วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

โรงแรม

HANG KONG HOTEL
✈ หรื อเทียบเท่ำระดับ 3 ดำว
SHANGRI-LA HOTEL
 HOHHOT
หรื อเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว

1

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

X

X

2

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





3

โฮฮอท-ทุ่งหญ้ ำซีลำมู่เหยิน (ไม่ รวมค่ ำขี่ม้ำ
ขี่อูฐ)-ชมมวยปลำ้ และชมแข่ งม้ ำ-ฟำร์ มเอิน

เหอ (ฟรีค่ำเช่ ำชุ ดพืน้ เมืองให้ ท่ำนใส่ ถ่ำยรู ป
ตำมอัธยำศัย)-กำรแสดงรอบกองไฟ





4

ทุ่งหญ้ ำซีลำมู่เหยิน-เนินทรำยเสี่ ยงซำน
วำน(รวมกระเช้ ำ)-อิสระกับกิจกรรม
ทะเลทรำย- เมืองออร์ ดอส





HOWARD JOHNSON
PARKVIEW PLAZA ERDOS

HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว

5

เมืองออร์ ดอส-สุ สำนเจงกีสข่ ำน-อุทยำน
จำลองวันวำนของมองโกเลีย-เขตเมือง
ใหม่ คังปำสื อ-เฉิงตู(3U8970 : 22.00-00.20)







6

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





✈

กระโจมมองโกลแบบทันสมัย
(มีห้องนำ้ ในตัว)

SAILUM JIDI HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว

กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถจำนวน 250 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง
SH3UHET2 ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน...ขนมอาลัว 6 วัน 5 คืน(3U) พ.ค.-มิ.ย.62 / 051218

1

กำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน 2562
วันแรก
14.30 น.
17.30 น.
22.00 น.

วันทีส่ อง
เช้ ำ
10.20 น.
12.45 น.
เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

กรุ งเทพฯ-เฉิงตู
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
ประตู 4 บริ เวณ ISLAND-G โดยสำยกำรบิ น SICHUAN AIRLINES โดยมี เจ้าหน้ าที่ จ ากทาง
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8146
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิ ง เมืองนครเฉิ งตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่ น
ที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
 พักที่ HANG KONG HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว (โรงแรมทีส่ ำยกำรบินจัดให้ )
เฉิงตู-โฮฮอท-พิพธิ ภัณฑ์ มองโกเลียใน-วัดต้ ำเจำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ (แบบกล่อง)
เหิ รฟ้าสู่ เมืองโฮฮอท โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8747
ถีงท่าอากาศยานฮูเห่ อเฮ่ ำเทอะ เมืองโฮฮอท ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบ
สู งชายขอบทุ่งหญ้าแห่ งมองโกเลี ย เมื องนี้ ถูกก่อตั้งขึ้ นโดยอัลตานข่าน เพื่อให้เป็ นถิ่ นฐานอิ สระ
ของชาวมองโกล ปัจจุบนั เป็ นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเที่ ยวชม พิพิธภัณฑ์ มองโกเลียใน (ปิ ดทุกวันจันทร์ ) ตั้งอยู่ติดกับโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่ ง
สร้างแล้วเสร็ จในเดื อนสิ งหาคม ปี 2007 แบ่งเป็ นส่ วนจัดการแสดงทั้งสิ้ นถึ ง 6 ชั้น มีพ้ืนที่ 51,350
ตารางเมตร จัดแสดงประวัติเรื่ องราววิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่โบราณ รวมทั้งวัตถุโบราณอีก
มากมาย จากนั้ นน าท่ า นสู่ วั ด ต้ ำ เจำ เป็ นวัด ที่ ใ หญ่ แ ละเก่ า แก่ ที่ สุ ดในโฮฮอท ภายในวัด มี
พระพุทธรู ปเงิน สู ง 8.2 ฟุต วัดนี้จึงมีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระเงิน”
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ กเี้ นื้อแพะ
พักที่ SHANGRI-LA HOTEL HOHHOT หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว*****
โฮฮอท-ทุ่งหญ้ ำซี ลำมู่เหยิน (ไม่ รวมค่ ำขี่ม้ำ ขี่อูฐ)-ชมมวยปลำ้ และชมแข่ งม้ ำ-ฟำร์ มเอินเหอ(ฟรี ค่ำ
เช่ ำชุ ดพืน้ เมืองให้ ท่ำนใส่ ถ่ำยรู ปตำมอัธยำศัย)-กำรแสดงรอบกองไฟ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้ ำซีลำมู่เหยิน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่ วโมง) เมื่อท่านเดินทางมาถึง
จะมีสาวชาวมองโกล ออกมาต้อนรับท่านด้วยเหล้ามองโกล ซึ่ งทุ่งหญ้าซี ลามู่เหยินเป็ นทุ่งหญ้าเขียว
ขจีป ระดุ จพรมสี เขียวที่ ปู ท อดไปจนจรดเส้นฟ้ า ดิ นแดนแห่ งนี้ เป็ นเขตปศุ สั ตว์ที่ มี ชื่อเสี ยง เป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์มา้ และวัวพันธุ์ดี ชมกำรแสดงมวยปลำ้ ขี่ม้ำ ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระ
ให้ท่านสนุ กสนานกับการขี่มา้ ขี่อูฐ ตามอัธยาศัย (รำคำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำบริกำรขี่ม้ำ ขี่อูฐ ท่ ำนสมำรถ
เช่ ำม้ ำ หรื อ อูฐ ขี่เพื่อชมควำมเป็ นอยู่ของชนพื้นเมื องเร่ ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรี ยบง่ ำยในกำรกิน
อยู่ พักในกระโจม ชอบเลีย้ งแพะ แกะ ม้ ำ และอูฐ)
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารมองโกล
นาท่านเที่ยวชม ฟำร์ มเอินเหอ ที่ต้ งั อยูส่ ่ วนลึกของทุ่งหญ้า เพื่อสัมผัสความเป็ นอยูข่ องชาวมองโกล
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ค่ำ

วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ท่ านสามารถเดิ น เล่ น กลางทุ่ งญาติ ใส่ ชุ ดมองโกลถ่ ายภาพ (ฟรี !!! ค่ ำเช่ ำชุ ด พื้ น เมื อ งให้ ท่ ำนใส่
ถ่ ำยรู ปตำมอัธยำศัย) เรี ยนร้องเพลงมองโกล ถ่ายภาพกับแกะที่เลี้ยงไว้ เรี ยนมวยปล้ า เรี ยนทาชานม
มองโกล
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านชมการแสดง ระบำเชิ ญสุ รำ และ กำรแสดงรอบกองไฟ (กรณีมีฝนตกจะเปลีย่ นเป็ นโชว์ ด้ำน
ในให้ แทน)
 พักกระโจมมองโกลแบบทันสมัย (มีห้องนำ้ ในตัว)
**กระโจมมีห้องพักคู่ หรื อห้ องพักเดี่ยว เท่ำนั้น!!! (ไม่ มีห้องเสริมเตียง)**
ทุ่งหญ้ ำซีลำมู่เหยิน-เนินทรำยเสี่ ยงซำนวำน(รวมกระเช้ ำ)-อิสระกับกิจกรรมทะเลทรำย
เมืองออร์ ดอส
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เนินทรำยเสี่ ยงซำวำน (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยูใ่ นเขตทะเลทราย
คู่ ปู้ ฉี่ เป็ นทะเลทรายที่ มี ข นาดใหญ่ เป็ นอัน ดับ 7 ของจี น เนิ น ทรายส่ วนใหญ่ บ ริ เวณทะเลทราย
Kubuqi มีความสู งราว 10-15 เมตร และเนิ นทรายกว่า 80% มีการเคลื่ อนตัวตามแรงลมและสภาพ
อากาศอยูต่ ลอดเวลา
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านนั่งกระเช้ ำเพื่อขึ้นไปบนเนิ นทรายอย่างสะดวก แล้วให้ท่านใส่ รองเท้ากันทราย (ไม่ รวมค่ ำ
รองเท้ ำ กั น ทรำย) เดิ น ลุ ย วิ่ ง เล่ น บนทะเลทรายให้ ส ะใจ จากนั้ นเชิ ญ ท่ า น อิ ส ระกั บ กิ จ กรรม
ทะเลทรำย อำทิเช่ น ขี่ อู ฐเดิ นเรี ยงเป็ นแถวท่ องทะเลทรำย, นั่ งรถ 4WD ตะลุยทะเลทรำย, เล่ น
สไลด์ ทรำยที่เนินทรำยเสี่ ยงซำ เป็ นต้น (ไม่ รวมค่ ำกิจกรรมต่ ำงๆ รวมถึงค่ ำเช่ ำอุปกรณ์ ) จากนั้นนา
ท่านเดิ นทางสู่ เมื องออร์ ดอส (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่ วโมง) เป็ นหนึ่ งในเมืองที่ถือว่าร่ ารวย
ที่ สุ ดของจี น ปั จจุบ ันยอดการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์แคชเมี ยร์ ของออร์ ดอสคิ ดเป็ นราว 1 ใน 3 ของทั่ว
ประเทศ และ 1 ใน 4 ของทัว่ โลก จึงถื อได้ว่าเป็ นเมืองแคชเมียร์ ของจีนและศูนย์กลางกิ จการแคช
เมียร์ของโลก
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ HOWARD JOHNSON PARKVIEW PLAZA ERDOS HOTEL
หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว*****
เมืองออร์ ดอส-สุ สำนเจงกีสข่ ำน-อุทยำนจำลองวันวำนของมองโกเลีย-เขตเมืองใหม่ คังปำสื อ-เฉิงตู
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สุ สำนเจงกีสข่ ำน(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง) สุ สานมหาบุรุษแห่งสงคราม
ทะเลทรายที่มีชื่อเสี ยงก้องโลก เขตสุ สานกว้างใหญ่ต้ งั อยูบ่ นเนื้ อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ณ สุ สาน
แห่ งนี้ ยัง เป็ นที่ ต้ งั ของหอที่ ระลึ ก เจงกี ส ข่ าน รู ป ทรงแปดเหลี่ ย มสู ง 20 เมตร หลังคาสร้ างเป็ น
สถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสี เหลืองและสี น้ าเงินแวววาม ภายในมีรูปปั้ นของเจงกีส
ข่าน และรู ปที่แสดงชีวประวัติของเจงกีสข่าน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่ านเที่ ยวชม อุทยำนจ ำลองวันวำนของมองโกเลีย มี พื่ นที่ 33.48 ตารางกิ โลเมตร เดิ น เข้าไป
ภายในอุทยาน เหมือนท่านย้อนกลับไปเมื่อ 700 กว่าปี ก่อน ฉากต่างๆบอกเล่าเรื่ องราววัฒนธรรม
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ค่ำ
22.00 น.
00.20 น.
วันทีห่ ก
เช้ ำ
เทีย่ ง
บ่ ำย
14.40 น.
16.35 น.

