสมยัของการปกครองของ
จกัรพรรดคิงัซี วดัแห่งนีเ้คยเป็นวดัประจ ารชัสมยัของราวงศค์งัซีอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชม ถนนโบราณไซซ่าง ตัง้อยู่ไม่ไกล
จากวดัตา้เจา เป็นถนนโบราณประจ าเมืองโฮฮอต ท่ีบา้นเรือนยังคงอนุรกัษ์รูปแบบบา้นดัง้เดิมมาตัง้แต่สมยัก่อน ปัจจุบนัมี
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รา้นคา้ขายของท่ีระลกึและสนิคา้พืน้เมืองของชาวมองโกล   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 
 น าท่านออกเดนิทางสู ่ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) สมัผสัสมัผสัวถีิชีวติชนเผา่เร่ร่อน ข่ีมา้ชมทุ่ง

หญา้อนัอดุมสมบรูณก์วา้งใหญ่สดุขอบฟ้า ซีลามู่เหริน เป็นทุ่งหญ้าแห่งแรกของเมืองโฮฮอตท่ีเปิดใหน้ักท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไป
สมัผสักบัวถีิชีวติของชาวมองโกล อย่างใกลช้ิด ซีลามู่เหรินในภาษามองโกลหมายถึงน า้สีเหลือง(Yellow Water) และเป็นท่ี
รูจ้ักกันเพราะวัดลามะท่ีอยู่ใกลร้ิมฝ่ังแม่น า้  สรา้งในสมัยชิงราชวงศช์ิงในปี1769 สัมผัสบรรยากาศของท้องฟ้าสีคราม
ท่ามกลางทุ่งหญา้เขียวขจีมีฝงูสตัวก์ลุม่ใหญ่ออกหากินเตม็ทุ่งกวา้งท่านสามารถสมัผสักับการท าปศสุตัวข์องชาวมองโกลได้
อย่างใกลช้ิด จากนัน้น าท่านชม การแสดงมวยปล า้และแข่งม้า กีฬาของชาวมองโกล และอิสระใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศ
ของทุ่งหญา้ซีลามูเ่หรนิ  
หมายเหตุ : ราคาทัวรไ์ม่รวมกิจกรรมอื่นๆในทุ่งหญ้า ท่านสามารถร่วมกิจกรรมขี่ม้า ขี่อูฐ เพื่อชมความเป็นอยู่
ของชาวมองโกลทีใ่ช้ชวีติทีเ่รียบง่ายในการกินการอยู่อาศัย *ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการ
ได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกับไกดท์้องถิ่น* 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 ชมการแสดง การแสดงรอบกองไฟ ของชาวมองโกเลียใน มอบประสบการณใ์หมอ่นัน่าประทบัใจใหก้บัทกุท่าน  
 

 
ทีพั่ก โรงแรม MONGOL YURT หรือเทยีบเท่า (ทีพั่กแบบกระโจมมองโกล มีห้องน ้าในตัว)  

ไม่มีห้องเสริมเตยีง หากเดนิทาง 3 ท่าน จ าเป็นต้องพักห้องเดีย่วเท่าน้ัน 

วันที ่4 
ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน-โฮฮอต-หอร าลึกเจงกีสข่าน-พิพิธภัณฑม์องโกเลีย
ใน-สินค้าพืน้เมืองมองโก-เมืองต้าลาเถอฉี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
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 น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองโฮฮอต  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมองโกเลียใน  อีกช่ือเรียกว่า

เมืองผลตินมเมืองนีถ้กูก่อตัง้ขึน้โดยอัลตานข่าน (ALTAN KHAN) เพ่ือใหเ้ป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกปัจจุบนัเป็นเมือง
หลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน จากนัน้น าท่านเขา้ชม หอร าลึกเจงกีสข่าน เป็นสวนสไตลม์องโกเลีย
แสดงถึงวฒันธรรมการเสียสละของเจงกีสขา่น และใหผู้ม้าเย่ียมชมไดส้กัการะ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ เนื้อแพะชนเผ่า 
 น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑม์องโกล เป็นท่ีเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ทั่วทั้งประเทศจีน ตัง้แต่สมัยราชวงศซ์าง ในอดีตเม่ือ 

