


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยาน
นานาชาติเฉิงตูซวงหลิว

ที่พัก	ACME	HOTEL	หรือเทียบ
เทา	4*

2 เมืองเออเออตัวซื่อ	/	ออรโดส	/	เมืองตงเซิ่น	-	สุสานเจงกิส
ขาน

ที่พัก	HOWARD	JOHNSON
PARKVIEW	PLAZA	หรือเทียบ
เทาระดับ	5	ดาว

3 เมืองเปาโถว	-	เนินทรายเสี่ยงซาวาน	-	พิพิธภัณฑอาวุธ
สงคราม

ที่พัก	SHANGRI	–	LA	HOTEL
,BAOTOU	หรือเทียบเทาระดับ	5
ดาว

4 วัดอารามอูตังเจา	-	ทุงหญาซีลามูเหริน	-	กระโจมสไตล
มองโกล

ที่พัก	MENG	GU	REN	สไตล
มองโกล	(กระโจม)

5 ศูนยผลิตภัณฑนม	-	สนามบินไบตาเมืองฮูเหอเฮาเทอ	-
เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู

ที่พัก	ACME	HOTEL	หรือเทียบ
เทา	4*

6 ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบิน
เฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว

13	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿34,999 ฿34,999 ฿0 ฿6,499

20	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿34,999 ฿34,999 ฿0 ฿6,499



ชวงบาย	-	ชวงดึก
14.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร	S	สายการบิน

เสฉวน	แอรไลน(3U)	โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

17.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองเฉิงตู	โดยสายการบิน	เสฉวน	แอรไลน	เทีย่วบินที	่3U8146
22.00	น.	ถึงทาอากาศยาน	เฉิงตู	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน	ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหมิน	ใจกลาง

มณฑล	มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา	และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม	โดยมีฤดูรอนที่อบอุน	ฤดูหนาวที่ไมหนาวนัก	และมีปริมาณความชื้นสูง	ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว
10	ลานคน
จากน้ันนําทานออกเดินทางสูโรงแรมที่พัก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	ที่พัก	ACME	HOTEL	หรือเทียบเทา	4*

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	สนามบินเฉิงตู	เชคอินและโหลดสัมภาระ	เดินทางสูเมืองเออรดอส
13.00	น.	ออกเดินทางสูเมืองเออรดอส	โดยเทีย่วบินที	่3U8969	(บริการเสริฟอาหารรอน)
15.10	น.	เดินทางถึงเมือง	เออเออตัวซือ	หรือทีรู่จักอีกชื่อ	คือ	ออรดอส	(Erdos)	ตั้งอยูภาคตะวันตกเฉียง

ใตของเขตปกครองตนเองมองโกเลีย	ทางทิศใตติดกับกําแพงเมืองจีนโบราณ	มีพื้นที่ติดตอกับมณฑลซานซีและ
เขตปกครองตนเองชนเผาหุยหนิงเซี่ย	ประชากรหลักคือชนเผามองโกล	เมืองออรดอสเป็นอีกเมืองที่มีประวัติ
ยาวนานและมีแหลงอารยะธรรมของมนุษยโบราณเกาแกอีกดวย
นําทานเยี่ยมชม	สุสานเจงกิสขาน	(Mausoleum	of	Genghis	Khan)	สุสานมหาบุรุษแหงสงครามทะเล

ทรายที่มีชื่อเสียงกองโลกโดยสุสานน้ันตั้งอยูบริเวณทุงหญากันเตอลี่อําเภออีจินฮ่ัวลั่วตั้งอยูบนเน้ือที่	1,500
ตารางกิโลเมตรสุสานยังเป็นที่ตั้งของหอที่ระลึกเจงกีสขานรูปทรงแปดเหลี่ยมสูง	20	เมตรหลังคาสรางเป็น
สถาปัตยกรรมแบบมองโกลประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ําเงินแวววามภายในมีรูปป้ันของเจงกีสขานและรูปที่



