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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-22.00) X X ✈ 
HANG KONG HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว 

2 เฉิงตู-โฮฮอท (3U8747 : 10.20-12.45)
พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน-วัดต้ำเจำ 

   
SHANGRI-LA HOTEL 
HOHHOT  
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

3 

โฮฮอท-ทุ่งหญ้ำซีลำมู่เหยิน (ไม่รวมค่ำข่ีม้ำ 
ข่ีอูฐ)-ชมมวยปล ำ้และชมแข่งม้ำ-ฟำร์มเอิน
เหอ (ฟรีค่ำเช่ำชุดพื้นเมืองให้ท่ำนใส่ถ่ำยรูป
ตำมอัธยำศัย)-กำรแสดงรอบกองไฟ 

   กระโจมมองโกลแบบทันสมัย  
(มีห้องน ำ้ในตัว) 

4 
ทุ่งหญ้ำซีลำมู่เหยิน-เนินทรำยเส่ียงซำน
วำน(รวมกระเช้ำ)-อิสระกับกิจกรรม
ทะเลทรำย- เมืองออร์ดอส 

   

HOWARD JOHNSON 
PARKVIEW PLAZA ERDOS 
HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

5 
เมืองออร์ดอส-สุสำนเจงกีสข่ำน-อุทยำน
จ ำลองวันวำนของมองโกเลยี-เขตเมือง
ใหม่คังปำสือ-เฉิงตู(3U8970 : 22.00-00.20) 

   SAILUM JIDI HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

6 ถนนโบรำณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 
(3U8145 : 14.40-16.35) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถจ ำนวน 250 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-เฉิงตู 

14.30 น.         คณะพรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชัน้ 
4 ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทาง
บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัทา่น 

17.30 น.        เหิรฟา้สู ่  เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8146   
  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
22.00 น. ถีงทา่อากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นท่ีสุด

ของประเทศจีน หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั  
  พกัท่ี HANG KONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว (โรงแรมท่ีสายการบินจดัให)้ 

วนัท่ีสอง เฉิงตู-โฮฮอท-พิพิธภณัฑม์องโกเลียใน-วดัตา้เจา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (แบบกล่อง) 
10.20 น.        เหิรฟา้สู ่เมืองโฮฮอท โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8747 
12.45 น. ถีงทา่อากาศยานฮูเห่อเฮ่าเทอะ เมืองโฮฮอท ซ่ึงตัง้อยูบ่ริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนท่ีราบสูง

ชายขอบทุง่หญา้แห่งมองโกเลีย เมืองน้ีถูกกอ่ตัง้ขึ้นโดยอลัตานขา่น เพ่ือใหเ้ป็นถ่ินฐานอิสระของชาว
มองโกล ปจัจุบนัเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเท่ียวชม พิพิธภณัฑม์องโกเลียใน (ปิดทุกวนัจนัทร)์ ตัง้อยูติ่ดกบัโรงละครขนาดใหญ ่ซ่ึง

