
 

 

รหัสทัวร GOH1900598 
ทัวรจีน ธิเบต เฉงิตู ลาซา 6 วัน 5 คืน (3U) 
 
ทิเบต พระราชวังโปตาลา พระราชวังท่ีสูงท่ีสุดในโลก  
ทิเบต ทะเลสาบหยางหู ทะเลสาบท่ีมีน้ําท่ีใส ด่ังเปนอัญมณีท่ีมีสีฟาอมเขียว 
เฉงิตู ชอปปงถนนคนเดินจิ่งหลี แหลงแบรนดเนม และ ถนนคนเดินซุนซีลู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(17.35-21.45) 
14.30 
น. 

พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 3  
เคานเตอร E หรือ ประตู 4 เคานเตอร G สายการบินเสฉวน แอรไลน (3U) โดยมี
เจาหนาท่ี คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางใหกับทุกทาน 

17.35 
น. 

 ออกเดินทางสูเมืองเฉิงตู โดยเท่ียวบินท่ี 3U  8146   

21.45 
น. 

ถึงทาอากาศยาน เฉิงตู ซ่ึงเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ต้ังอยูบริเวณลุมแมน้ําห
มิน ใจกลางมณฑล มีภูมปิระเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ี
เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอนท่ีอบอุน ฤดูหนาวท่ีไมหนาว
นักและมีปริมาณความช้ืนสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน จัดเปนอันดับ 3 
ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนท้ังศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และดาน
การศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉยีงใต 

  พักท่ี HANGKONG  HOTEL OR SAME  3*  
(โรงแรมใกลสนามบิน เพ่ือความสะดวกในการตอไฟลท) 

วันท่ี 2 เฉงิตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)-ลาซา(สนามบินลาซากุงการ)(08.40-10.55)-
พระราชวังโหลวปูหลินคา 

08.40 
น. 

ออกเดินทางสูเมืองลาซา Sichuan Airlines โดยเท่ียวบินท่ี 3U8697(มีอาหาร
เสิรฟบนเคร่ือง)  
(เท่ียวบินภายในประเทศอาจมีการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและเวลาบิน)  

10.55 น. เดินทางถึง นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เมืองศักด์ิสิทธิ์และ
ลึกลับของโลก จุดศูนยกลางจิตวิญาณของชาวพุทธ อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล 3,650 
เมตร เปนดินแดนท่ีราบสูง ท่ีไดรับสมญานามวา “หลังคาโลก” เมืองลาซาแบง
ออกเปน 2 สวนคือ ลาซาเกา และลาซาใหม โดยแบงตามลักษณะของเช้ือชาติ
พลเมือง สถาปตยกรรม และวิถีชีวิตความเปนอยู ซ่ึงนับวาเปนเสนหอยางหนึ่งของ
เมืองลาซา  

 นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และ รับสัมภาระ 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

บาย นําทานชม พระราชวังโหลวปูหลินคา ซ่ึงเปนพระราชวังฤดูรอน คูกับ พระราชวังฤดู
หนาวโปตาลา หรืออีกช่ือเรียกวา นอรบูหลิงฆา มีความหมายวาวา สวนอัญมณี สราง
ข้ึนในชวงหลังศตวรรษท่ี 18 (ตรงกับป พ.ศ. 2298 กอนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ป) 
โดยดาไลลามะท่ี 7 สมัยตอๆ มา ดะไลลามะองคอื่นๆ ไดสรางตอเติมสวนของตนเอง
ข้ึนมาเร่ือย ๆ แมแตดาไล ลามะ องคท่ี 14 ก็ยังไดตอเติมพระราชวังของตนเองกอนท่ี
จะหนีออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังกเทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนัง
เกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแงมุมตาง ๆ โดยมีกรอบเปนภาพเขียนพุทธชาด นําทาน
เดินทางสูโรงแรมท่ีพัก ใหทานพักผอนเพ่ือมปรับสภาพรางกาย เนื่องจากเมืองลาซา
เปนเมืองท่ีอยูท่ีราบสูง ระยะแรกบางทานอาจจะมีอาการออนเพลีย ปวดหัว หรือ
อาเจียน   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  พักท่ี BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME  4* 
คืนน้ีขอใหทานพักผอนใหเต็มท่ีเพ่ือปรับสภาพรางกาย ลาซา เปนเมืองที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล
มาก จึงมีแรงกดอากาศต่ํา มีออกซิเจนนอย รางกายระยะแรกอาจมีอาการออนเพลีย บางทาน
อาจจะปวดศีรษะ หรือทองเสีย ทองอืด หรือคล่ืนไส อาเจียน จึงควรนอนพักผอนใหมากพอ เมื่อ
ต่ืนข้ึนมาจะไดสดช่ืน สําคัญ ไมควรสูบบุหร่ีและด่ืมสุรา ไมควรอาบน้ําในคืนน้ี ถาอาบน้ํา อยาให
นานเกิน 5-10 นาที 
วันท่ี 3 พระราชวังโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดบารฆอร-อารามเซรา 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานชม  พระราชวังโปตาลา ต้ังอยูบนยอดเขาแดงซ่ึงมี ความสูงประมาณ 117 

