รหัสทัวร GOH1900598
ทัวรจีน ธิเบต เฉิงตู ลาซา 6 วัน 5 คืน (3U)
ทิเบต พระราชวังโปตาลา พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
ทิเบต ทะเลสาบหยางหู ทะเลสาบที่มีนํ้าที่ใส ดั่งเปนอัญมณีที่มีสีฟาอมเขียว
เฉิงตู ชอปปงถนนคนเดินจิ่งหลี แหลงแบรนดเนม และ ถนนคนเดินซุนซีลู

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

14.30
น.

17.35
น.

21.45
น.

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(17.35-21.45)

พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 3

เคานเตอร E หรือ ประตู 4 เคานเตอร G สายการบินเสฉวน แอรไลน (3U) โดยมี

เจาหนาที่ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสาร
การเดินทางใหกับทุกทาน

ออกเดินทางสูเมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U 8146 

ถึงทาอากาศยาน เฉิงตู ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบริเวณลุมแมนํ้าห
มิน ใจกลางมณฑล มีภูมป
ิ ระเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่

เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอนที่อบอุน ฤดูหนาวที่ไมหนาว
นักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน จัดเปนอันดับ 3
ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร และดาน
การศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต

พักที่ HANGKONG HOTEL OR SAME 3*

วันที่ 2
08.40
น.

(โรงแรมใกลสนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอไฟลท)

เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)-ลาซา(สนามบินลาซากุงการ)(08.40-10.55)พระราชวังโหลวปูหลินคา

ออกเดินทางสูเมืองลาซา Sichuan Airlines โดยเที่ยวบินที่ 3U8697(มีอาหาร
เสิรฟบนเครื่อง)

(เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)

10.55 น. เดินทางถึง นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เมืองศักดิ์สิทธิ์และ

ลึกลับของโลก จุดศูนยกลางจิตวิญาณของชาวพุทธ อยูสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 3,650
เมตร เปนดินแดนที่ราบสูง ที่ไดรับสมญานามวา “หลังคาโลก” เมืองลาซาแบง

ออกเปน 2 สวนคือ ลาซาเกา และลาซาใหม โดยแบงตามลักษณะของเชื้อชาติ

พลเมือง สถาปตยกรรม และวิถีชีวิตความเปนอยู ซึ่งนับวาเปนเสนหอยางหนึ่งของ
เมืองลาซา

นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และ รับสัมภาระ

กลางวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม พระราชวังโหลวปูหลินคา ซึ่งเปนพระราชวังฤดูรอน คูกับ พระราชวังฤดู

หนาวโปตาลา หรืออีกชื่อเรียกวา นอรบูหลิงฆา มีความหมายวาวา สวนอัญมณี สราง
ขึ้นในชวงหลังศตวรรษที่ 18 (ตรงกับป พ.ศ. 2298 กอนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ป)
โดยดาไลลามะที่ 7 สมัยตอๆ มา ดะไลลามะองคอื่นๆ ไดสรางตอเติมสวนของตนเอง

ขึ้นมาเรื่อย ๆ แมแตดาไล ลามะ องคที่ 14 ก็ยังไดตอเติมพระราชวังของตนเองกอนที่
จะหนีออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังกเทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนัง

เกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแงมุมตาง ๆ โดยมีกรอบเปนภาพเขียนพุทธชาด นําทาน
เดินทางสูโรงแรมที่พัก ใหทานพักผอนเพื่อมปรับสภาพรางกาย เนื่องจากเมืองลาซา
เปนเมืองที่อยูที่ราบสูง ระยะแรกบางทานอาจจะมีอาการออนเพลีย ปวดหัว หรือ
คํ่า

อาเจียน

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 4*

คืนนี้ขอใหทานพักผอนใหเต็มที่เพื่อปรับสภาพรางกาย ลาซา เปนเมืองที่อยูสูงกวาระดับนํ้าทะเล
มาก จึงมีแรงกดอากาศตํ่า มีออกซิเจนนอย รางกายระยะแรกอาจมีอาการออนเพลีย บางทาน

