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ดินแดนแห่งตำนำนทะเลทรำยโกบี ของชนเผ่ำนักรบบนหลังม้ำอันยิ่งใหญ่ หรือ ดินแดนแห่งอดีตจักรพรรดิ์
เจงกิสข่ำน นักรบบนหลังม้ำผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ครอบครองดินแดนครอบคลุมพื้นที่ที่กว้ำงใหญ่สุดขอบฟ้ำ 1,260 กิโลเมตร
จำกเหนือจรดใต้ 2,400 กิโลเมตร จำกตะวันออกจรดตะวันตก ในเขตทุ่งหญ้ำและทะเลทรำยบนเขตที่รำบสูงกว่ำ
1,000 เมตรขึ้นไป
 สูํสุสานหวังเจาจวิน หญิงงาม 1 ใน 4 ของประเทศจีน/ สุสานที่ยิงใหญํมหาบุรุษนักรบ “เจงกีสขําน”
 สัมผัสบรรยากาศชํวงที่สวยที่สุดของมองโกเลีย...ในหนึ่งปีมีเพียงแคํเดือนเดียวเทํานั้น
 พักกระโจมสุดหรู ในแบบสไตล์มองโกล / พร๎อมชมการแสดงของชนเผําพืน้ เมือง
 พิเศษ! เมนูอาหารมากมายให๎ทํานได๎ลิ้มลอง/ โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

เดินทางโดยสายการบินไทย (Thail International Airways: TG)
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กาหนดการเดินทาง

วันที่ 12 – 17 // 20 – 25(เต็มแล้ว)กรกฎาคม27 ก.ค.- 1 ส.ค. 2560

วันแรก

กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – นั่งเครื่องภายในสู่โฮฮอท

08.00 น.

คณะพร๎อมกัน ณ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทย
พร๎อมอํานวยความสะดวกโดยเจ๎าหน๎าของบริษัทฯ
นําทํานเหินฟ้าสูํกรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและรับสัมภาระเรียบร๎อย นําทํานเข๎าสูํตัวเมือง
ปัก กิ่ ง เมืองประวัติศ าสตร์เกํ า แกํ เดิม ที ปักกิ่ งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการค๎าของอาณาจัก รเยี่ ย นเมื่อ 500 ปีกํ อน
คริสตกาล หลังการปฏิวัติล๎มล๎างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และการสู๎รบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต์
จีนได๎ชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนับแตํนั้นมา ปัจจุบันเมืองปักกิ่งได๎
เปลี่ยนแปลงพัฒนาได๎อยํางรวดเร็วเพื่อต๎อนรับโอลิมปิค 2008 สัมผัสกลิ่นไอหลังโอลิมปิคทํานจะได๎เห็นตึกสูง
รูปรํางแปลกตา อาทิเชํน ตึกมังกร ตึก CCTV ฯลฯ เพื่ออวดแกํสายตานักทํองเที่ยวทั้งในและตํางประเทศซึ่งบํงบอก
ถึงความทันสมัยของเมืองหลวงปักกิ่งยุคใหมํได๎อยํางนําชื่นชม หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางสูํ โฮฮอท โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CA1101
ถึงสนามบิน เมืองโฮฮอท เมืองเอกของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งตั้งอยูํบริเวณรอบนอกของ
ทะเลทรายโกบีบนที่ราบสูงชายของทุํงหญ๎าแหํงมองโกเลียเมืองนี้ถูกกํอตั้งขึ้นโดยอัลตานขําน (ALTAN KHAN)
เพื่อเป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลีย หลังผํานพิธี
การตรวจคนเข๎าเมืองและตรวจสัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว นําทํานเข๎าสูํที่พัก
 ที่พัก JIN JIANG HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเทํา

10.10 น.
15.50 น.

ค่า
20.20 น.
21.30 น.