สรา้งแลว้เสร็จในเดือนสิงหาคม ปี 2007 แบง่เป็นส่วนจดัการแสดงท ัง้ส้ินถึง 6 ช ัน้ มีพ้ืนท่ี 51,350 
ตารางเมตร จดัแสดงประวติัเร่ืองราววิถีชีวิตของชนเผ่าพ้ืนเมืองตัง้แต่โบราณ รวมท ัง้วตัถุโบราณอีก
มากมาย จากนั้นน าทา่นสู่ วดัตา้เจา เป็นวดัท่ีใหญแ่ละเกา่แกท่ี่สุดในโฮฮอท ภายในวดัมีพระพุทธรูปเงิน 
สูง 8.2 ฟตุ วดัน้ีจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “วดัพระเงิน”  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุก้ีเน้ือแพะ  
พกัท่ี SHANGRI-LA HOTEL HOHHOT หรือเทียบเท่า ระดบั 5 ดาว***** 
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วนัท่ีสาม โฮฮอท-ทุ่งหญา้ซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าข่ีมา้ ข่ีอูฐ)-ชมมวยปล ้าและชมแข่งมา้-ฟารม์เอินเหอ
(ฟรีค่า เช่าชุดพ้ืนเมืองใหท่้านใส่ถ่ายรูปตามอธัยาศยั)-การแสดงรอบกองไฟ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู่ ทุ่งหญา้ซีลามู่เหยิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เม่ือทา่นเดินทาง
มาถึงจะมีสาวชาวมองโกล ออกมาตอ้นรับทา่นดว้ยเหลา้มองโกล ซ่ึงทุง่หญา้ซีลามูเ่หยินเป็นทุง่หญา้เขียว
ขจีประดุจพรมสีเขียวท่ีปูทอดไปจนจรดเสน้ฟ้า ดินแดนแห่งน้ีเป็นเขตปศุสัตวท่ี์มีช่ือเสียง เป็นแหล่ง
เพาะพนัธุม์า้และววัพนัธุดี์ ชมการแสดงมวยปล ้า ข่ีมา้ ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระใหท้า่น
สนุกสนานกบัการขี่ มา้ ขี่ อูฐ ตามอธัยาศยั (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าบริการข่ีมา้ ข่ีอูฐ ท่านสมารถเช่ามา้ 
หรือ อูฐ ข่ีเพ่ือชมความเป็นอยู่ของชนพ้ืนเมืองเร่ร่อนมองโกล ท่ีมีชีวิตท่ีเรียบง่ายในการกินอยู่ 
พกัในกระโจม ชอบเล้ียงแพะ แกะ มา้ และอูฐ)  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารมองโกล 
บ่าย  น าทา่นเท่ียวชม ฟารม์เอินเหอ ท่ีต ัง้อยูส่ว่นลึกของทุง่หญา้ เพ่ือสมัผสัความเป็นอยูข่องชาวมองโกล   
   ทา่นสามารถเดินเล่นกลางทุง่ญาติ ใส่ชุดมองโกลถ่ายภาพ (ฟรี!!! ค่าเช่าชุดพ้ืนเมืองใหท่้านใส่

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั) เรียนรอ้งเพลงมองโกล ถา่ยภาพกบัแกะท่ีเล้ียงไว ้เรียนมวยปล า้ เรียนท าชานม
มองโกล 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
น าทา่นชมการแสดง ระบ าเชิญสุรา และ การแสดงรอบกองไฟ (กรณีมีฝนตกจะเปล่ียนเป็นโชว์
ดา้นในใหแ้ทน) 
 พกักระโจมมองโกลแบบทนัสมยั (มีหอ้งน ้าในตวั)  
**กระโจมมีหอ้งพกัคู่ หรือหอ้งพกัเด่ียว เท่านัน้!!! (ไม่มีหอ้งเสริมเตียง)** 

วนัท่ีส่ี          ทุ่งหญา้ซีลามู่เหยิน-เนินทรายเส่ียงซานวาน(รวมกระเชา้)-อิสระกบักิจกรรมทะเลทราย 
   เมืองออรด์อส 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู่ เนินทรายเส่ียงซาวาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ในเขต
ทะเลทรายคูปู้่ฉ่ี เป็นทะเลทรายท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบั 7 ของจีน เนินทรายส่วนใหญบ่ริเวณทะเลทราย 
Kubuqi มีความสูงราว 10-15 เมตร และเนินทรายกว่า 80% มีการเคล่ือนตวัตามแรงลมและสภาพ
อากาศอยูต่ลอดเวลา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นนัง่กระเชา้เพ่ือขึ้ นไปบนเนินทรายอย่างสะดวก แลว้ใหท้า่นใส่รองเทา้กนัทราย (ไม่รวมค่า