แสดงชีวประวัติของเจงกีสขานโครงสรางหลักของสุสานเป็นอาคารทรงกระโจมแบบมองโกลหลังใหญ	3	หลัง
เชื่อมดวยทางเดินยาวอาคารหลักหลังใหญที่ตั้งอยูตรงกลางมีรูปป้ันหินออนของเจงกิสขานในทาน่ังสูง	4	เมตร
สรางขึน้เพื่ออนุสรณระลึกถึงมหาบุรุษผูยิ่งใหญ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ผืนแผนดินหลังฝ่ังทะเลแหงที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงใตของเขตปกครอง
ตนเองมองโกเลีย	ครอบคลุมพื้นที่	86,752	ตารางกิโลเมตร	ลอมรอบดวย
แมน้ําเหลืองทางเหนือ	ตะวันตก	และตะวันออก	แยกออกจากมณฑลสานซี	ซึ่ง
ตั้งอยูทางใตดวยกําแพงเมืองจีนพื้นที่สวนใหญเป็นที่ราบสูงทางใต	และลาดตํ่า
ลงมาเป็นลูกเนินทางตะวันออก	สวนพื้นที่ทางเหนือคอนขางราบเรียบและเต็ม
ไปดวยดินโคลนที่น้ําพัดพามา	ซึ่งสวนกลางของพื้นที่เป็นที่ตั้งของทะเลทราย
Khoqi	เดิมเมืองแหงน้ีมีชื่อวา	ณ	Ih	Ju	League	เคยเป็นเมืองที่เต็มไปดวย
ปราสาทราชวัง	มีผูคนอยูอาศัยมากกวา	35,000	มาปีแลว	กอนที่ราชวงศชิง	จะ
แผขยายอํานาจมาครอบครองดินแดนแถบน้ี	แตก็ยังมีพื้นที่บางสวนที่ชนเผา
เรรอนยังคงถือครองอยู	ซึ่งในสมัยราชวงศชิงมีชนกลุมนอยเรรอนกวา	6	ชน
เผาตั้งรกรากอยูบริเวณน้ี

สุสานเจงกิสขาน	(Mausoleum	of	Genghis	Khan)	สุสานมหาบุรุษแหง
สงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงกองโลกโดยสุสานน้ันตั้งอยูบริเวณทุงหญากัน
เตอลี่อําเภออีจินฮ่ัวลั่วตั้งอยูบนเน้ือที่	1,500	ตารางกิโลเมตรสุสานยังเป็นที่ตั้ง
ของหอที่ระลึกเจงกีสขานรูปทรงแปดเหลี่ยมสูง	20	เมตรหลังคาสรางเป็น
สถาปัตยกรรมแบบมองโกลประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ําเงินแวววามภายใน
มีรูปป้ันของเจงกีสขานและรูปที่แสดงชีวประวัติของเจงกีสขานโครงสรางหลัก
ของสุสานเป็นอาคารทรงกระโจมแบบมองโกลหลังใหญ	3	หลังเชื่อมดวยทาง
เดินยาวอาคารหลักหลังใหญที่ตั้งอยูตรงกลางมีรูปป้ันหินออนของเจงกิสขาน
ในทาน่ังสูง	4	เมตรสรางขึน้เพื่ออนุสรณระลึกถึงมหาบุรุษผูยิ่งใหญสวนดาน
หลังรูปป้ันเป็นรูปแผนที่อาณาเขตอันกวางใหญไพศาลของราชวงศหยวนสวน
อาคารทางตะวันออกเป็นที่ตั้งโรงศพของภรรยาและลูกชายคนที่	4	และอาคาร
ตะวันตกเป็นที่จัดแสดงอาวุธคูกายของเจงกิสขานตลอดการเดินทางยาวที่
เชื่อมตอระหวางอาคารมีภาพเขียนสีปูนเปียกหรือเฟรสโกเลาเรื่องราววิถีชีวิต
ของเจงกิสขานและกุบไลขานหลานชายของนักรบบนหลังมาผูยิ่งใหญแหง
มองโกลเชนเดียวกับเจงกิสขานดานหลังของอาคารหลักหลังใหญยังเป็นที่ตั้ง
ของโลงศพ	3	โลงคลุมดวยผาตวนสีเหลืองซึ่งวากันวาเป็นโลงศพของเจงกิส
ขานและภรรยาทั้ง	3	ดวย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	ที่พัก	HOWARD	JOHNSON	PARKVIEW	PLAZA	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
นําทุกทานออกเดินทางสูเมือง	เปาโถว	นําทุกทานออกเดินทางสูเมือง	เปาโถว
จากน้ันนําทานสนุกกับกิจกรรมบน	เนินทรายเสีย่งซาวาน	ตั้งอยูในเขตทะเลทรายคูบูฉี	KUBUQI	เป็นทะเล