อาจจะปวดศีรษะ หรือทองเสีย ทองอืด หรือคลื่นไส อาเจียน จึงควรนอนพักผอนใหมากพอ เมื่อ
ตื่นขึ้นมาจะไดสดชื่น สําคัญ ไมควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา ไมควรอาบนํ้าในคืนนี้ ถาอาบนํ้า อยาให
นานเกิน 5-10 นาที
วันที่ 3
เชา

พระราชวังโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดบารฆอร-อารามเซรา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยูบนยอดเขาแดงซึ่งมี ความสูงประมาณ 117

เมตร พระราชวังโปตาลา เปนอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กวาง 350 เมตร มี
หองตางๆ เกือบ 1,000 หองเริ่มสรางเมื่อคริสตศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริยผูยิ่งใหญที่

ไดรวบรวมทิเบต ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดสําเร็จ คือ กษัตริย ซงจาน กัมโป

(Songtsen Gampo) แรกเริ่มตองการเพียงจะสรางเปนตําหนักใหแก มเหสีชาวจีน
และชาวเนปาลของพระองคเอง ตอมาทรงใชปอมแหงนี้เปนสถานที่ในการศึกษาพระ

ธรรมคําสั่งสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจาจวบจนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครองเปน
พระลามะ เปนผูปกครองประเทศ ปจจุบันนี้สวนกอสรางเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให

เห็นอยูทามกลางสิ่งกอสรางใหมที่ตอเติมในยุคหลัง อาคารที่ตอเติมในชวงหลังนี้สวน
หลักๆ สรางในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ ป ค.ศ. 1645-1693 (องคดา

ไลลามะ องคปจจุบันคือ องคที่14) เพื่อใหเปนพระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวังโปตา

ลา แบงเปน 3 สวน คือ สวนของพระราชวังสีขาว, สีแดงและสวนเชื่อมที่เปนสีเหลือง
พระราชวังสีขาวเปนสวนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเปนสวนพุทธาวาสสําหรับใช
ทํากิจของสงฆและบรรจุ พระศพขององคดาไลลามะ (ดาไล ลามะองคที่

5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และหองสมุดที่ใชสําหรับเก็บพระไตรปฎก นําทานชม
วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือ วัดตาเจาซื่อ เปนวัดที่ถือวาเปนศูนยรวมจิตใจ
ของชาวธิเบตทั้งมวลเพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน นักบวชนับลานก็จะเดินทางมารวมกัน
ทําพิธีที่นี่สรางในสมัยของกษัตริยซงจาน กัมโปเชนกัน เพื่อไวเปนที่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูปที่มเหสีชาวตางชาติสององคของพระองค คือ ชาติจีนและเนปาลนําเขา
มายังธิเบต ศิลปะการกอสรางมีจุดเดนตรงที่นําเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ

ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร มีตํานานเลากันวากอนที่กษัตริยชงเซินกัมโปจะสราง

วัดตาเจาซื่อไดอธิษฐานวาพระองคจะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศหากแหวนนั้นตกลงที่
ใดก็จะสรางวัดลงตรงนั้นปรากฏวาแหวนลอยลงไปตกในสระนํ้ากระทบกับหินที่โผล

ขึ้นมา ทันใดนั้นเองนิมิตของสถูปก็ปรากฏใหแกคนทั่วไปไดเห็นจึงนับวาเปนนิมิตรที่ดี

กษัตริยซงจาน กัมโป ก็เลยสั่งใหสรางวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดมีสิ่งสําคัญอยูหลาย
สิ่งเปนสิ่งที่เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรและความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร เชน

รูปปนอนุสาวรียเปนยา 2 เม็ดที่สรางเมื่อ 200 ปกอน บอกวิธีการรักษาโรคฝดาษที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแตปรากฏวารูปปนนี้ถูกผูคนแอบแกะไปกินเพื่อรักษาโรคเสีย

แลว นอกจากนี้ยังเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวินเฉิง นํามาจากประเทศ