วันที่สอง วัดห้าเจดีย์ – ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน – ชมโชว์มวยปล้า(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขี่ม้า ,อูฐ )– โชว์รอบกอง
ไฟ
เช้า

เที่ยง

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําชม วัด 5 เจดีย์ “อู่ถ่าซื่อ” สร๎างในสมัยราชวงศ์ชิงปีที่ 10 เจดีย์สูง 16.5 เมตร บนยอดเจดีย์มีเจดีย์เล็ก 5 องค์ รอบ
เจดีย์ได๎มีการแกะสลักพระพุทธรูปมากถึง 1,560 องค์ เจดีย์นี้เป็นงานศิลป์แกะสลักด๎วยฝีมือที่ประณีตอํอนช๎อย
แสดงถึงอารยะธรรมที่เกําแกํโบราณของประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
นําทํานเดินทางสูํ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน ระหวํางทางผํานชมวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชนพื้นเมือง นําทํานเที่ยวชมทุํง
หญ๎าซีลามูํเหริน ซึ่งเป็นทุํงหญ๎าที่กว๎างใหญํไพศาลสุดขอบฟ้า เนื่องด๎วยฟ้าฝนชุํมฉ่ําในทุกปีตั้งแตํเดือน 5 – 9 ทําให๎
พื้นดินอุดมสมบูรณ์ ผืนหญ๎าเขียวขจีเสมือนพรมเนื้อนุํมที่ถูกแตํงแต๎มไปด๎วยดอกไม๎ป่ านานาพันธุ์มีความสวยงาม
ดึงดูดผู๎มาเยือน ทํานจะได๎สัมผัสชาวมองโกลอยํางใกล๎ชิด ทุํงหญ๎าแหํงนี้มีพื้นที่ปกคลุม 2 ใน 3 สํวนของเมือง
โฮฮอท เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียงและเป็นแหลํงเพาะพันธุ์ม๎าและวัวพันธุ์ดี
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานชมความเป็นอยูํของชนพื้นเมืองเรํรํอนชาวมองโกล ที่มีชีวิตเรียบงํายในการเป็นอยูํพักในกระโจม
ดําเนินชีวิตประจําวันโดยการ เลี้ยงแพะ,แกะ,ม๎าและอูฐ ให๎ทํานได๎ ชมการแสดงโชว์มวยปล้า ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของ
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ค่า

ชาวมองโกล และให๎ทํานสนุกสนานกับการขี่ม๎า ขี่อูฐ (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
*ชมการแสดง“ระบาเชิญสุรา” และการแสดงรอบกองไฟของชาวมองโกล
 **มอบประสบการณ์อันน่าประทับใจ ค่านี้ท่านจะได้พักในกระโจมมอง
โกลแบบทันสมัย (มีห้องน้าในตัว) ก่อนเข้านอนอย่าลืมออกมายืนบนท้องทุ่งกว้างสูดอากาศบริสุทธิ์และนับดาวนับ
แสนดวงบนท้องฟ้ากว้าง (ควรนาไฟฉายขนาดพกพาติดตัวไปด้วย)
หมายเหตุ: พักกระโจมละ 2 ท่าน และไม่มีห้อง SINGLE

วันทีส่ าม สุสานเจงกีสข่าน – เมืองตงเซิน
เช้า

เที่ยง

ค่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทํานชม สุสานเจงกีสข่าน ผู๎เป็นมหาบุรุษนักรบ และนักการเมืองแหํงภาคพื้นทะเลทรายของ ชนชาติมองโกล ชม
หอที่ระลึกเจงกีสขํานสร๎างด๎วยทองคํา สุสานแหํงนี้ประกอบด๎วยศาลเจ๎าใหญํ 4 หลัง แตํละหลังมีลักษณะรูปแปด
เหลี่ยมสูง 26 ม. หลังคาออกแบบทรงมองโกลประดับด๎วยกระจกสีเหลืองและสีน้ําเงินสวยงาม ภายในศาลเจ๎ากลางมี
รูปปั้นในทํานั่งสูง 5 ม. และภาพแสดงถึงชีวประวัติอันเกรียงไกรของทํานเจงกีสขําน นอกจากนี้ยังมีรูปเหยี่ยวขาว
ชื่อ ซูหลูํติ้ง เชื่อกันวําเหยี่ยวขาวเป็นเทพคุ๎มครองบรรพบุรุษมองโกล ให๎ทํานได๎ชมบริเวณภายในซึ่งสุสานเจงกีส
ขํานที่แท๎จริงนั้นยังไมํมีใครผู๎ใดค๎นพบเนื่องจากในสมัยกํอนชาวมองโกลมักนําศพของจักรพรรดินั้นแอบฝังไว๎
ไมํให๎ผู๎ใดพบเห็นจนถึงบัดนี้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางกลับสูํ เมืองตงเซินระหวํางทางให๎ทํานได๎สัมผัสธรรมชาติที่สวยสดงดงามตลอดสองฝั่ง ให๎ทํานได๎
พักผํอนบนรถตามอัธยาศัยจนถึงเมืองตงเซิน
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก HOWARD JOHNSON PARKVIEW PLAZA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