ทรายที่ทอดตัวยาวถึง	400	กิโลเมตร	จากตะวันตกไปยังตะวันออกและมีความกวางถึง	50	กิโลเมตร	และใหญติด
1	ใน	3	สามของทะเลทรายที่ใหญที่สุดในจีน
ใหทานไดถายรูปและสนุกกับกิจกรรมอันหลายหลายตามอัธยาศัย	เชน	ขีอู่ฐชมทะเลทราย	เลนสไลเดอรบน

เนินทรายที่มีความสูง	110	เมตร	ชัน	45	องศา	น่ังกระเชาลอยฟา	หรือจะเดินเลนในทะเลทราย	(รวมถุงเทา
ปองกันทรายคนละหน่ึงชุด)	น่ังรถ	4WD	ลุยทะเลทราย	(กิจกรรมขางตนรวมอยูในรายการทัวร	ไมเก็บคาใช



จายเพิ่ม)

ชวงบาย	
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑอาวุธสงคราม	ที่รวบรวมยุทธภัณฑตางๆ	เชน	รถถัง	เครื่องบินรบ	รถไฟและ

เครื่องกระสุน	ตางๆ	ที่ทําการสะสมมาตั้งแตยุคแรกเริ่มกอนตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตนมา	ดวยเน้ือที่
กวา	9	ตารางกิโลเมตร	และแบงออกเป็นโซนตางๆ	ถึง	9	โซนดวยกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เมืองเปาโถว	เมืองอุตสาหกรรมที่ใหญเป็นอันดับหน่ึงและเป็นเมืองที่ใหญเป็น
อันดับสองของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน	มีประชากรประมาณ	2	ลาน
คน	ตั้งอยูใกลกับภูเขาหยินซานและเทียนซานซึ่งมีแหลงทรัพยากรแรธาตุที่
สําคัญของมองโกเลียใน	อุดมไปดวยแรโลหะและแรอโลหะมากกวา	100	ชนิด
รวมทั้งยังมีถานหินอีกมาก	ซึ่งทําใหเมืองเปาโถวและเมืองรอบขางเป็นเขต
พัฒนาใหมของรัฐบาลทองถิ่น

