
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขตปกครองตนเองมองโกเลยี ...พืน้ที่ราบสูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 1,000 เมตร 

เขตพืน้ที่ราบสูงกว้างใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศจนี  เมืองที่มีธรรมชาตแิละวฒันธรรมอนังดงาม  

ได้รับการขนานนามว่า  “ดนิแดนแห่งจักรพรรดเิจงกสีข่าน ผู้เกรียงไกร”  



สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีความสวยงามจะเปลีย่นไปตามฤดูกาล  
 ฤดูใบไม้ผลกิบัความงามของทุ่งหญ้าและฝูงสัตว์เลีย้งสร้างสีสันได้อย่างสวยงามลงตวั  
 ฤดูใบไม้ร่วงกบัความงามของใบไม้เปลีย่นสีที่ลงตวัไม่แพ้เมืองไหนๆ  
 ฤดูหนาว จากทุ่งหญ้ากลายเป็นลานหิมะตดักบัท้องฟ้าสีครามกบัอกีความงามที่ลงตวัสุด  ๆ

น่ังไฟล์รถไฟความเร็วสูง 1 เที่ยว เคร่ืองบินภายในประเทศ 1 เที่ยวบิน  
 

ก าหนดการเดนิทาง  เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน  2563    ( 6 วนั 4 คืน )  
วนัแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์

สายการบินแอร์ไชน่า (CA)  พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับท่านท่ีหนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน  

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – ปักกิง่ – โฮฮอท (น่ังรถไฟความเร็วสูง) – วดัต้าเจา – ถนนโบราณ 
01.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองปักก่ิง   โดยเท่ียวบินท่ี CA980 *บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
06.40 น. เดินทางถึงสนามบิน แคปปิตอล ปักก่ิง  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ รถโคช้ปรับอากาศนาํ

ท่านเดินทางเขา้สู่สถานีรถไฟความเร็วสูง *บริการอาหารเช้าแบบกล่อง KFC  
10.17 น. เดินทางสู่ เมืองฮูเหอฮ่าวเทอ หรือ โฮฮอท โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที ่G2411  
13.00 น. เดินทางถึงเมืองโฮฮอท เมืองหลวงแห่งเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เดิมช่ือเมือง กุยชุยซึง ตั้งอยูบ่ริเวณ

รอบนอกของทะเลทรายโกบี บนท่ีราบสูงชายขอบทุ่งหญา้แห่งมองโกเลียใน เมืองน้ีถูกก่อตั้งโดย อลัตานข่าน 
เพื่อใหเ้ป็นถ่ินฐานอิสระของชาวมองโกล เป็นเมืองท่ีมีวฒันธรรมยาวนานและโดดเด่น เป็นแหล่งอารยธรรม 
แหล่งกาํเนิดวฒันธรรมชนเผา่เร่ร่อนท่ีล่าสัตวด์ว้ยธนูบนอานมา้  ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมของเขตน้ี หรือเรียกอีกช่ือวา่ “เมืองหลวงแห่งนม ววั แพะ”  

 รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร *อาหารพืน้เมือง   

นาํท่านเดินทางสู่ วดัต้าเจา 大召寺 สร้างข้ึนในสมยัราชวงคห์มิง (ค.ศ. 1368-1644) เป็นวดัท่ีใหญ่และ
เก่าแก่ท่ีสุดในโฮฮอท ภายในวดัมีพระพุทธรูปเงิน สูง 8.2 ฟุต วดัน้ีจึงมีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ “วดัพระเงิน” 
หนา้องคพ์ระมีเสาสีทอง 2 เสา แกะสลกัสวยงามเป็นรูปมงักร อนัเป็นส่ิงท่ีบอกวา่วดัแห่งน้ีจกัรพรรดิ (คงัซี) 
เคยเสด็จมาเยอืน นอกจากน้ีองคด์าไลลามะท่ี 3 ยงัเคยเสด็จเยีย่มวดัตา้เจาในปี ค.ศ. 1586  จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ถนนโบราณไซซ่าง  塞上老街  ถนนโบราณประจาํเมืองโฮฮอท ท่ีมีบา้นเรือนทรงดั้งเดิม ท่ี
ปัจจุบนัเปิดเป็นร้านขายของท่ีระลึก และของพื้นเมืองท่ีมีช่ือเสียงของชาวมองโกล อาทิเช่น เหลา้นมแพะ 
ตุก๊ตามา้-อูฐ ผลิตภณัฑจ์ากผา้แคชเมียร์ ภาพวาด หวจีากกระดูกสัตว ์และเขาสัตวช์นิดต่างๆเป็นตน้  อิสระให้
ท่านเดินชมบรรยากาศ หรือเลือกซ้ือสินคา้เป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