รองเทา้กนัทราย) เดินลุยว่ิงเลน่บนทะเลทรายใหส้ะใจ จากนั้นเชิญทา่น อิสระกบักิจกรรมทะเลทราย 
อาทิเช่น ข่ีอูฐเดินเรียงเป็นแถวท่องทะเลทราย,  นัง่รถ 4WD ตะลุยทะเลทราย, เล่นสไลด์
ทรายท่ีเนินทรายเส่ียงซา เป็นตน้ (ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ)์ จากนั้นน า
ทา่นเดินทางสู ่เมืองออรด์อส (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เป็นหน่ึงในเมืองท่ีถือวา่ร ่ ารวย
ท่ีสุดของจีน ปัจจุบนัยอดการผลิตผลิตภณัฑแ์คชเมียร์ของออร์ดอสคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของท ัว่ประเทศ 
และ 1 ใน 4 ของท ัว่โลก จึงถือไดว้า่เป็นเมืองแคชเมียร์ของจีนและศูนยก์ลางกิจการแคชเมียร์ของโลก 
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ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
พกัท่ี HOWARD JOHNSON PARKVIEW PLAZA ERDOS HOTEL  
หรือเทียบเท่า ระดบั 5 ดาว*****  

วนัท่ีหา้             เมืองออรด์อส-สุสานเจงกีสข่าน-อุทยานจ าลองวนัวานของมองโกเลีย-เขตเมือง
ใหม่คงัปาสือ-เฉิงตู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู่ สุสานเจงกีสข่าน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) สุสานมหาบุรุษแห่ง
สงครามทะเลทรายท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เขตสุสานกวา้งใหญต่ัง้อยูบ่นเน้ือท่ี 1,500  ตารางกิโลเมตร ณ 
สุสานแห่งน้ียงัเป็นท่ีตัง้ของหอท่ีระลึกเจงกีสขา่น รูปทรงแปดเหล่ียมสูง 20 เมตร หลงัคาสร้างเป็น
สถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดบักระจกสีเหลืองและสีน ้าเงินแวววาม ภายในมีรูปปัน้ของเจงกีสขา่น 
และรูปท่ีแสดงชีวประวติัของเจงกีสขา่น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเท่ียวชม อุทยานจ าลองวนัวานของมองโกเลีย มีพ่ืนท่ี 33.48 ตารางกิโลเมตร เดินเขา้ไป

ภายในอุทยาน เหมือนทา่นยอ้นกลบัไปเม่ือ 700 กวา่ปีกอ่น ฉากต่างๆบอกเล่าเร่ืองราววฒันธรรม 
ประวติั ภาษาของชนเผา่มองโกลตัง้แตโ่บราณ จากนั้นน าทา่นชม เขตเมืองใหม่คงัปาสือ ซ่ึงทางเมือง
ออร์ดอสไดอ้อกแบบสรา้งเขตคงัปาสือขึ้นมา ใหมี้ความทนัสมยั เพ่ือรองรับประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น และเพ่ือ
ดึงดูดเจา้ของบริษัทเหมืองแร่ เขา้มาลงทุนท าเหมืองถา่นหิน, ธาตุหายาก และขุดกา๊ซในเมืองแห่งน้ีอีก
ดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 จากนั้นน าทา่นเดินทางสูท่า่อากาศยานออร์ดอส เอจิน โฮโร 
22.00 น.        เหิรฟา้สู ่เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เท่ียวบินท่ี 3U8970   
00.20 น. ถีงทา่อากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองท่ีมีความเป็นเมืองจีนอยา่งท่ีผูค้นไดจิ้นตนาการไว ้
  พกัท่ี SAILUM JIDI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 5 ดาว***** 

วนัท่ีหก              ถนนโบราณจินหล่ี-เฉิงตู-กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจินหล่ี เป็นถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ด ้
เป็นอยา่งดี มีสินคา้ตา่งๆมากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน 
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู  เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
14.40 น.            เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  SICHUAN AIRLINES  เท่ี ยวบิน ท่ี 
3U8145  
   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
16.35 น. ถึงทา่อากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ.....     
 