จีนเมื่อ 1,300 ปกอน ซึ่งไดรับการกราบไหวและยอมรับกันอยางมากวาศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
แมแตพวกขบวนการเรดการดหรือกองทัพแดงที่ทําลายทุกอยางตอนที่มีการปฏิวัติ

วัฒนธรรมจีนในประเทศจีนยังไมกลาแตะตองพระพุทธรูปองคนี้เลย

กลางวัน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินชม ตลาดบารฆอร หรือเรียกวา ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต ที่ตั้งลอมรอบ

วัดตาเจาซื่อ และชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวธิเบต นําทานชม อารามเซรา

ภาษาจีนเรียกวา เซอราซื่อ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาตาติปูและสรางขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเปน

ที่ตั้งของกระทอมที่พระชองฆาปา ศึกษาธรรมะปฎิบัติกรรมฐาน สรางโดยศิษยรูปหนึ่ง
ของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อป ค.ศ. 1419 โดยพระนิกายหมวกเหลือง ลูก

ศิษยของพระสังกัปปะ (ชองฆาปา มีอายุอยูระหวางป ค.ศ. 1357-1416 เปนผูกอตั้ง

พุทธศาสนา นิกายคุณธรรม หรือ นิกายหมวกเหลือง ตามประวัติเลากันวา ชองฆาปา
ก็คือพระอาจารยขององค ดาไลลามะที่ 1) อารามแหงนี้เคยมีพระจําวัดอยูถึงเกือบ

5,000 รูป เปนอารามที่รูจักกันดีทั่วทิเบต ปจจุบันมีพระจําวัดอยูประมาณ 300 รูป
เปนวัดที่ใหญอันดับ 2 รองจากวัดเดรปุง มีพระอยูประจํามากกวา 6000 รูป

นอกจากนี้อารามเซรา ยังเปนที่เก็บสมบัติทางพุทธศาสนา เชน พระพุทธรูปที่ทํา

จากอัญมณีและหลอจากทองเหลือง พระคัมภีรที่เขียนดวยหมึกสีทอง ทั้งที่เปนศิลปะ

แบบทิเบตและศิลปะแบบอินเดีย และยังมีสิ่งที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งก็คือ จะมีพระสงฆ
คํ่า
วันที่ 4
เชา

ปุจฉา วิสัชนาหลักธรรม

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 4*

ลาซา-ทะเลทราบหยางหู- ลาซา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบหยางหู หรือเรียกวา หยุหมู เปนทะเลสาบที่มีนํ้าที่ใส ดั่ง

เปนอัญมณีที่มีสีฟา ถึงสีฟาอมเขียว สูงกวาระดับนํ้าทะเลประมาณ 4,441 เมตร มี

พื้นที่ 638 ตารางกิโลเมตร เปนทะเลสาบติดอันดับ 1 ใน 5 ที่ศักดิ์สิทธของชาวชีจาง

(ทิเบต) สัมผัสความสวยของนํ้าที่ใส วิวทิวทัศนของภูเขาที่มีหิมะปกคลุม ชมทุงหญา
อันกวางใหญ

กลางวัน
บาย
คํ่า

วันที่ 5
เชา

10.25
น.

12.35
น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสู เมืองลาซา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ BRAHMAPUTRA HOTEL OR SAME 4*

ลาซา(สนามบินลาซากุงการ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)(10.25-12.35)-รานนวด
ฝาเทา-ถนนคนเดินซุนซีลู

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

ออกเดินทางกลับสูเฉิงตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines โดยเที่ยวบินที่
3U8698

(มื้อกลางวันจัดเปน BURKERKING OK KFC กอนขึ้นเครื่อง)

(เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)
เดินทางถึงเมืองเฉิงตู นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานสูศูนยสุขภาพใหทานชม ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ
ผอนคลายความเมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า นําทานอิสระชอปปง
ถนนคนซุนซีลู ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชอปเสื้อผา รองเทา กระเปาแบรนดเนม

คํ่า
วันที่ 6
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ FELTON GLORIA HOTEL OR SAME 5*

รานยางพารา-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตุซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)(15.25-18.00)

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานแวะเลือกซื้อสินคาจากยางพารา ที่รานยางพารา เดินทางสูแหลงชอปปง ถนน

โบราณจิ่งหลี่ เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคา

กลางวัน

ตางๆ มากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

18.00

เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

15.25 น.
น.

ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจาํ นวนผูโดยสาร
จํานวน 15 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวร
ไทย
หมายเหตุ กรุณาสงเอกสารลวงหนา 20 วันกอนเดินทาง เพราะตองทําวีซาจีนกอนเพื่อทํา
วีซาธิเบต*
อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
พักหองละ 23 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป
(ไมเสริม
เตียง)
ทานละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

วันที่ 05-10 เม.ย. 62

35,888.-

35,888.-

35,888.-

วันที่ 26 เม.ย.-01 พ.ค. 35,888.62

35,888.-

35,888.-

วันที่ 15-20 พ.ค. 62

35,888.-

35,888.-

35,888.-

วันที่ 16-21 มิ.ย. 61

35,888.-

35,888.-

35,888.-

6,500.6,500.6,500.6,500.-

ไมรับจอย
แลนด
ไมรับจอย
แลนด
ไมรับจอย
แลนด
ไมรับจอย
แลนด

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาวีซาทานละ 1,500 บาท***
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ทาน/ทริป
*** หัวหนาทัวร แลวแตดุลพินิจ ***
*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ขอควรทราบ : รานที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝาเทา(ขอความรวมมือลูกคา

ทุกทานแชเทา), ไขมุก, รานผาไหม ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคา
ทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา ทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซื้อ
หรือไมซ้อ
ื ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว

2.

3.

4.

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การชําระคาบริการ

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท

3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา

4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด

4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด

4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร )
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.

คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)

4.

คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

3.
5.

6.

คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ

คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได **

- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป

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

ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
7.
8.

1.5 ลานบาท]

รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. กระเปาเดินทาง
2. กระเปาเดินทางในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน
3. คาทําหนังสือเดินทาง
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
6. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน/ทาน/ทริป
8. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซาแบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500
บาท)

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ
และอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา
หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่น
ื ๆ

5.

รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
นี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัด
จําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจา ยที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 300 หยวน/ทาน/วัน
11. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย
**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ **

-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,550 บาท
1.

2.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2
หนาเต็ม

รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน

- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3.

สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry

4.

สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง

6.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา

5.

ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา

เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ
บัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่
http://www.consular.go.th/)

- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ

โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

7.

เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร

8.

โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก

พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)

ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา

ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
9.

ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ

ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา

การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย
2 อาทิตย

10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ

- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น

- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน
ดวยตนเอง

- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาให
ได

1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,060 บาท

2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 1,600 บาท

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง)

- เอกสารที่ตองเตรียม

1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา
และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาว
เทานั้น**

และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน

- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน

4.หนังสือวาจางในการทํางาน

5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรอง
ตราประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซา ให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปนี้

1.

ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก

3.

นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา

2.
4.

นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช

นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,050 บาท

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย
ลัตเวีย

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน
สวีเดน

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซา โดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR)

NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ

 โสด

 แตงงาน

 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู

 หมาย

 หยา

สมรส .................................................................................

ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย...........................................

โทรศัพท............................................................ มือถือ.................................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย...........................................

โทรศัพท............................................................ มือถือ.................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) .................................................................

ตําแหนงงาน.................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย...........................................

โทรศัพท............................................................ มือถือ.................................................................

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม

 ไมเคย

 เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว

เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
..................

ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม
...................................

 ไมเคย

 เคย โปรดระบุ

เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป
..................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS /MRS / MR)

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

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

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

RELATION..........................................................................................................................
หมายเหตุ

** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง

** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทํา
ใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตั วทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี

(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