คํ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  *สุกีม้องโก  หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั      
 พกัที ่ JINJIAR INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม โฮฮอท – ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยนิ – พกัเกอร์ หรือ กระโจม (มีห้องน า้ในตัว)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยนิ 希拉穆仁草原 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.    
เม่ือท่านเดินทางมาถึงจะมีสาวชาวมองโกล ออกมาตอ้นรับท่านดว้ยเหลา้มองโกล ซ่ึงทุ่งหญา้ซีลามู่เหยนิเป็น
ทุ่งหญา้เขียวขจีประดุจพรมสีเขียวท่ีปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้า ทุ่งหญา้มองโกเลีย มีพื้นท่ีปกคลุม 2 ใน 3 ส่วน
ของเมืองโฮฮอท ดินแดนแห่งน้ีเป็นเขตปศุสัตวท่ี์มีช่ือเสียง เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุมา้และววัพนัธ์ุดี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร  
หลงัอาหารนาํท่านสัมผสัวถิีชีวติชนเผ่าเร่ร่อน ทุ่งหญา้ซีลามู่เหยนิในภาษามองโกล หมายถึง นํ้าสีเหลือง เป็น
ทุ่งหญา้แห่งแรกของเมืองโฮฮอทท่ีเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปสัมผสักบัวถีิชีวติของชาวมองโกลอยา่ง
ใกลชิ้ด  เท่ียวชมฟาร์มเอนิเหอ สัมผสัการทาํปศุสัตวอ์ยา่งใกลชิ้ด  ฟรี...กจิกรรมเรียนร้องเพลงมองโกล ฝึกท า
ชามองโกล เรียนมวยปล า้ หรือจะสวมชุดพืน้เมืองออกไปถ่ายรูปเกบ็ภาพประทบัใจเหมือนอยู่ในภาพฝันที่
สวยงาม อิสระใหท้่านชมบรรยากาศทอ้งทุ่งสีเขียวกบัสัตวเ์ล้ียงฝงูใหญ่ตดักบัทอ้งฟ้าสีคราม  
*** กจิกรรมขี่ม้า / น่ังรถชมววิ / เยีย่มชมบ้านเรือนชาวบ้านมองโกล ยงัไม่รวมในค่าทวัร์ หากท่านสนใจ
กรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายกบัไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทวัร์ *** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  *มื้อพเิศษเน้ือแพะชนเผ่า พร้อมชมการแสดงระบ าเชิญสุรา และการ
แสดงรอบกองไฟ (กรณหีากมีฝนตกจะเปลีย่นเป็นโชว์ด้านในกระโจมแทน)   

 ทีพ่กั กระโจมแบบมีห้องน า้ในตัว **กระโจมมีห้องพกัคู่หรือพกัเดี่ยวเท่าน้ัน ไม่สามารถเสริมเตียงได้ *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่  ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยนิ – กจิกรรมทะเลทราย เนินทรายเส่ียงซานวาน (รวมกระเช้า) – ออร์ดอส 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ เนินทรายเส่ียงซาวาน 响沙湾 ตั้งอยูใ่นเขตทะเลทรายาคู่ปู้ฉ่ี เป็นทะเลทรายขนาดใหญ่

