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วัน ที่
วัน ที่
วัน ที่
วัน ที่

กำหนดกำรเดิ น ทำง
09-14 พ.ย. 60
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 60
21-26 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61

วันแรก
15.30 น.

19.05 น.
23.10 น.
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รำคำผูใ้ หญ่
40,900
40,900
40,900
46,900

รำคำเด็ก (เท่ำกับผูใ้ หญ่)
40,900
40,900
40,900
46,900

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม
8,000
8,000
8,000
8,000

สนำมบินสุวรรณภุมิ-เฉินตู
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ S ประตู 9 สำยกำร
บินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
เดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ 3U 8146 (บริกำรอำหำรบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบ่ ริเวณลุ่มแม่น้ าหมิน ใจกลางมณฑล มี
ภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
มีฤดูรอ้ นที่ อบอุ่น ฤดูหนาวที่ ไม่หนาวนั กและมีปริมาณความชื้ นสูง ประชากรเมืองเฉิ งตูมีราว 10 ล้านคน
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พักที่
วันที่สอง
เช้ำ
08.35 น.
11.05 น.

กลำงวัน

คา่
พักที่

วันที่สำม
เช้ำ
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จัดเป็ นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปั จจุบนั เป็ นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของ
ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้
INTERCONT INTERNATIONAL HOTEL OR SAME 5*
เฉินตู-ลำซำ(ทิเบต)-พระรำชวังโหลวปูหลินคำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (หำกเวลำไม่ทนั อำจจะเป็ นเซทกล่องแทน)
เดินทางสู่ เมืองลำซำ โดยสายการบิน Sichuan Airlines โดยเที่ยวบินที่ 3U8697
(เที่ยวบินภำยในประเทศอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลำบิน)
เดินทางถึง นครลำซำ เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับของโลก จุด
ศูนย์กลางจิตวิญาณของชาวพุทธ อยูส่ ูงเหนื อระดับน้ าทะเล 3,650 เมตร เป็ นดินแดนที่ราบสูง ที่ได้รบั
สมญานามว่า “หลังคาโลก” เมืองลาซาแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ลาซาเก่า และลาซาใหม่ โดยแบ่งตาม
ลักษณะของเชื้ อชาติพลเมือง สถาปั ตยกรรม และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ซึ่งนับว่าเป็ นเสน่ หอ์ ย่างหนึ่ งของ
เมืองลาซา นาท่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม พระรำชวังโหลวปูหลินคำ ซึ่งเป็ นพระราชวังฤดูรอ้ น คู่กบั พระราชวังฤดูหนาวโปตาลา หรือ
อีกชื่อเรียกว่า นอร์บหู ลิงฆา มีความหมายว่าว่า สวนอัญมณี สร้างขึ้ นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 (ตรงกับ
ปี พ.ศ. 2298 ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี ) โดยดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อๆ มา ดะไลลามะองค์อื่นๆ
ได้สร้างต่อเติมส่วนของตนเองขึ้ นมาเรื่อย ๆ แม้แต่ดาไล ลามะ องค์ที่ 14 ก็ยงั ได้ต่อเติมพระราชวังของ
ตนเองก่อนที่จะหนี ออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรับรองมีบลั ลังก์เทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนัง
เกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ โดยมีกรอบเป็ นภาพเขียนพุทธชาด นาท่านเดินทางสู่โรงแรม
ที่พกั ให้ท่านพักผ่อนเพื่อมปรับสภาพร่างกาย เนื่ องจากเมืองลาซาเป็ นเมืองที่อยูท่ ี่ราบสูง ระยะแรกบาง
ท่านอาจจะมีอาการอ่อนเพลีย ปวดหัว หรืออาเจียน
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ !! บุฟเฟต์นำนำชำติ
SHANGRI-LA HOTEL 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ
คืนนี้ ขอให้ท่ำนพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภำพร่ำงกำย ลำซำเป็ นเมื องที่อยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลมำก
จึงมีแรงกดอำกำศตำ่ มีออกซิเจนน้อย ร่ำงกำยระยะแรกอำจมีอำกำรอ่อนเพลีย บำงท่ำนอำจจะปวด
ศีรษะ หรือท้องเสีย ท้องอืด หรือคลื่นไส้ อำเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มำกพอ เมื่ อตื่นขึ้ นมำจะได้
สดชื่ น สำคัญ ไม่ ควรสู บบุ หรี่และดื่ มสุ รำ ไม่ ควรอำบน้ ำในคื นนี้ ถ้ำอำบน้ ำ อย่ำให้นำนเกิ น 5-10
นำที