ประวัติ ภาษาของชนเผ่ามองโกลตั้งแต่โบราณ จากนั้นนาท่านชม เขตเมืองใหม่ คังปำสื อ ซึ่ งทาง
เมื องออร์ ด อสได้อ อกแบบสร้ างเขตคังปาสื อขึ้ น มา ให้ มี ค วามทัน สมัย เพื่ อรองรับ ประชากรที่
เพิ่มขึ้น และเพื่อดึ งดู ดเจ้าของบริ ษทั เหมืองแร่ เข้ามาลงทุนทาเหมืองถ่านหิ น, ธาตุหายาก และขุด
ก๊าซในเมืองแห่งนี้อีกด้วย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานออร์ ดอส เอจิน โฮโร
เหิ รฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8970
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองที่มีความเป็ นเมืองจีนอย่างที่ผคู ้ นได้จินตนาการไว้
 พักที่ SAILUM JIDI HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว*****
ถนนโบรำณจินหลี-่ เฉิงตู-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบรำณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณ
ไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อสิ นค้าตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน SICHUAN AIRLINES เทีย่ วบินที่ 3U8145
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ ววณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป ***)
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ทัวร์ คุณธรรม มองโกเลียใน...ขนมอำลัว
ฮูเหอเฮ่ ำเทอะ ทุ่งหญ้ ำซีลำมู่เหยิน 6 วัน 5 คืน (3U)
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง

เด็กอำยุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่

รำคำ
ไม่ รวมตัว๋

วันที่ 10-15 / 17-22 พฤษภำคม 2562

30,999 บำท

30,999 บำท

8,500 บำท 19,999 บำท

วันที่ 31พฤษภำคม-5 มิถุนำยน 2562

30,999 บำท

30,999 บำท

8,500 บำท 19,999 บำท

วันที่ 7-12 / 21-26 มิถุนำยน 2562

30,999 บำท

30,999 บำท

8,500 บำท 19,999 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษี น้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 05 ธ.ค. 61 เป็ นเงิน 2,300 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้ำหนักสั มภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้ น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิ น
7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 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 ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณี ลู ก ค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อ ประกัน กำรเดิ น ทำงเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ข ภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
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ภายใต้อ านาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
8. ค่ ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!!
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 250 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทำงน้ อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิม่ 100 หยวน / ท่ำน / ทริป
4. ค่ ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สำเนำหนังสื อเดินทำง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตรำดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ ำนั้น)
3. ชำระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรี 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 เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคื นเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ 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 นอัตรำค่ ำบ
 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
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขำวเท่ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป , ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , 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 อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
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4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงทีช่ ื่ อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ 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 อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศทีไ่ ม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรั ฐ
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 อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจาก
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. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
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11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจี น ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เข้า -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

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำร้ ำง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน...............................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตำแหน่ งงำน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุ ณำกรอกชื่ อสถำนที่ทำงำน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทำงำน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้ งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)

SH3UHET2 ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน...ขนมอาลัว 6 วัน 5 คืน(3U) พ.ค.-มิ.ย.62 / 051218
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