อนัดบั 7 ของประเทศจีน เนินทรายบริเวณน้ีมีความสูงประมาณ 10-15 เมตร และเนินทรายกวา่ 80เปอร์เซนต ์
มีการเคล่ือนตวัตามแรงลมและสภาพอากาศอยูต่ลอดเวลา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร  
นาํท่านน่ังกระเช้า เพื่อข้ึนไปบนเนินทรายสะดวก จากนั้นเชิญท่านอิสระกบักิจกรรมทะเลทราย อาทิเช่น ข่ีอูฐ
ท่องทะเลทราย , นัง่รถ 4WD , เล่นสไลดท์รายท่ีเนินทรายเส่ียงซา เป็นตน้  
( ไม่รวมค่ารองเท้ากนัทราย และไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ และกจิกรรมต่างๆ โปรดสอบถาม!!! )  

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ดอส 鄂尔多斯 หรืออกีช่ือคือ เอ๋อเออตัวซือ  หน่ึงในเมืองท่ี
ถือวา่ร่ํารวยท่ีสุดของจีน เป็นเมืองผลิตผลิตภณัฑ ์และศูนยก์ลางกิจการแคชเมียร์แห่งใหญ่ของโลก ตั้งอยูภ่าค
ตะวนัตกเฉียงใตข้องเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางทิศใตติ้ดกบักาํแพงเมืองจีนโบราณ มีพื้นท่ีติดต่อ
กบัมณฑลซานซีและเขตปกครองตนเองชนเผา่หุยหนิงเซ่ีย ประชากรหลกัคือชนเผา่มองโกล เมืองออร์ดอส
เป็นอีกเมืองท่ีมีประวติัยาวนานและมีแหล่งอารยะธรรมของมนุษยโ์บราณเก่าแก่อีก ตวัเมืองตั้งอยูบ่ริเวณโคง้
นํ้าเออร์ดอส ลอ้มรับโดยแม่นํ้าฮวงโห ตวัเมืองจึงมีความชุ่มช่ืน อีกทั้งยงัเอ้ือต่อการเกษตรอีกดว้ย 

คํ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั   
   พกัที ่SHUANGMAN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีห้่า  ออร์ดอส – สุสานเจงกสีข่านเขตเมืองใหม่คังปาสือ – วดัม่ายไตเจา – โฮฮอท  

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม  



 นาํท่านเดินทางสู่  สุสานเจงกสีข่าน 成吉思汗陵 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) สุสานมหาบุรุษ
แห่งสงครามทะเลทรายท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เขตสุสานกวา้งใหญ่ตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 1,500 ตารางกิโลเมตร ณ 
สุสานแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งหอระลึกเจงกีสข่าน รูปทรงแปดเหล่ียมสูง 20 เมตร หลงัคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรม
แบบมองโกล ประดบักระจกสีเหลืองและสีนํ้าเงิน ภายในมีรูปป้ันของเจงกีสข่าน และจดัแสดงชีวประวติัของ
ท่านไวด้ว้ย   จากนั้นนาํท่านชมเขตเมืองใหม่คังปาสือ康巴什建筑群 ท่ีไดอ้อกแบบการก่อสร้างใหมี้
ความทนัสมยั เพื่อรองรับประชากรท่ีเพิ่มข้ึน และเพื่อดึงดูดนกัลงทุนเขา้มาลงทุนทาํเหมืองถ่ายหิน แร่ธาตุหา
ยาก และขดุก๊าชในเมืองแห่งน้ีดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร  

นาํท่านเดินทางกลบัเมืองโฮฮอท ระหวา่งทางแวะผา่นเมืองเปาโถว แวะเยีย่มชม วดัม่ายไตเจา 美岱召 
เดิมช่ือวดัโซวห่ลิง สร้างข้ึนในปี 1575 โดยผูน้ าของชนเผา่มองโกลในจีนโบราณรวมถึงเจงกีสข่านรุ่นท่ี 
17 เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการแพร่กระจายพุทธศาสนาในทิเบต และมองโกเลีย  พระธาตุ
วฒันธรรมแห่งชาติท่ีสาํคญัถูกสร้างข้ึนสมยักลางราชวงศห์มิง ดว้ยวตัถุประสงค ์3 ประการคือการเผยแพร่
ศาสนาพุทธ ท่ีประทบัของกษตัริย ์และป้องกนัการรุกรานจากศตัรูอีกดว้ย มีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับ
การศึกษาประวติัศาสตร์ของมองโกเลียเก่ียวกบัศาสนาสถาปัตยกรรมและศิลปะในสมยัราชวงศห์มิง  ภายใน
วดัมีก าแพงลอ้มรอบดว้ยภาพวาดพระพุทธศาสนาท่ีสวยงามภาพชาวมองโกเลียในเคร่ืองแต่งกายแบบดั้งเดิม
ภาพของ พระศากยมุนี ภาพของชนชั้นสูงชาวมองโกเลียท่ีบูชาพระพุทธศาสนา  รวมถึงภาพของกษตัริย์อาลา
ตนัฮานและพระราชินี  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองโฮฮอท  