เมืองตงเซิ่น (Ordos City) – เนินทรายมหัศจรรย์เสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) – เล่นสไลด์
ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซาวาน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) – โชว์ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าพื้นเมือง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ เมืองตงเซิ่น (Ordos City) ระหวํางทาง นําทํานเที่ยวชม เนินทรายเสี่ยงซาวาน ซึ่งอยูํในเขต
ทะเลทราย KUBUQI (หํางจากตงเซิ่น 55 ก.ม.) KUBUQI เป็นทะเลทรายที่ทอดตัวยาวทางตอนใต๎ของแมํ น้ําเหลือง
มีค วามยาว 400 กิ โลเมตรจากตะวันตกไปยั งตะวันออก กว๎าง 50 กิโลเมตร รวมพื้ นที่ 16,756 ตารางกิ โลเมตร
ระหวํางรอยตํอของที่ราบเขียวขจีกับเนินทรายเสี่ยงซาวาน จะมีหน๎าผาทรายที่มีความสูง 110 เมตร มีความลาดชัน
45 องศา นําทุกทํานนั่งกระเช๎าเพื่อขึ้นไปบนเนิ นทรายอยํางสะดวก แล๎วให๎ทํานใสํรองเท๎ากันทรายเดินลุยวิ่งเลํน
บนทะเลทรายให๎สะใจ (รวมกระเช๎าไป-กลับและรวมคําเชํารองเท๎าแล๎ว) จากนั้นมอบความสนุกสนานประทับใจให๎
ทําน ขี่อูฐเดินเรียงกันเป็นแถวท่องทะเลทราย(คําใช๎จํายรวมในรายการแล๎ว) ตามอัธยาศัย แล๎วทุกทํานสนุกสนานกับ
กิจกรรมทะเลทราย เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซาวาน (สูง 110 เมตร ชัน 45 องศา) วํากันวําเมื่อไถลลงมา เนิน
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เที่ยง

ค่า

ทรายประหลาดที่ มีเสีย งร๎อง ขอเชิญทุก ทํานพิสูจน์ความลี้ลับนี้ด๎วยตัวเอง ทํานสามารถลื่นไถลเนินทรายเลํน
แบบช๎าๆ ลงมาด๎านลํางโดยใช๎อุปกรณ์สํวนตัว(บั้นท๎ าย) ที่ไมํเสียคําบริการใดๆ หรือจะเลํนแบบสุดมันส์โดยใช๎ส
เลดจ์หรือสกีทราย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทําน สัมผัสขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งงานของเผ่าฮื่อเอ่อตอซือ ที่มีประวัติสืบทอดมากวํา 700 ปี ที่ทําน
ไมํสามารถพบเห็นได๎ที่ไหน ให๎ทํานได๎ชื่นชม
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก JIN JIANG HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้า