พระรำชวังโปตำลำกง-อำรำมโจคัง-ตลำดบำร์ฆอร์-อำรำมเซรำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม
นาท่านชม พระรำชวังโปตำลำ ตั้งอยูบ่ นยอดเขาแดงซึ่งมี ความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโป
ตาลา เป็ นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีหอ้ งต่างๆ เกือบ 1,000 ห้องเริ่มสร้าง
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เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริยผ์ ูย้ ิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบต ให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันได้สาเร็จ คือ
กษัตริย ์ ซงจ้าน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่มต้องการเพียงจะสร้างเป็ นตาหนักให้แก่ มเหสีชาว
จีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้ เป็ นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคาสัง่ สอน
ขององค์สมั มาสัมพุทธเจ้าจวบจนกระทัง่ สมัยเปลี่ยนการปกครองเป็ นพระลามะ เป็ นผูป้ กครองประเทศ
ปั จจุบนั นี้ ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ ยังคงเหลือให้เห็นอยูท่ ่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติมในยุคหลัง
อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ ส่วนหลักๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 16451693 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบนั คือ องค์ที่14) เพื่อให้เป็ นพระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา
แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดงและส่วนเชื่อมที่เป็ นสีเหลือง พระราชวังสีขาวเป็ น
ส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็ นส่วนพุทธาวาสสาหรับใช้ทากิจของสงฆ์และบรรจุ พระศพของ
องค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และห้องสมุดที่ใช้สาหรับเก็บ
พระไตรปิ ฎก นาท่านชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือ วัดต้าเจาซื่อ เป็ นวัดที่ถือว่าเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของชาวธิเบตทั้งมวลเพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน
นักบวชนับล้านก็จะเดินทางมาร่วมกันทาพิธีที่นี่
สร้างในสมัยของกษัตริยซ์ งจ้าน
กัมโปเช่นกัน
เพื่อไว้เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสี
ชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์ คือ ชาติจีนและเนปาลนาเข้ามายังธิเบต ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่น
ตรงที่นาเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีตานานเล่ากันว่าก่อนที่
กษัตริยช์ งเซินกัมโปจะสร้างวัดต้าเจาซื่อได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้ นไปบนอากาศหากแหวน
นั้นตกลงที่ใดก็จะสร้างวัดลงตรงนั้นปรากฏว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ ากระทบกับหินที่โผล่
ขึ้ นมา ทันใดนั้นเองนิ มิตของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทัว่ ไปได้เห็นจึงนับว่าเป็ นนิ มิตรที่ดีกษัตริยซ์ งจ้าน
กัมโป ก็เลยสัง่ ให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดมีสิ่งสาคัญอยูห่ ลายสิ่งเป็ นสิ่งที่เป็ นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์ เช่น รูปปั้ นอนุ สาวรียเ์ ป็ นยา 2 เม็ดที่สร้างเมื่อ 200
ปี ก่อน บอกวิธีการรักษาโรคฝี ดาษที่อาจจะเกิดขึ้ นในอนาคตแต่ปรากฏว่ารูปปั้ นนี้ ถูกผูค้ นแอบแกะไปกิน
เพื่อรักษาโรคเสียแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวินเฉิง นามาจาก
ประเทศจีนเมื่อ 1,300 ปี ก่อน ซึ่งได้รบั การกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แม้แต่
พวกขบวนการเรดการ์ดหรือกองทัพแดงที่ทาลายทุกอย่างตอนที่มีการปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรมจีนในประเทศ
จีนยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้เลย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินชม ตลำดบำร์ฆอร์ หรือเรียกว่า ตลำดแปดเหลี่ยมทิเบต ที่ต้งั ล้อมรอบวัดต้าเจาซื่อ และ
ชมวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวธิเบต นาท่านชม อำรำมเซรำ ภาษาจีนเรียกว่า เซอราซื่อ ตั้งอยูบ่ ริเวณ
เชิงเขาตาติปแู ละสร้างขึ้ นบนพื้ นที่ซึ่งเคยเป็ นที่ต้งั ของกระท่อมที่พระชองฆาปา
ศึกษาธรรมะปฎิบตั ิ
กรรมฐาน สร้างโดยศิษย์รูปหนึ่ งของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อปี ค.ศ. 1419 โดยพระนิ กายหมวก