เนินทรายเสี่ยงซาวาน	ตั้งอยูในเขตทะเลทรายคูบูฉี	KUBUQI	เป็นทะเลทรายที่
ทอดตัวยาวถึง	400	กิโลเมตร	จากตะวันตกไปยังตะวันออกและมีความกวางถึง
50	กิโลเมตร	และใหญติด	1	ใน	3	สามของทะเลทรายที่ใหญที่สุดในจีน	ใหทาน
ไดถายรูปและสนุกกับกิจกรรมอันหลายหลายตามอัธยาศัย	เชน	การขี่อูฐชม
ทะเลทราย,	เลนสไลเดอรบนเนินทรายที่มีความสูง	110	เมตร	ชัน	45	องศา,
น่ังกระเชาลอยฟา	หรือจะเดินเลนในทะเลทราย	(รวมถุงเทาปองกันทราย
คนละหน่ึงชุด)	น่ังรถ	4WD	ลุยทะเลทราย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พิพิธภัณฑอาวุธสงคราม	ที่รวบรวมยุทธภัณฑตางๆ	เชน	รถถัง	เครื่องบินรบ
รถไฟและเครื่องกระสุน	ตางๆ	ที่ทําการสะสมมาตั้งแตยุคแรกเริ่มกอนตั้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตนมา	ดวยเน้ือที่กวา	9	ตารางกิโลเมตร	และแบง
ออกเป็นโซนตางๆ	ถึง	9	โซนดวยกัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	ที่พัก	SHANGRI	–	LA	HOTEL	,BAOTOU	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
เยี่ยมชม	อารามอูตังเจา	เป็นอารามพุทธนิกายทิเบตที่มีขนาดใหญที่สุดแหงหน่ึงของเขตปกครองตนเอง

มองโกเลียใน	อูตังเจาเป็นชื่อภาษามองโกล	หมายถึง	อารามตนหลิว	ซึ่งเป็นตนไมที่ขึน้อยูมากมายบริเวณหุบเขา
ใกลวัดอุดังเจาอารามแหงน้ีสรางดวยความสถาปัตยกรรมแบบทิเบตประกอบดวยหมูอาคารสีขาวบนเนินเขาสี
เขียวตามหลัก	ฮวงจุยซึ่งทําใหอารามมีความสวยงามนาเกรงขามและแลดูยิ่งใหญ

ชวงบาย	
นําทานสู	ทุงหญาซีลามูเหริน	(Xilamuren	Grassland)	สัมผัสสัมผัสวิถีชีวิตชนเผาเรรอน	ขี่มาชมทุงหญา

อันอุดมสมบูรณกวางใหญสุดขอบฟา	(ไมรวมคาใชจายกิจกรรมขีม่า)	ซีลามูเหริน	เป็นทุงหญาแหงแรกของ
เมืองโฮฮอตที่เปิดใหนักทองเที่ยวไดเขาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวมองโกล	อยางใกลชิด	ซีลามูเหรินในภาษา



มองโกลหมายถึงน้ําสีเหลือง(Yellow	Water)	และเป็นที่รูจักกันเพราะวัดลามะที่อยูใกลริมฝ่ังแมน้ํา	สรางในสมัย
ชิงราชวงศชิงในปี1769	สัมผัสบรรยากาศของทองฟาสีครามทามกลางทุงหญาเขียวขจีมีฝูงสัตวกลุมใหญออก
หากินเต็มทุงกวางทานสามารถสัมผัสกับการทําปศุสัตวของชาวมองโกลไดอยางใกลชิด

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

อารามอูตังเจา	เป็นอารามพุทธนิกายทิเบตที่มีขนาดใหญที่สุดแหงหน่ึงของเขต
ปกครองตนเองมองโกเลียใน	อูตังเจาเป็นชื่อภาษามองโกล	หมายถึง	อาราม
ตนหลิว	ซึ่งเป็นตนไมที่ขึน้อยูมากมายบริเวณหุบเขาใกลวัดอุดังเจาอารามแหง
น้ีสรางดวยความสถาปัตยกรรมแบบทิเบตประกอบดวยหมูอาคารสีขาวบน
เนินเขาสีเขียวตามหลักฮวงจุยซึ่งทําใหอารามมีความสวยงามนาเกรงขามและ
แลดูยิ่งใหญภายในอาคารหลักประกอบดวยหองโถง	6	หองไดแกหอสวดมนต
สําหรับพระลามะปูพื้นดวยพรมแดงทั้งหองผนังหองมีภาพวาดเลาเรื่องราว
ทางพุทธศาสนาและประดิษฐานพระสังกัจจายสําหรับกราบไหวบูชาเก็บ
รวบรวมพระสูตรและคัมภีรทางศาสนาเพื่อการศึกษาในอารามแหงน้ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปโพธิสัตวโดยมีรูปป้ันพระโพธิสัตวที่มี	9	เศียร	34	แขน
16	เทาเป็นสิ่งเคารพที่มีชื่อเสียงที่สุดในหองน้ีนอกจากน้ียังมีอาคารที่พักสงฆ
มากกวา	2,000	หลัง

	ทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทุงหญาซีลามูเหริน	เป็นทุงหญาเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรด
เสนฟา	ทุงหญามองโกเลีย	มีพื้นที่ปกคลุม	2	ใน	3	สวนของเมืองโฮฮอท	ดิน
แดนแหงน้ีเป็นเขตปศุสัตวที่มีชื่อเสียง	เป็นแหลงเพาะพันธุมาและวัวพันธุดี

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร

	ที่พัก	MENG	GU	REN	สไตลมองโกล	(กระโจม)

สไตลมองโกล	(กระโจม	เกอร)	ชาวมองโกลอาศัยอยูในเกอ	กระโจมทรงกลม
โครงทําจากไมและคลุมดวยหนังสัตวและผาใบ	ซึ่งรื้อถอนงายและสะดวกใน
การอพยพโยกยาย	เพราะชาวมองโกลสวนใหญเป็นพวกเรรอนเลี้ยงสัตว	แต
ปัจจุบันชาวมองโกลดํารงชีวิตเป็นหลักแหลงมากขึน้	สรางที่อยูดวยอิฐและไม
แตยังคงรักษารูปรางที่เป็นเอกลักษณดั้งเดิมไว	เราจะคุนภาพกระโจมสีขาวใน
ทุงหญาสเตปปอันเวิ้งวาง

ชวงเชา	
สนุกกับการละเลนพื้นเมือง	ของชาวมองโกลสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยูอันเรียบงายอิสระไรกฎเกณฑ

ชมที่อยูอาศัยแบบกระโจมของชาวบานที่สะดวกสบายในการเคลื่อนยายและเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
เลี้ยงสัตวที่ตองเรรอนรอนแรมไปตามทุงหญาอันอุดมสมบูรณอยูตลอดเวลา
จากน้ัน	นําทานชมศูนยผลิตภัณฑนม	อันขึน้ชื่อของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน	เลือกซื้อผลิตภัณฑ

ของฝาก

ชวงบาย	



สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินโฮฮอต

19.10	น.	ออกเดินทางสูเมืองเฉิงตู	โดยเทีย่วบินที	่3U8748

21.45	น.	เดินทางถึง	เมืองเฉิงตู

จากน้ัน	เดินทางสูโรงแรมที่พัก	ใชเวลาเดินทางจากสนามบินสูที่พักประมาณ	30	นาทีพักผอนตามอัธยาศัย

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

นําทานชมศูนยผลิตภัณฑนม	อันขึน้ชื่อของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน
เลือกซื้อผลิตภัณฑของฝาก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สนามบินไบตา	เมืองฮูเหอเฮาเทอ	ซึ่งตั้งอยูบริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี
บนที่ราบสูงชายขอบทุงหญาแหงมองโกเลีย	เมืองน้ีถูกกอตั้งขึน้โดยอัลตาน
ขาน	(ALTAN	KHAN)	เพื่อใหเป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล	ปัจจุบันเป็น
เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน

	ที่พัก	ACME	HOTEL	หรือเทียบเทา	4*

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การ
ทหาร	และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	ในสมัยจิน๋ซีฮองเต	ไดมี
การจัดการชลประทานขึน้	เพื่อแกไขปัญหาน้ําทวมที่เกิดเป็นประจําทุกปี	เมื่อ
แกไขปัญหาน้ําทวมได	ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี	ชีวิตความเป็นอยูดีขึน้	คน
จึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึน้เรื่อย	ๆ	จึงไดชื่อวาเฉิงตู