โฮฮอท – พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย – สุสานหวังเจาจวิน – ร้านขายสินค้าพื้นเมือง – ปักกิ่ง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย สร๎างขึ้นใจกลางเมืองฮูเหอเฮาเทอะ สร๎างในปี 1957 ใช๎พื้นที่ 5,000 ตาราง
เมตร แบํงทั้งหมดออกเป็น 4 สํวน สํวนที่ 1 จัดแสดงวัตถุโบราณของมองโกเลียใน สํวนที่ 4 จัดแสดงสิ่งมีชีวิต และ
ชาวมองโกเลียในสมัยโบราณ สํวนที่ 3 จัดแสดงวัตถุโบราณของชนเผํา สํวนที่ 4 จัดแสดงวัตถุโบราณของประวัต
ศาสตร์มองโกเลีย นอกจากนี้ในพิพิธภัณฑ์ได๎รวบรวมศิลปะรํวมสมัย ดําเนินการศึกษาวิจัยและการสํงเสริมการขาย
เก็บรวบรวมข๎อมูลและเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การพัฒนาของมองโกเลียที่เน๎นความทันสมัย
และศิลปะรํวมสมัย เริ่มจากจุดเริ่มต๎น 20 ศตวรรษถึงปัจจุบัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ สุสานหวังเจาจวิน หรือ สุสานเขียว เนื่องจากในชํวงฤดูหนาวนั้นทุํงหญ๎ามองโกเลีย
ดอกไม๎ รํ วงโรยหมดมี เฉพาะสุส านหวังเจาจวินเทํ านั้นที่มี ดอกไม๎ป กคลุมเป็ นสีเขีย วเต็มไปหมด อีก ทั้งในแตํ
ชํวงเวลานั้นจะมองเห็นสุสานนั้นเป็นในแบบตํางๆไป เชํน ชํวงเช๎า มองเห็นสุสานเป็นรูปภูเขา ชํวงเที่ยงมองเห็น
สุสานเป็นรูประฆัง และในชํวงเย็นจึงจะมองเห็นเป็นสุสาน สุสานแหํงนี้มีความสูงถึง 33 เมตร “หวังเจาจวิน ”
เป็น 1 ใน 4 สาวงามของจีนในสมัยโบราณ เดิมเป็นนางสนมของฮํองเต๎ในราชวงศ์ฮั่น และอาสาไปเป็นชายาของ
ประมุขเผําซุงหนู เนื่องจากซุงหนูเป็นพวกที่ชอบรบกวนความสงบสุขของประเทศจีน เพื่อเป็นการประสานไมตรี
ระหวํางชนชาติฮั่นและเผําซุงหนู นับได๎วําเป็นสตรีที่มีความสําคัญตํอประเทศจีน
จากนั้นนําทํานแวะร้านขายสินค้าพื้นเมืองของมองโกเลีย ให๎ทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากเป็นที่
ระลึกแกํคนทางบ๎านตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทํานเดินทางสูํสนามบิน เพื่อเดินทางกลับปักกิ่ง
ออกเดินทางสูํ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CA1106
เดินทางถึง กรุงปักกิ่ง หลังตรวจสัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว นําทํานเข๎าสูํที่พัก
 ทีพ่ ัก WANDA REALM HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า

เที่ยง

ค่า
18.50 น.
20.10 น.
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วันทีห่ ก

ปักกิ่ง – ประตูชัย (ปี่เซี๊ยะ) – ร้านยา – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
สูํ นํา ทํ า นไปยั ง ประตูชัย หรือประตูเ จิ้ง หยางเหมิน สมัย กํ อนใช๎เป็นประตูสํงแมํทัพ ออกรบ ปัจจุบันนี้จัดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ จัดแสดงภาพถํายประตูเมืองตํางๆ ของปักกิ่ง และพิพิธภัณฑ์ ผีซิว หรือ ปี่เซี๊ยะ ซึ่งภายในมีปี่เซี๊ยะโบราณ
สมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยูํ ปี่เซี๊ยะ ถือเป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่ง เลํากันวําเป็นลูกตัวที่เก๎าของมังกร ผีซิวเป็นสัตว์ดุร๎าย
ชนิดหนึ่ง แบํงเป็นเพศผู๎ เพศเมีย เพศเมียเรียกวํา “ ผี” สํวนเพศผู๎เรียกวํา “ซิว” กลําวกันวํา ผีซิวตัวผู๎จะหา ทรัพย์
สํวนตัวเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว๎เป็นคูํ ที่คนจีนเชื่อวํา จะนําเงินทอง และโชคลาภให๎กับผู๎
เป็นเจ๎าของ และชํวยเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได๎จากนั้นนําทํานสูํร๎านยา แวะซื้อยาแก๎น้ําร๎อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ
ยาประจําบ๎านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม๎, น้ําร๎อนลวก, แมลงสัตว์กัดตํอย, แพ๎, คัน, แผลสด, ผื่น,
เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังตํางๆ
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานช็อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค๎าขายสํงราคาถูก อาทิเชํน ผ๎าไหม ถุงเท๎า รองเท๎า นาฬิกา
เป็นต๎น จากนั้น นําทํานเดินทางสูํสนามบิน
17.05 น. โดยเที่ยวบินที่ TG615 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ
21.15 น. ถึงทําอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
รายการทํองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได๎ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิข์ องผูจ๎ ดั
โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของทํานเป็นสําคัญ

