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CHINA 
ทเิบต  ดนิแดนแหง่หลงัคาโลก 

โดยสายการบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์

6 วนั 5 คนื 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-เฉงิต ู   ✈ HANGKONG HOTEL  

OR SAME  3* 

2 
 
เฉงิต-ูลาซา-พระราชวังโหลวปหูลนิคา 🍽 🍽 🍽 

BRAHMAPUTRA HOTEL  
OR SAME 4* 

3 
พระราชวับงโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดบารฆ์อร-์
อารามเซรา 🍽 🍽 🍽 

BRAHMAPUTRA HOTEL  
OR SAME 4* 

4 
ลาซา-ทะเลทราบหยางห-ู ลาซา 

🍽 🍽 🍽 
BRAHMAPUTRA HOTEL  

OR SAME 4* 

5 
ลาซา-เฉงิต-ูรา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนคนเดนิซนุซลีู ่

🍽 🍽 🍽 
FELTON GLORIA HOTEL  

OR SAME 5* 

6 
รา้นยางพารา-ถนนโบราณจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 

🍽 🍽 ✈  

ราคายงัไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 120 หยวน 

  

เครือ่ง  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 

 

 

 

 
 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 
 
•  ทเิบต.....พระราชวงัโปตาลา พระราชวงัทีส่งุทีส่ดุในโลก  
• ทเิบต....ทะเลสาบหยางห ูทะเลสาบทีม่นี ้าทีใ่ส ดัง่เป็นอัญมณี 

          ทีม่สีฟ้ีาอมเขยีว 
• เฉงิต.ู..ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิจิง่หล.ี.แหลง่แบรนเนม ถนนคนเดนิซนุซลีู ่ 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ-เฉงิต ู
15.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ S ประตู 9 สายการบนิเสฉวน 

แอรไ์ลน์ (3U) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

18.40 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืง เฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่3U8146 

22.45 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิต ูซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยูบ่รเิวณลุ่มแมน่ ้าหมนิใจกลางมณฑล มภีมู ิ

ประเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดู

รอ้นทีอ่บอุ่น ฤดูหนาวทีไ่ม่หนาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สูง ประชากรเมอืงเฉิงตูมรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็น

อนัดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาค

ตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้น าทกุทา่นออกเดนิทางสู ่โรงแรมทีพ่ัก 

 HANGKONG  HOTEL OR SAME 3* 

(โรงแรมใกลส้นามบนิ เพือ่ความสะดวกในการตอ่ไฟลท์) 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
เฉงิต-ูลาซา-พระราชวงัโหลวปหูลนิคา 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม  

หากเวลาไมท่นัอาจจะเป็นเซทกลอ่งแทน 

08.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงลาซา Sichuan Airlines โดยเทีย่วบนิที ่3U8697  

(เทีย่วบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและเวลาบนิ) 
10.55 น. เดนิทางถงึนครลาซาเมอืงหลวงของเขตปกครองตนเองทเิบต เมอืงศักดิส์ทิธิแ์ละลกึลับของโลก จุดศูนยก์ลาง

จติวญิาณของชาวพุทธ อยู่สูงเหนือระดับน ้าทะเล 3,650 เมตร เป็นดนิแดนที่ราบสูง ที่ไดรั้บสมญานามว่า 

“หลังคาโลก” เมอืงลาซาแบง่ออกเป็น 2 สว่นคอื ลาซาเก่า และลาซาใหม ่โดยแบ่งตามลักษณะของเชือ้ชาติ

พลเมอืง สถาปัตยกรรม และวถิชีวีติความเป็นอยู ่ซ ึง่นับว่าเป็นเสน่หอ์ยา่งหนึง่ของเมอืงลาซา น าท่านพธิตีรวจ

คนเขา้เมอืง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านชม พระราชวังโหลวปูหลนิคา ซึง่เป็นพระราชวังฤดูรอ้น คู่กับพระราชวังฤดูหนาวโปตาลา หรอือกีชือ่

เรยีกวา่ นอรบ์หูลงิฆา มคีวามหมายวา่วา่ สวนอญัมณี สรา้งขึน้ในชว่งหลังศตวรรษที ่18 (ตรงกบัปี พ.ศ. 2298 