     ซ่ือสตัย ์จริงใจ ห่วงใย เนน้บริการ คืองานของเรา      
(*** กรุป๊ออกเดินทางไดต้ัง้แต่ 10 ท่านข้ึนไป *** 
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ทวัรค์ณุธรรม  มองโกเลียใน...ขนมอาลวั 
ฮูเหอเฮ่าเทอะ ทุ่งหญา้ซีลามู่เหยิน 6 วนั 5 คืน  

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเทา่นั้น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน ้ามนั

เพ่ิมตามความเป็นจริง กอ่นการเดินทาง**ราคาทวัรน้ี์เช็คภาษีน ้ามนั ณ วนัท่ี 05 ธ.ค. 61 เป็นเงิน 2,300 บาท 
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วนัท าการ ราคา 1,500 บาท (ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนดว่น 2 วนัท ำกำร ช ำระคำ่สว่นตำ่งเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพรอ้มคำ่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ายานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้าหนักสมัภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรมั จ านวน 1 ใบ  สมัภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ตอ่ทา่น น ้าหนักตอ้งไม่

เกิน 7 กิโลกรัม, คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผู ้

เอาประกนัท่ีมีอายุตัง้แต ่1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี ขึ้น
ไป คา่ชดเชยท ัง้หลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคา่ชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ ัง้น้ีย่อมอยูใ่น
ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพ่ือใหค้ลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้เจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ***ทัง้น้ีอตัราเบ้ียประกนัเร่ิมตน้ท่ี 330 
บาท ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุม้ครอง 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่  

พกัหอ้งละ 2-3 
ท่าน 

เด็กอายุ 2-18 
ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัท่ี 10-15 / 17-22 
พฤษภาคม 2562 

30,999 บาท 30,999 บาท 8,500 
บาท 

19,999 
บาท 

วนัท่ี 31พฤษภาคม-5 มิถุนายน 
2562   

30,999 บาท 30,999 บาท 8,500 
บาท 

19,999 
บาท 

วนัท่ี 7-12 / 21-26 มิถุนายน 
2562 

30,999 บาท 30,999 บาท 8,500 
บาท 

19,999 
บาท 
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กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต ้
อ  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การกอ่การรา้ย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม ์

8.  ค่าบริการดงักล่าว (ขอ้ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผูเ้ดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่านัน้!!! 
อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เชน่ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด,์ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์รวม 250 หยวนต่อคน (เด็กช าระทิปเท่ากบัผูใ้หญ่) 

กรณีกรุป๊ออกเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพ่ิม 100 หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวกคา่

ภาษีมูลคา่เพ่ิม และหกั ณ ท่ีจา่ย จากยอดขายจริงท ัง้หมดเทา่นั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวน
สิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เทา่นั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนส าหรบัชาวต่างชาติ 
เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 
1. ในการจองครัง้แรก ช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท หรือท ัง้หมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พรอ้มส่ง

ส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตวัจริง, พรอ้มรูปถ่าย จ านวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหวัขอ้ดา้นล่าง) และ

เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วนั **กรณียื่นด่วน 2 วัน
ท าการ ช าระค่าส่วนตา่งเพิ่ม 1,050 บาท  (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านัน้)  

3. ช าระส่วนท่ีเหลือ กอ่นเดินทาง 15 วนั (ไมน่ับรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ)   
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
    แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 15,000 บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา้ใชจ่้ายทัง้หมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้เชน่  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่
หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้
 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่   ทา่น
สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ท ัง้หมด เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินนั้นๆ 
ขอ้ควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทวัรค์รบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
 รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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 รายการทอ่งเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแตล่ะวนั เพ่ือใหโ้ปรแกรมการทอ่งเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, 
ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่
จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานท ัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆท ัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั  หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 
 ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทาง
แลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส้ินอตัราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ กอ่นทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯ
จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส้ิน 
 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด 
เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย  
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุดใดๆ ทัง้ส้ิน ถา้เกิดการช ารุด เจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออก
เมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได ้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถา่ยจากรา้นถา่ยรูปจ านวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านัน้!!  