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด สาหรับคุณ”
อัตราค่าบริการ
 โรงแรมที่พัก
❖ รายการทัวร์นี้

ผู้ใหญ่ท่านละ
53,000
5 ดาว และ พักกระโจม
ไม่รวมทิป // ไม่แจกของสมนาคุณ

บาท (เข้าร้านรัฐบาลจีน2ร้าน)

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่จะต๎องได๎รบั การยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได๎รบั การสํารองที่นั่งจาก
สายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึน้
จากราคาปัจจุบนั และในกรณีทไี่ มํสามารถไปเที่ยวตามสถานที่ทรี่ ะบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และความผิดพลาดของทาง
สายการบินทางบริษัทฯจะไมํคืนคําใช๎จํายใดๆทัง้ สิ้นรายการและราคาทัวร์ข๎างต๎นนี้อาจมีการเปลี่ยน แปลงได๎ตามความเหมาะสม
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. คําตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. คําอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกําหนด
3. คําวีซําจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
4. คําประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. คํารถรับสํงตามสถานทํองเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. คําเข๎าชมสถานที่ตําง ๆ ตามรายการ
7. น้ําดื่มวันละ1 ขวด/ทําน
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. คําระวางกระเป๋าน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. คําใช๎จํายสํวนตัว เชํน คําโทรศัพท์ คําซักผ๎า รีดผ๎า คําอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. คําธรรมเนียมเดินทางแจ๎งเข๎า-แจ๎งออกของคนตํางด๎าว
4. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% (กรณีต๎องการใบกํากับภาษี)
5. ทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถ
เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจําทํานละ 15,000 บาท โดยโอนเข๎าบัญชี หรือรับเงินสดพร๎อมกับเอกสารในการทําวีซํา
เงื่อนไขยกเลิก
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วัน คืนคําทัวร์หลังหักคําใช๎จํายตามความเป็นจริง
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดคําใช๎จําย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
เอกสารการขอวีซ่าจีน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558)

**เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าจีนค่ะ สาหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป เกิดที่ไทย**
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
 *รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอา
รูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบติดกับพาสปอร์ต
(ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ
ใช้เอกสารดังนี้ค่ะ
 *พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
 *รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูป
ข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษติดกับ*สาเนาใบเกิด (ประกาศจากสถาน
ทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 *สาเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา
 *สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ
กรณีเดินทางกับญาติ
 *พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
 *รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูป
ข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษติดกับ*สาเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติ
จีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 *สาเนาใบสูติบัตร
 *สาเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา
 *สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
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กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วย
สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้ผมยาว
จะต้องไปดาเนินการทาวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน
พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์)

หน้าตาสะสวย)