กอ่นกรุงศรอียธุยาจะแตก 12 ปี) โดยดาไลลามะที่ 7 สมัยต่อๆ มา ดะไลลามะองคอ์ืน่ๆ ไดส้รา้งต่อเตมิส่วน

ของตนเองขึน้มาเรือ่ย ๆ แมแ้ต่ดาไล ลามะ องคท์ี ่14 ก็ยังไดต้่อเตมิพระราชวังของตนเองก่อนทีจ่ะหนีออก

จากทเิบต ในบรเิวณโถงรับรองมบีัลลังกเ์ทวราช และงานจติรกรรมฝาผนังเกีย่วกับประสบการณชวีติในแง่มุม

ต่าง ๆ โดยมกีรอบเป็นภาพเขยีนพุทธชาด น าท่านเดนิทางสู่โรงแรมที่พัก ใหท้่านพักผ่อนเพื่อมปรับสภาพ

รา่งกาย เนื่องจากเมอืงลาซาเป็นเมอืงทีอ่ยูท่ีร่าบสงู ระยะแรกบางท่านอาจจะมอีาการออ่นเพลยี ปวดหัว หรอื

อาเจยีน   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 
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คนืนีข้อใหท้า่นพกัผอ่นใหเ้ต็มทีเ่พือ่ปรบัสภาพรา่งกาย ลาซาเป็นเมอืงทีอ่ยูสู่งกวา่ระดบัน า้ทะเลมาก จงึมแีรงกด

อากาศต ่า มอีอกซิเจนนอ้ย ร่างกายระยะแรกอาจมอีาการอ่อนเพลยี บางท่านอาจจะปวดศรีษะ หรอืทอ้งเสยี 

ทอ้งอดื หรอืคลืน่ไส ้อาเจยีน จงึควรนอนพกัผอ่นใหม้ากพอ เมือ่ตืน่ข ึน้มาจะไดส้ดชืน่ ส าคญั ไมค่วรสูบบุหรีแ่ละ

ดืม่สรุา ไมค่วรอาบน า้ในคนืนี ้ถา้อาบน า้ อยา่ใหน้านเกนิ 5-10 นาท ี

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

พระราชวบังโปตาลากง-อารามโจคงั-ตลาดบารฆ์อร-์อารามเซรา 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม  พระราชวังโปตาลา ตัง้อยูบ่นยอดเขาแดงซึง่ม ีความสงูประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลา เป็น

อาคารสงู 13 ชัน้ ยาว 400 เมตร กวา้ง 350 เมตร มหีอ้งต่างๆ เกอืบ 1,000 หอ้งเริม่สรา้งเมือ่ครสิตศ์ตวรรษที ่7 

โดยกษัตรยิ์ผูย้ ิง่ใหญ่ที่ไดร้วบรวมทิเบต ใหเ้ป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไดส้ าเร็จ คือ กษัตรยิ์ ซงจา้น กัมโป 

(Songtsen Gampo) แรกเริม่ตอ้งการเพยีงจะสรา้งเป็นต าหนักใหแ้ก่ มเหสชีาวจนีและชาวเนปาลของพระองค์

เอง ตอ่มาทรงใชป้้อมแหง่นีเ้ป็นสถานทีใ่นการศกึษาพระธรรมค าสัง่สอนขององคส์มัมาสมัพทุธเจา้จวบจนกระทั่ง

สมัยเปลีย่นการปกครองเป็นพระลามะ เป็นผูป้กครองประเทศ ปัจจุบันนี้สว่นกอ่สรา้งเดมิ 2 หลังนี้ยังคงเหลอืให ้

เห็นอยู่ท่ามกลางสิง่ก่อสรา้งใหมท่ีต่่อเตมิในยคุหลัง อาคารทีต่่อเตมิในชว่งหลังนี้สว่นหลักๆ สรา้งในสมัยของ

ดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645-1693 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่14) เพื่อใหเ้ป็น

พระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบง่เป็น 3 ส่วน คอื สว่นของพระราชวังสขีาว, สแีดงและส่วนเชือ่มที่

เป็นสเีหลอืง พระราชวังสขีาวเป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสแีดงเป็นส่วนพุทธาวาสส าหรับใชท้ ากจิของ

สงฆแ์ละบรรจุ พระศพขององคด์าไลลามะ (ดาไล ลามะองคท์ี ่5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และหอ้งสมดุทีใ่ช ้