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	ศูนยวิจัยหมีแพนดา(รวมรถแบตเตอรี)่	ที่น่ีมีหมีแพนดากวา	20	ตัว	หมีแพนดาเป็นสัตว

สงวนหายากมีกําเนิดในมณฑลเสฉวน	มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในรางกายที่พรอมจะตั้งทองมีเพียง	3	วันใน	1	ปี
และจะตกลูกครั้งละประมาณ	2	ตัว	ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเทาน้ันจะอยูรอด	อาหารโปรดของหมีแพนดาคือไผ
ลูกศร	รัฐบาลจีนไดใชหมีแพนดาเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศตางๆ

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน	

14.40	น.	เดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่3U8145
16.35	น.	เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภ์าพ	



	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ศูนยอนุรักษหมีแพนดา	ตั้งอยูที่เมืองเฉิงตู	มณฑลเสฉวน	ตั้งอยูบนเน้ือที่
600,000	ตารางเมตร	ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู	สรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.1987
ซึ่งใชเป็นศูนยเพาะพันธุและอนุรักษ	รวมถึงใชเป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนดา
เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน	การอยูอาศัยและการแพรพันธุ
ของหมีแพนดาเป็นสถานอภิบาลหมีแพนดาที่ใหญที่สุดในโลก	ภายในไดรับ
การจัดสภาพแวดลอม	กลมกลืนกับป าธรรมชาติ	ทั้งยังเป็นเขตอนุรักษพันธุ
สัตวหายากของมณฑลเสฉวนอีกดวย	ที่นีมีแพนดาประมาณ	40	กวาตัว

	รับประทานอาหารกลางวัน	KFC	หรือ	MC	Donald

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	วัน

11.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุก	ครั้ง	มิเชนน้ัน
ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว	บางรายการหรือ
ทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสาร

จํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ	คอนเฟ
ริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)

2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท



2	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ

4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิ่มเติมกับ
ทางบริษทัได	**

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน

9.	น้ําหนักสัมภาระทานละ	1	ใบ	ใบละ	23	กิโลกรัม	เทาน้ัน
คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ

1	ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ําหนักของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว	จะตองเสียคาใช
จายสวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด

1.	กระเปาเดินทาง

2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ําหนักเกินจะตองเสีย
คาใชจายเพิ่มเติม

3.	คาทําหนังสือเดินทาง

4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ

5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

7.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทานละ	250	หยวน/	ทาน/ทริป

กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา	15	ทาน	เก็บทิปเพิ่ม	50	หยวน	รวมเป็น	300	หยวน/ทาน/ทริป

8.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน	(เดี่ยว)	1,500.	บาท



9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม

3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบหามยิ้มเห็นฟัน	หามใสแวนตาดํา	หาม
ใสเสื้อขาว	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร

4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา

5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง

6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถ	ดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)

-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ

-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศ	ไทยเทาน้ัน

-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจาก
ผู	เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท

2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

-	เอกสารที่ตองเตรียม

1.	พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออก	อยาง
นอย2หนาเต็ม

http://www.consular.go.th/


2.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน

3.	ใบอนุญาตการทํางาน

4.	หนังสือวาจางในการทํางาน

5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน

6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล	(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก

2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช

3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา

4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน	เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา

ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยีย่มสา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซม
เบิรกมอลตาเนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอ
แลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

หมายเหตุ	:	ยังไมรวมคาวีซาจีน	(	แบบเดี่ยว	)	ทานละ	1,500	บาท	**

กรุณาเตรียมคาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทานละ	250	หยวน	/ทาน/ทริป	**เด็กเก็บเทาผูใหญ**

กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา	15	ทาน	เก็บทิปเพิ่ม	50	หยวน	รวมเป็น	300	หยวน/ทาน/ทริป

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**

ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด

4.2	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

4.3	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.4	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