2,000 ปีท่ีแลว้ จนกระทั่งปัจจบุนั นอกจากนัน้ยังมีการจัดแสดงซากฟอสซิลไดโนเสาร ์ท่ีมีการขดุคน้ในเขตมองโกเลีย  สาย
พนัธต์า่งๆ ใหท้กุท่านไดต้ื่นตาตื่นใจ จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ สินค้าพืน้เมืองมองโก ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง
เพ่ือเป็นของฝากใหก้บัคนทางบา้น อาทิเช่น นมอฐู และเคร่ืองประดบัอีกมากมาย จากนัน้น าท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองต้า
ลาเถอฉี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม Dongda Jinyuan Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่5 
เมืองต้าลาเถอฉี-เนินทรายเสี่ยงซาวาน (รวมกระเช้า)-อิสระกิจกรรม
ทะเลทราย-DIYศลิปะตัดกระดาษจนี-เมืองต้าลาเถอฉี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่เนินทรายเส่ียงซาวาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) (รวมถุงหุม้รองทา้กันทรายและรวมกระเชา้)
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ตัง้อยู่ในเขตทะเลทรายคบููฉี KUBUQI เป็นทะเลทรายท่ีทอดตวัยาวถึง 400 กิโลเมตร จากตะวนัตกไปยังตะวนัออกและมี
ความกวา้งถึง 50 กิโลเมตร และใหญ่ตดิ 1 ใน 3 สามของทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสดุในจีน  ใหท้่านไดเ้พลินเพลิดชมความงดงาม
ของทะเลทราย หากท่านใดสนใจข่ีอฐู สามารถตดิตอ่ไกดท์อ้งถิ่นในวนัเดนิทาง  
หมายเหตุ : ราคาทัวรไ์ม่รวมค่ากิจกรรมในทะเลทราย ท่านสามารถร่วมกิจกรรมขี่อูฐ เล่นสไลเดอร ์*ติดต่อขอ
ข้อมูลและรายละเอียดเพิม่เตมิกับรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกับไกดท์้องถิ่น* 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   
 

 
 น าท่านเขา้ชม ศลิปะตัดกระดาษจนี ท่านจะไดเ้รียนรูว้ธีิการตดักระดาษแบบจีนจากตน้ต ารบั ชาวจีนนิยมตดักระดาษเพ่ือ

น ามาประดบัตกแตง่บา้นเรือนใหมี้ความสวยงาม และมีสีสนัมากยิ่งขึน้ จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองต้าลาเถอฉี (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม Dongda Jinyuan Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่6 
เมืองต้าลาเถอฉี-เมืองเปาโถว (สนามบินเปาโถว)-ปักกิง่(สนามบินปักกิ่ง
แคปิตอลแอรพ์อรท์)(CA1122:12.25-13.50)- (สนามบินปักกิ่งแคปิตอล
แอรพ์อรท์)-กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)(CA979:19.35-23.40) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบนิเปาโถว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

12.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองปักกิ่ง โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า โดยเท่ียวบนิท่ี CA1122 
13.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิปักกิ่งแคปิตอลแอรพ์อรท์ กรุงปักกิ่ง สนามบนินีไ้ดเ้ปิดสว่นขยายแห่งใหม ่เพ่ือเปิดใหบ้ริการ ตอ้นรบั

กีฬาโอลมิปิก 2008 คาดวา่สามารถรองรบัผูโ้ดยสารไดม้ากถึง 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอ
นของ สหรฐัอเมริกา ออกแบบโดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางท่ีเขา้ถึงจิตใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบให้
แบง่เป็น 2 ขา้ง ทอดตวัจากทิศใตไ้ปสูท่ิศตะวนัออกเพ่ือช่วยลดไอรอ้นจากแสงอาทิตยแ์ต่ติดสกายไลทใ์หแ้สงแดดไดแ้ละใช้
นวตักรรมใหมท่ี่ช่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนภายในตวัอาคาร 
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 ใหท้่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยัภายในสนามบนิปักกิ่ง เพ่ือรอตอ่เครื่องกลบัสู ่กรุงเทพฯ 
19.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า โดยเท่ียวบนิท่ี  CA979 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
23.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 

โปรแกรม: มองโกเลียใน ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน เนินทรายเส่ียงซาวาน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอรไ์ชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12-17 พ.ค. 63 25,900.- 25,900.- 4,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัท่ี 02-07 มิ.ย. 63 26,900.- 26,900.- 4,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัท่ี 16-21 มิ.ย. 63 26,900.- 26,900.- 4,500.- ไม่รบัจอยแลนด ์

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ (ไม่รวมวซ่ีาจนี) 
 

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ทา่นละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 400 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 
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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 (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

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% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 

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 400 หยวน /ท่าน/ทริป //หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความ

ประทบัใจในการใหบ้รกิาร 
 

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
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ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

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

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 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/)            
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  - 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
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร 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  
 - 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] 
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และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้ 2 ขา้ง 
- 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  ์
 
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 
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**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........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
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2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