ส าหรับเก็บพระไตรปิฎก   น าท่านชม วัดโจคัง  (Jokhang Temple) หรอื วัดตา้เจาซือ่ เป็นวัดทีถ่อืว่าเป็นศูนย์

รวมจติใจของชาวธเิบตทัง้มวลเพราะเมือ่มพีธิถีอืศลีกนั นักบวชนับลา้นก็จะเดนิทางมาร่วมกันท าพธิทีีน่ีส่รา้งใน

สมยัของกษัตรยิซ์งจา้น กมัโปเชน่กนั เพือ่ไวเ้ป็นทีป่ระดษิฐานของพระพทุธรปูทีม่เหสชีาวตา่งชาตสิององคข์อง

พระองค ์คอื ชาตจินีและเนปาลน าเขา้มายังธเิบต ศลิปะการกอ่สรา้งมจีุดเด่นตรงทีน่ าเอาศลิปะของ 4 ชาตมิา

ผสมกนัคอื ทเิบต จนี เนปาลและแคชเมยีร ์มตี านานเลา่กนัวา่กอ่นทีก่ษัตรยิช์งเซนิกมัโปจะสรา้งวัดตา้เจาซือ่ได ้

อธษิฐานวา่พระองคจ์ะโยนแหวนขึน้ไปบนอากาศหากแหวนนัน้ตกลงทีใ่ดก็จะสรา้งวัดลงตรงนัน้ปรากฏว่าแหวน

ลอยลงไปตกในสระน ้ากระทบกับหนิทีโ่ผล่ขึน้มา  ทันใดนัน้เองนมิติของสถูปก็ปรากฏใหแ้กค่นทั่วไปไดเ้ห็นจงึ

นับวา่เป็นนมิติรทีด่กีษัตรยิซ์งจา้น กมัโป ก็เลยสัง่ใหส้รา้งวัดลงตรงนัน้เอง ภายในวัดมสี ิง่ส าคัญอยูห่ลายสิง่เป็น

สิง่ทีเ่ป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตรแ์ละความเชือ่ถอืในเรือ่งไสยศาสตร ์ เชน่ รูปปั้นอนุสาวรยีเ์ป็นยา 2 เม็ดที่

สรา้งเมือ่ 200 ปีกอ่น บอกวธิกีารรักษาโรคฝีดาษทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตแต่ปรากฏวา่รปูปั้นนีถ้กูผูค้นแอบแกะ

ไปกนิเพือ่รักษาโรคเสยีแลว้ นอกจากนีย้งัเป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูทีพ่ระนางเหวนิเฉงิ น ามาจากประเทศจนี

เมือ่ 1,300 ปีก่อน ซึง่ไดรั้บการกราบไหวแ้ละยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิส์ทิธิท์ีสุ่ด  แมแ้ต่พวกขบวนการเรด

การ์ดหรือกองทัพแดงที่ท าลายทุกอย่างตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในประเทศจีนยังไม่กลา้แตะตอ้ง

พระพทุธรปูองคน์ีเ้ลย 
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าท่านเดนิชม ตลาดบารฆ์อร ์หรอืเรยีกว่า ตลาดแปดเหลีย่มธเิบต ทีต่ัง้ลอ้มรอบวัดตา้เจาซือ่ และชมวถิชีวีติ

ความเป็นอยูข่องชาวธเิบต  น าท่านชม อารามเซรา ภาษาจนีเรยีกวา่ เซอราซือ่ ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขาตาตปิแูละ

สรา้งขึน้บนพืน้ทีซ่ ึง่เคยเป็นทีต่ัง้ของกระท่อมทีพ่ระชองฆาปา ศกึษาธรรมะปฎบิัตกิรรมฐาน สรา้งโดยศษิยร์ูป

หนึง่ของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมือ่ปี ค.ศ. 1419 โดยพระนกิายหมวกเหลอืง ลูกศษิยข์องพระสังกัปปะ 

(ชองฆาปา มอีายุอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1357-1416 เป็นผูก้่อตัง้พุทธศาสนา นกิายคุณธรรม หรอื นิกายหมวก

เหลอืง ตามประวัตเิลา่กนัวา่ ชองฆาปา ก็คอืพระอาจารยข์ององค ์ดาไลลามะที ่1) อารามแหง่นีเ้คยมพีระจ าวัด