ขอ้หา้ม : หา้มแม็ครูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มย้ิม, หา้มใส่เส้ือสีออ่น และสีขาว (หา้มใส่เส้ือคอกวา้ง แขน
กุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), หา้มใสแ่วนตาสีด า หรือกรอบแวน่
สีด า, หา้มสวมใสเ่คร่ืองประดบัทุกชนิด เชน่ ตา่งหู สรอ้ย ก๊ิปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นค้ิว และใบหูท ัง้ 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟจิูเทา่นั้น และตอ้งไมใ่ชส่ต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร์  
รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กิน 6 เดือน  
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**ทา่นท่ีประสงคใ์ชรู้ปถา่ยขา้ราชการในการย่ืนวีซา่ กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพรอ้มกบัการสง่หนังสือ
เดินทาง  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพ่ิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 
  เดินทางพรอ้มพ่อแม่ / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร (ใบเกิด) ตวัจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่ 
  4. กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทางพรอ้มญาติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่ 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่ 
4. กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น 

6.  ผูเ้ดินทางท่ีช่ือเป็นชาย แต่รูปร่าง หนา้ตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใชเ้อกสารเพ่ิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 
1. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเทา่นั้น  
2. หนังสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเทา่นั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ข ัน้ต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัตอ่หนา้ผูร้ับย่ืนวีซา่ท่ีศูนยย่ื์นวีซา่จีนในวนัย่ืนวีซา่ 

7.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ ใชเ้อกสารเพ่ิมเติม จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจริงเทา่นั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ท างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปจัจุบนั ข ัน้ต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ทา่นละ 5,060 บาท 
• หนังสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท่ี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย) 
ประเทศท่ีไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได ้  
ตา่งชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอ
แลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry กอ่นท าการย่ืนวีซา่ 
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9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นย่ืนวีซา่ ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้ริษัททวัร์ อยา่ง นอ้ย 
10 วนัท าการ (กอ่นออกเดินทาง) 

10.  โปรดท าความเขา้ใจ ศูนยย่ื์นวีซา่จีนอาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอก
สิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษทัทวัร์ไมท่ราบลว่งหนา้   

11.  ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซา่จีน ทา่น
จะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมท่ราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วีซา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเอง หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้ง
อยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์  

 
   ** กอ่นท าการจองทวัรท์ุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั 

เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั ** 
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    ผูเ้ดินทางกรณุากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 
  เอกสารท่ีใชป้ระกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถว้น และตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   
(MISS. / MRS. / 
MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................... ...................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่ารา้ง    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
.................................................................................................... ..... 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ใหญ่)........................................................................................................    
............................................................................................................................. ..............................................
...................................................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัทบ์า้น..................................มือถือ
............................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ใหญ่).....................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................... . . . . . . . .. . .. . .........รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัทบ์า้น
............................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ใหญ่)......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน
................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์
ใหญ่)….................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 

..................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................โทร

................................ 
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานท่ีท างาน/ ท่ีอยู่ ท่ีเคยท างาน
...................................................................... 
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................................................................................................... ...................โทร
................................ 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรง
กบัท่าน) 
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ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัท่ี.......................เดือน........................ปี....... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ
.......................................... 
เม่ือวนัท่ี................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัท่ี.......................เดือน........................ปี......... 
รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME................................................................................. 
ความสมัพนัธ.์......................................................................................................เบอรโ์ทร............................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME................................................................................. 
ความสมัพนัธ.์......................................................................................................เบอรโ์ทร............................... 
หมายเหต ุ
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครดั) 
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	14.30 น.        ( คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
	17.30 น.        (เหิรฟ้าสู่   เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146
	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
	เช้า ( รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
	10.20 น.        (เหิรฟ้าสู่ เมืองโฮฮอท โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8747
	เช้า ( รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
	เช้า ( รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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