4. ข้อมูลสาคัญ * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้
4.1 นักเรียน นักศึกษา........แจ๎งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยูํ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผู๎ที่ทํางาน.......แจ๎งชื่อสถานที่ทํางาน ตําแหนํงงาน ที่อยูํที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยูํปัจจุบันของผู๎เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บ๎านที่ติดตํอได๎
4.4 ผู๎ที่แตํงงานแล๎ว ต๎องให๎รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร๎อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผู๎ที่เป็นโสด ต๎องแจ๎งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น๎อง หรือญาติ พร๎อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผู๎เดินทาง ต๎องแจ๎งชื่อญาติที่ติดตํอได๎ในกรณีฉุกเฉิน พร๎อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตํอได๎จริง
โปรดรับทราบว่า
 ผู๎ถือเอกสารเดินทางเลํมสีเหลือง ต๎องยื่นวีซําด๎วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต๎องการดูตัว
 ผู๎ถือเอกสารเดินทางเลํมสีเหลือง ต๎องเผื่อเวลาทําวีซํา ไว๎ลํวงหน๎ากํอนเดินทางประมาณ 20 วัน
 กรณีหนังสือเดินทางชาวตํางชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซําให๎ได๎ เฉพาะชาวตํางชาติที่ทํางานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทํางาน
ในประเทศไทยเทํานั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย๎อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK
ถึงปัจจุบัน
 กรณีหนังสือเดินทางชาวตํางชาติที่ไมํได๎ทํางานในประเทศไทย ผู๎เดินทางต๎องไปดําเนินการขอวีซําเข๎าประเทศจีนด๎วยตนเอง
 ข๎อมูลที่ทํานแจ๎งกับทางบริษัทฯ จะใช๎สําหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซํา หากสถานทูตตรวจสอบได๎วําข๎อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซําเลํมที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุํมตรวจทุกวัน)
 เอกสารทุกอยํางต๎องจัดเตรียมพร๎อมลํวงหน๎ากํอนยื่นวีซํา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร๎อมสํงให๎บริษัททัวร์ อยํางน๎อย 5-7 วันทําการ (กํอน
ออกเดินทาง)
 โปรดทําความเข๎าใจวําสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งทางบริษัทฯ ไมํทราบลํวงหน๎า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด
 ทํานที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ๎าจะไปทํองเที่ยวทิเบต ต๎องใช๎หนังสือเดินทางแบบปกติ
 ทํานที่ถือบัตร APEX ต๎องทําวีซําจีนถ๎าต๎องการไปทิเบต ไมํสามารถใช๎บัตร APEX แทนวีซําจีนได๎
 ทํานที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข๎าประเทศจีนเพื่อการทํองเที่ยว โดยไมํมีวีซํา เพราะวํา
บริษัททัวร์ฯ ไมํทราบในรายละเอียดข๎อตกลงการผํานเข๎าออกประเทศของผู๎ถือเอกสารนั้นๆ
กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทาการ
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน จํายคําธรรมเนียมเพิ่มทํานละ 1200.อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซําดํวน 1 วัน สําหรับบริษทั ทัวร์แล๎ว / ถ๎าทํานมีความประสงค์จะยืน่ วีซําดํวน 1 วัน ขอให๎
ทํานจัดเตรียมเอกสารทุกอยําง ให๎พร๎อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความจําเป็นด๎วยตนเอง แตํดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมตั ิขึ้นอยูํกับ
สถานทูต
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ท่านที่ถือบัตร APEX
ทํานที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด๎วยตนเอง ถึงสิทธิการเข๎า-ออกประเทศจีนเพื่อการทํองเที่ยว โดยไมํมีวีซํา กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้
ให๎กับทําน เพราะวําบริษัททัวร์ฯ ไมํทราบในรายละเอียดข๎อตกลงการผํานเข๎าออกประเทศของผู๎ถือเอกสารนี้
ทํานที่ถือบัตร APEX จะต๎องระมัดระวังรักษาบัตรของทํานไมํให๎สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงวํา
1. สายการบินอาจจะไมํให๎ทําน CHECK-IN หากทํานไมํสามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ดํานตรวจคนเข๎าเมือง อาจะไมํอนุญาตให๎ทํานผํานเข๎า-ออกเมือง หากทํานไมํสามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ทํานอาจไมํได๎เดินทางตํอกับคณะทัวร์ และอาจต๎องติดค๎างอยูํประเทศจีนอยํางน๎อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหาย ทํานต๎องจํายคําที่พัก อาหาร ยานพาหนะ คําซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหมํ ฯลฯ ในขณะที่ทํานอยูํตํอ เพื่อทําเรื่องการออกบั ตรใหมํ หรือ
ขอทําวีซําใหมํด๎วยตนเอง
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให๎เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เชํน หัวหน๎าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไมํรับ ไมํรับฝาก ไมํถือแทน
หรือไมํเก็บรักษาแทน ดังนั้นหากทํานฝากบัตร APEX และ/หรือสํงบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
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