อยู่ถงึเกอืบ 5,000 รูป เป็นอารามที่รูจ้ักกันดทีั่วทเิบต ปัจจุบันมพีระจ าวัดอยู่ประมาณ 300 รูป เป็นวัดทีใ่หญ่

อันดับ 2 รองจากวัดเดรปุง มพีระอยูป่ระจ ามากกว่า 6000 รูป นอกจากนี้อารามเซรา ยังเป็นทีเ่ก็บสมบัตทิาง

พทุธศาสนา เชน่ พระพทุธรูปทีท่ าจากอญัมณีและหลอ่จากทองเหลอืง พระคัมภรีท์ีเ่ขยีนดว้ยหมกึสทีอง ทัง้ที่

เป็นศลิปะแบบทเิบตและศลิปะแบบอนิเดยี และยังมสี ิง่ทีน่่าสนใจอกีอยา่งหนึง่ก็คอื จะมพีระสงฆป์จุฉา วสิชันา

หลักธรรม 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
ลาซา-ทะเลทราบหยางห-ู ลาซา 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบหยางหู หรอืเรยีกวา่ หยุห๋มู ้เป็นทะเลสาบทีม่นี ้าทีใ่ส ดั่งเป็นอัญมณีทีม่สีฟ้ีา ถงึสี

ฟ้าอมเขยีว  สงูกวา่ระดับน ้าทะเลประมาณ 4,441 เมตร มพีืน้ที ่638 ตารางกโิลเมตร เป็นทะเลสาบตดิอนัดับ 1 

ใน 5 ทีศ่ักดิส์ทิธข์องชาวชจีา้ง(ทเิบต) สัมผัสความสวยของน ้าทีใ่ส  ววิทวิทัศน์ของภเูขาทีม่หีมิะปกคลมุ ชม

ทุง่หญา้อนักวา้งใหญ ่
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงลาซา 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
ลาซา-เฉงิต-ูรา้นนวดฝ่าเทา้-ถนนคนเดนิซุนซลีู ่
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

10.35 น. ออกเดนิทางกลับสูเ่ฉงิต ูโดยสายการบนิ Sichuan Airlines โดยเทีย่วบนิที ่3U8698   

(เทีย่วบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและเวลาบนิ) 

12.35 น. เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ูน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นสูศ่นูยส์ขุภาพใหท้า่นชม ศนูยว์จิัยแพทยแ์ผนโบราณ นวดฝ่าเทา้เพือ่สขุภาพ ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

กบัยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีวไมซ่ า้ น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนคนซนุซลีู ่ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชอ้ปเสือ้ผา้ 

รองเทา้ กระเป๋าแบรนเนม 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 FELTON GLORIA HOTEL OR SAME 

วนัทหีกของการเดนิทาง 
รา้นยางพารา-ถนนโบราณจิง่หลี-่เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
น าท่านแวะเลอืกซือ้สนิคา้จากยางพารา ทีร่า้นยางพารา เดนิทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจิง่หลี ่เป็นถนน

คนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

15.25 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ 3U8145 

17.25 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

หมายเหต ุ   *กรณุาสง่เอกสารลว่งหนา้ 20 วนักอ่นเดนิทาง เพราะตอ้งท าวซีา่จนีกอ่นเพือ่ท าวซีา่ธเิบต* 

ทเิบต  ดนิแดนแหง่หลงัคาโลก 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

เด็ก 1 ทา่น  

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

27 เมษายน – 02 พฤษภาคม 61 33,991 33,991 33,991 6,000 

11-16 พฤษภาคม 61 33,991 33,991 33,991 6,000 

25-30 พฤษภาคม 61 33,991 33,991 33,991 6,000 

01-06 มถินุายน 61 33,991 33,991 33,991 6,000 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 9,900.-  / ทา่น *** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 120 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000. – บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1ใบไม่เกนิ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 
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อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ทา่นละ 1 ใบไมเ่กนิ 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิ

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ  120 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี(ธรรมดา 4 วนัทีก่าร)  1,500 บาท   

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
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 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ  
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**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

................................................................................................................................................. 

รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................

..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................ 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

..................................................................................................................................................

......................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 

(ส าคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION.................................................................................................................................. 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME........................................................... 

RELATION.................................................................................................................................. 

หมายเหต ุ
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**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 

 