เมตร พระราชวังโปตาลา เปนอาคารสูง 13 ช้ัน ยาว 400 เมตร กวาง 350 เมตร มี
หองตางๆ เกือบ 1,000 หองเร่ิมสรางเมื่อคริสตศตวรรษท่ี 7 โดยกษัตริยผูย่ิงใหญท่ี



 

 

ไดรวบรวมทิเบต ใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกันไดสําเร็จ คือ กษัตริย ซงจาน กัมโป 
(Songtsen Gampo) แรกเร่ิมตองการเพียงจะสรางเปนตําหนักใหแก มเหสีชาวจีน
และชาวเนปาลของพระองคเอง ตอมาทรงใชปอมแหงน้ีเปนสถานท่ีในการศึกษาพระ
ธรรมคําส่ังสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจาจวบจนกระท่ังสมัยเปล่ียนการปกครองเปน
พระลามะ เปนผูปกครองประเทศ ปจจุบันน้ีสวนกอสรางเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให
เห็นอยูทามกลางสิ่งกอสรางใหมท่ีตอเติมในยุคหลงั อาคารท่ีตอเติมในชวงหลังน้ีสวน
หลักๆ สรางในสมัยของดาไล ลามะ ท่ี 5 ประมาณ ป ค.ศ. 1645-1693 (องคดา
ไลลามะ องคปจจุบันคือ องคท่ี14) เพ่ือใหเปนพระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวังโปตา
ลา แบงเปน 3 สวน คือ สวนของพระราชวังสีขาว, สีแดงและสวนเช่ือมท่ีเปนสีเหลอืง 
พระราชวังสีขาวเปนสวนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเปนสวนพุทธาวาสสําหรับใช
ทํากิจของสงฆและบรรจุ พระศพขององคดาไลลามะ (ดาไล ลามะองคท่ี 
5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และหองสมุดท่ีใชสําหรับเก็บพระไตรปฎก   นําทานชม 
วัดโจคัง  (Jokhang Temple) หรือ วัดตาเจาซ่ือ เปนวัดที่ถือวาเปนศูนยรวมจิตใจ
ของชาวธิเบตท้ังมวลเพราะเม่ือมีพิธีถือศีลกัน นักบวชนับลานก็จะเดินทางมารวมกัน
ทําพิธีท่ีน่ีสรางในสมัยของกษัตริยซงจาน กัมโปเชนกัน เพ่ือไวเปนที่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูปท่ีมเหสีชาวตางชาติสององคของพระองค คือ ชาติจีนและเนปาลนําเขา
มายังธิเบต ศิลปะการกอสรางมีจุดเดนตรงท่ีนําเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ 
ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร มีตํานานเลากันวากอนที่กษัตริยชงเซินกัมโปจะสราง
วัดตาเจาซ่ือไดอธิษฐานวาพระองคจะโยนแหวนข้ึนไปบนอากาศหากแหวนน้ันตกลงท่ี
ใดก็จะสรางวัดลงตรงน้ันปรากฏวาแหวนลอยลงไปตกในสระน้ํากระทบกับหินท่ีโผล
ข้ึนมา ทันใดน้ันเองนิมิตของสถูปก็ปรากฏใหแกคนท่ัวไปไดเห็นจึงนับวาเปนนิมิตรท่ีดี
กษัตริยซงจาน กัมโป ก็เลยส่ังใหสรางวัดลงตรงน้ันเอง ภายในวัดมีส่ิงสําคัญอยูหลาย
ส่ิงเปนส่ิงท่ีเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรและความเช่ือถือในเร่ืองไสยศาสตร  เชน 
รูปปนอนุสาวรียเปนยา 2 เม็ดท่ีสรางเมื่อ 200 ปกอน บอกวิธีการรักษาโรคฝดาษท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตแตปรากฏวารูปปนน้ีถูกผูคนแอบแกะไปกนิเพ่ือรักษาโรคเสีย
แลว นอกจากน้ียังเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีพระนางเหวินเฉิง นํามาจากประเทศ
จีนเม่ือ 1,300 ปกอน ซ่ึงไดรับการกราบไหวและยอมรับกันอยางมากวาศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุด  
แมแตพวกขบวนการเรดการดหรือกองทัพแดงท่ีทําลายทุกอยางตอนท่ีมีการปฏิวัติ