เหลือง ลูกศิษย์ของพระสังกัปปะ (ชองฆาปา มีอายุอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1357-1416 เป็ นผูก้ ่อตั้งพุทธ
ศาสนา นิ กายคุณธรรม หรือ นิ กายหมวกเหลือง ตามประวัติเล่ากันว่า ชองฆาปา ก็คือพระอาจารย์ของ
องค์ ดาไลลามะที่ 1) อารามแห่งนี้ เคยมีพระจาวัดอยูถ่ ึงเกือบ 5,000 รูป เป็ นอารามที่รจู ้ กั กันดีทวั ่
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ทิเบต ปั จจุบนั มีพระจาวัดอยูป่ ระมาณ 300 รูป เป็ นวัดที่ใหญ่อนั ดับ 2 รองจากวัดเดรปุง มีพระอยู่
ประจามากกว่า 6000 รูป นอกจากนี้ อารามเซรา ยังเป็ นที่เก็บสมบัติทางพุทธศาสนา เช่น พระพุทธรูป
ที่ทาจากอัญมณีและหล่อจากทองเหลือง พระคัมภีรท์ ี่เขียนด้วยหมึกสีทอง ทั้งที่เป็ นศิลปะแบบทิเบตและ
ศิลปะแบบอินเดีย และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ งก็คือ จะมีพระสงฆ์ปุจฉา วิสชั นาหลักธรรม
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
SHANGRI-LA HOTEL 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ
ทะเลสำบหยำงหู-พิพิธภัณฑ์ทิเบต
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบหยำงหู หรือเรียกว่า หยุ๋หมู ้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั ่วโมง) เป็ น
ทะเลสาบที่มีน้ าที่ใส ดัง่ เป็ นอัญมณีที่มีสีฟ้า ถึงสีฟ้าอมเขียว สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 4,441
เมตร มีพื้นที่ 638 ตารางกิโลเมตร เป็ นทะเลสาบติดอันดับ 1 ใน 5 ที่ศกั ดิ์สิทธ์ของชาวชีจา้ ง(ทิเบต)
สัมผัสความสวยของน้ าที่ใส วิวทิวทัศน์ของภูเขาที่มีหิมะปกคลุม ชมทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลำซำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั ่วโมง) นาท่าน
ชม พิพิธภัณฑ์ทิเบต พิพิธภัณฑ์ทีเบตตั้งอยู่เมืองลาซา เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ทนั สมัย สร้างใบปี 1999 เพื่อ
ฉลองประเทศจีน 50ปี เป็ นตัวแทนที่สมบูรณ์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพุทธศาสนาในทิเบต(ปิ ด
ทุกวันจันทร์)
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
SHANGRI-LA HOTEL 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ
ทิเบต-เฉินตู-ร้ำนนวดฝ่ ำเท้ำ-ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม
ออกเดินทางกลับสู่เฉินตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines โดยเที่ยวบินที่ 3U8698 (เที่ยวบิน
ภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)
เดินทางถึงเมืองเฉินตู นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ศูนย์สุขภาพให้ท่านชม ศูนย์วิจยั แพทย์แผนโบรำณ นวดฝ่ าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความ
เมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้า นาท่านอิสระช้อปปิ้ งถนนคนซุนซีลู่ ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
เลือกช้อปเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋าแบรนเนม
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ !! กุง้ มังกร
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ชม กำรแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายใน
เสี้ ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทนั เป็ นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชัว่
อายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทัว่ ไป
INTERCONT INTERNATIONAL HOTEL 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ
ร้ำนผ้ำไหม-ถนนคนเดินจิง่ หลี่-เฉินตู-กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม
นาท่านแวะเลือกซื้ อ ผ้ำไหม สินค้า OTOP ของจีน จากนั้นเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ ง ถนนโบรำณจิง่ หลี่
เป็ นถนนคนเดินที่รกั ษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็ นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้ อ
ได้ตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ !! อำหำรสมุนไพร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินเฉินตู
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8145
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
***************************************

โปรแกรมกำรเดินทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรท่องเที่ยว
บำงรำยกำรหรือทดแทนรำยกำรท่องเที่ยวบำงรำยกำรและจะต้องมีจำนวนผูโ้ ดยสำร
จำนวน 15 ท่ำนขึ้ นไปจึงออกเดินทำงในกรณีที่มีจำนวนผูโ้ ดยสำรไม่ถึง 15 ท่ำนไม่มีหวั หน้ำทัวร์ไทย
หมำยเหตุ
กรุณำส่งเอกสำรล่วงหน้ำ 20 วันก่อนเดินทำง เพรำะต้องทำวีซ่ำจีนก่อนเพื่อทำวีซ่ำทิเบต
อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดิ น ทำง
รำคำผูใ้ หญ่
รำคำเด็ก (เท่ำกับผูใ้ หญ่)
พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม
วัน ที่ 09-14 พ.ย. 60
40,900
40,900
8,000
วัน ที่ 30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 60
40,900
40,900
8,000
วัน ที่ 21-26 ธ.ค. 60
40,900
40,900
8,000
วัน ที่ 28 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61
46,900
46,900
8,000
***ค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น 120 หยวนต่อท่ำน*** // ส่วน หัวหน้ำทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ ***
รำคำรวมค่ำประกันสุขภำพ และอุบตั ิเหตุแล้ว
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล **
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ข้อควรทรำบ : ร้ำนที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ ำเท้ำ(ขอควำมร่วมมือลูกค้ำทุกท่ำนแช่เท้ำ),
ไข่มุก, ร้ำนผ้ำไหม ซึ่งจำเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยว
ทุกท่ำนทรำบว่ำ ทุกร้ำนจำเป็ นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ควำมพอใจของลูกค้ำเป็ นหลัก
ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบธรรมดา 4 วันทาการ
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงิ นท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
9. ราคารวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี น้ ามัน
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดิ นทางในกรณี ที่น้ าหนั กเกินกว่าที่ สายการบินกาหนด 23 กิโลกรัม/ท่ำน ส่วนเกินน้ าหนั กกิโลกรัมละ
500 บาท
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั ่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.ค่ำทิปไกด์ + คนขับรถ ท่ำนละ 120 หยวน // ส่วนหัวหน้ำทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจของท่ำน
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เงื่อนไขกำรให้บริกำร
1. กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสำรจำนวน 10 ท่ำนขึ้ นไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
2. ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องกำรออกตั ๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อ
เช็คข้อมูลควำมถูกต้องของรำยกำรทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลำนัดหมำยทัวร์ หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัท
ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กำรชำระค่ำบริกำร
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทำง
4. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจำ
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือ
โดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึ งเที่ ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทำงได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
หมำยเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการ
ที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิ ดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
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5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่ นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษั ทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ ให้บริการ บริษั ท ฯจะดาเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่ จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุ เทศก์ พนั ก งาน และตัว แทนของบริ ษั ท ฯ ไม่มี สิ ท ธิ์ ในการให้ค าสัญ ญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษั ท ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิ ดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ
ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริษทั จะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จำ่ ยที่เกิดขึ้ นจำกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน
11.ในกรณีที่ลกู ค้ำต้องออกตั ๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้น
ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่ำใช้จำ่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสำรในกำรยืน่ วีซ่ำจีนสำหรับผูท้ ี่ถือพำสสปอร์ตไทย
** ยืน่ วีซ่ำเดี่ยวค่ำบริกำรดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,550 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้ นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้ อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูท้งั 2ข้าง
- ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า
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4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต้องแนบสูติบตั รตัวจริง, สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุ ญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่ งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทรำบว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ขอ้ มูล
เท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มที่มีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยูใ่ นระหว่ำงจัดระเบียบกำรยืน่ วีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบกำรยืน่ เอกสำร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถำนทูต และบำงครั้งบริษทั ทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ
ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุ ญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด /
ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่
ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาตการทางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษทั สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสำรที่ตอ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้ นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
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- ห้ามสวมเสื้ อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูท้งั 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3.ใบอนุ ญาตการทางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่
แปล)
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รบั ทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1.
ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.
นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.
นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
4.
นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ
 ยืน่ วีซ่ำด่วน 2 วัน เสียค่ำใช้จำ่ ยเพิ่มท่ำนละ 1,050 บำท

(ต่ำงชำติฝรั ่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทวั เนีย ลัตเวี ย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้)
**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรยืน่ วีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ**
ประกำศ
เนื่ องจำกสภำวะน้ ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึ้ น ทำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษี น้ ำมันขึ้ นใน
อนำคต ซึ่งทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริง
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**สถำนทูตจีนมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่งงำน
 หม้ำย
 หย่ำ
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.................................................................................................................................... .................
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................. ................................................รหั ส ไปรษณี ย ์
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ............................โทรศัพท์บำ้ น............................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตำแหน่งงำน .......................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถำนที่ทำงำน/สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ........................................โทร..........................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่ำน)
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่.......................เดือน..........................ปี ............................. ถึง วันที่..........................เดือน............................ปี ............................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ.....................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี .......................... ถึง วันที่.........................เดือน.............................ปี ............................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME........................................... SURNAME.................................................. ...
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมำยเหตุ
** กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็ นจริง
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษทั แล้วไม่ครบ ทำงบริษทั อำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ทำ่ นเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด)