คํ่า          รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั   
   พกัที ่JINJIAR INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก  โฮฮอท – ปักกิง่ – ตลาดหงเฉียว – ปักกิง่ – กรุงเทพฯ     

เช้า บริการอาหารเชา้แบบกล่อง  นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  
07.30 น. เดินทางกลบัสู่เมืองปักก่ิง  โดยเท่ียวบินท่ี CA1102 
08.50 น. เดินทางถึงสนามบินปักก่ิง  หลงัรับสัมภาระเรียบร้อย นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองปักก่ิง  



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร  
 หลงัอาหารนาํท่านสู่ ตลาดหงเฉียว ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองปักก่ิง เพื่อเป็นของฝาก 
 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  
19.35 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเท่ียวบินท่ี CA979 *บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  
23.40 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ … 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ ทัวร์ไม่เข้าร้าน !!!  ราคาพเิศษ !!! 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ *ไม่มรีาคาเด็ก* พกัเดี่ยว 

19-24  พฤษภาคม  2563  
วนัที่ 3-8 , 9-14 , 16-21 มิถุนายน   2563 

29,999 4,500.- 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 
หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น 

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที ่ 
กรณทีีเ่ดินทางไม่ได้ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าทีแ่ละก่อนการเดินทาง 

 

@ @ อตัรานีร้วม @ @ 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศชั้นประหยดั และตัว๋ภายในประเทศ 1 เท่ียวบิน  
- ค่ารถไฟความเร็วสูงปักก่ิง-โฮฮอท (ท่ีนัง่ชั้น 2 )   
- ค่าโรงแรมท่ีพกัตามในรายการระบุหรือเทียบเท่า    
- ค่าภาษีสนามบิน , ภาษีนํ้ามนั และภาษีประกนัภยัสายการบิน  
- ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ     
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

*** ค่าน า้หนักกระเป๋า ท่านละ 23 กโิลกรัม/ ท่าน  สายการบินก าหนดให้โหลดกระเป๋าใต้ท้องเคร่ืองได้เพยีง    
1 ใบเท่าน้ันกรณทีีน่ า้หนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักทีเ่กนิเอง *** 

@ @ อตัรานีไ้ม่รวม @ @ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ ค่าซกัรีด   
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    - ค่านํ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,650 บาท จ่ายพร้อมค่าทัวร์  



- ค่าทิปไกด์ท้องถิน่ , คนขบัรถ ท่านละ 300 หยวน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทยขึน้อยู่กบัความ
พอใจของท่าน     

เง่ือนไขการสารองทีน่ั่ง 

- มัดจ าท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ ภายใน 2 วนัหลงัทาํการจอง 
- ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 20 วนั  

การยกเลกิ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมี
การการันตีค่ามดัจาํท่ีพกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย  10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกั
โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบิน
นั้น  
 

@  เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาจีน @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วนั @ 

1. กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเตม็ 2 หนา้ ส่งมาใหท่ี้บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน์ เพื่อความคมชดัของหนา้
พาสปอร์ต 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน ในกรณเีมืองจีนยกเลกิการท าวซ่ีากรุ๊ปช่ัวคราว 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ (พื้นหลงัสีขาวเปิดหนา้ผากเปิดใบหู/ไม่สวมเคร่ืองประดบั) 
- ท่ีอยูปั่จจุบนั+เบอร์โทรศพัท ์และเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน  
- ย่ืนวซ่ีาจีน 4 วนัท าการ เพิม่ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท  
- ย่ืนวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,500 บาท 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว   สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล  การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย  การสูญหาย  
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 



-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่ง
การเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่
กบัดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 
 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท  

 
 