 

 

วัฒนธรรมจีนในประเทศจีนยังไมกลาแตะตองพระพุทธรูปองคน้ีเลย 
 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานเดินชม ตลาดบารฆอร หรือเรียกวา ตลาดแปดเหล่ียมธิเบต ท่ีต้ังลอมรอบ

วัดตาเจาซ่ือ และชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวธิเบต  นําทานชม อารามเซรา 
ภาษาจีนเรียกวา เซอราซ่ือ ต้ังอยูบริเวณเชิงเขาตาติปูและสรางข้ึนบนพ้ืนท่ีซ่ึงเคยเปน
ท่ีต้ังของกระทอมท่ีพระชองฆาปา ศึกษาธรรมะปฎิบัติกรรมฐาน สรางโดยศิษยรูปหน่ึง
ของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อป ค.ศ. 1419 โดยพระนิกายหมวกเหลือง ลูก
ศิษยของพระสังกัปปะ (ชองฆาปา มอีายุอยูระหวางป ค.ศ. 1357-1416 เปนผูกอต้ัง
พุทธศาสนา นิกายคุณธรรม หรือ นิกายหมวกเหลือง ตามประวัติเลากันวา ชองฆาปา 
ก็คือพระอาจารยขององค ดาไลลามะท่ี 1) อารามแหงน้ีเคยมีพระจําวัดอยูถึงเกือบ 
5,000 รูป เปนอารามท่ีรูจักกันดีท่ัวทิเบต ปจจุบันมีพระจําวัดอยูประมาณ 300 รูป 
เปนวัดท่ีใหญอันดับ 2 รองจากวัดเดรปุง มีพระอยูประจํามากกวา 6000 รูป 
นอกจากน้ีอารามเซรา ยังเปนท่ีเก็บสมบัติทางพุทธศาสนา เชน พระพุทธรูปท่ีทํา
จากอัญมณีและหลอจากทองเหลือง พระคัมภีรท่ีเขียนดวยหมึกสีทอง ท้ังท่ีเปนศิลปะ
แบบทิเบตและศิลปะแบบอินเดีย และยังมีส่ิงท่ีนาสนใจอีกอยางหน่ึงก็คือ จะมีพระสงฆ
ปุจฉา วิสัชนาหลักธรรม 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
   พักท่ี  BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 4* 
วันท่ี 4 ลาซา-ทะเลทราบหยางหู- ลาซา 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบหยางหู หรือเรียกวา หยุหมู เปนทะเลสาบท่ีมีน้ําที่ใส ด่ัง

เปนอัญมณีท่ีมีสีฟา ถึงสีฟาอมเขียว  สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 4,441 เมตร มี
พ้ืนท่ี 638 ตารางกโิลเมตร เปนทะเลสาบติดอันดับ 1 ใน 5 ท่ีศักด์ิสิทธของชาวชีจาง



 

 

(ทิเบต) สัมผัสความสวยของน้ําท่ีใส  ววิทิวทัศนของภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุม ชมทุงหญา
อันกวางใหญ 

 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสู เมืองลาซา 
ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
   พักท่ี BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 4* 
วันท่ี 5 ลาซา(สนามบินลาซากุงการ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)(10.25-12.35)-รานนวด

ฝาเทา-ถนนคนเดินซุนซีลู 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
10.25 
น. 

ออกเดินทางกลับสูเฉิงตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines โดยเท่ียวบินท่ี 
3U8698   
(ม้ือกลางวันจัดเปน BURKERKING OK KFC กอนข้ึนเคร่ือง)  

 (เท่ียวบินภายในประเทศอาจมีการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและเวลาบิน) 
12.35 
น. เดินทางถึงเมืองเฉิงตู นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

 นําทานสูศูนยสุขภาพใหทานชม ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ นวดฝาเทาเพ่ือสุขภาพ 
ผอนคลายความเม่ือยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ํา นําทานอิสระชอปปง 
ถนนคนซุนซีลู ใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชอปเส้ือผา รองเทา กระเปาแบรนดเนม 

 



 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
   พักท่ี  FELTON GLORIA HOTEL OR SAME 5* 
วันท่ี 6 รานยางพารา-ถนนโบราณจ่ิงหล่ี-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบิน

สุวรรณภูมิ)(15.25-18.00) 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 

 
นําทานแวะเลือกซ้ือสินคาจากยางพารา ท่ีรานยางพารา เดินทางสูแหลงชอปปง ถนน
โบราณจิ่งหล่ี เปนถนนคนเดินท่ีรักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคา
ตางๆ มากมายใหทานเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
15.25 น.   ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  3U8145 
18.00 
น. 

เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพ 

 
 

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียว 
บางรายการหรือทดแทนรายการทองเท่ียวบางรายการและจะตองมีจาํนวนผูโดยสาร 

จํานวน 15 ทานข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจํานวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวร
ไทย 

 
 
หมายเหตุ กรุณาสงเอกสารลวงหนา 20 วันกอนเดินทาง เพราะตองทําวีซาจีนกอนเพ่ือทํา
วีซาธิเบต* 
 
 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกนิ 12 ป 
(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกนิ 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 



 

 

วันท่ี 05-10 เม.ย. 62 35,888.- 35,888.- 35,888.- 6,500.- ไมรับจอย
แลนด 

วันท่ี 26 เม.ย.-01 พ.ค. 
62 

35,888.- 35,888.- 35,888.- 6,500.- ไมรับจอย
แลนด 

วันท่ี 15-20 พ.ค. 62 35,888.- 35,888.- 35,888.- 6,500.- ไมรับจอย
แลนด 

วันท่ี 16-21 มิ.ย. 61 35,888.- 35,888.- 35,888.- 6,500.- ไมรับจอย
แลนด 

 
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาวีซาทานละ 1,500 บาท*** 
 ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถ่ินและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ทาน/ทริป 
*** หัวหนาทัวร แลวแตดุลพินิจ *** 
*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
ขอควรทราบ : รานท่ีระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝาเทา(ขอความรวมมือลูกคา
ทุกทานแชเทา), ไขมุก, รานผาไหม ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ้ือ
หรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกดิความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 



 

 

    4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ท้ังหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาท่ีบริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   



 

 

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

 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเปาเดินทาง 
2. กระเปาเดินทางในกรณีท่ีน้ําหนักเกนิกวาท่ีสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน  
3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
5. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 180 หยวน/ทาน/ทริป  
8.  คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซาแบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 

บาท) 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
และอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกดิข้ึน
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา 
หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ 



 

 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต
ท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถอืวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทาน
เปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/วัน 

11. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 
**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
-ย่ืนธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ย่ืนดวน 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 



 

 

 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกนิ   6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ี 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ี

ทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนย่ืนวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมอืงดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  



 

 

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 

 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาให

ได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,060 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพ่ิม  1,600 บาท 
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารท่ีตองเตรียม   
1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา 

และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน **พ้ืนหลังขาว

เทาน้ัน**  
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกนิ   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรอง
ตราประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 



 

 

1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือย่ืนทําวีซา 
4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปท่ีพร้ินซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ย่ืนวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,050 บาท 

 
(ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได) 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ 
 
เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง  
 
 
 
 
 
 
 
**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารท่ีใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 



 

 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................. 
 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   



 

 

เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป
..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
................................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป
..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION.......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION.......................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
**  ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทํา
ใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
 
 
 
 
 
 


