รหัสทัวร B2B 1902665

ทัวรจีน หนีหาว ซีจาง พระราชวังโปตาลา วัดไฉเสินเมี่ยวที่สงู ที่สุดใน
โลก 6D5N (MU)

พระราชวังโปตาลา | ทะเลสาบหยางหู

วัดจาจี(วัดไฉเสินเมี่ยวที่สูงที่สุดในโลก)

อารามเซลา | วัดโจวคัง | ตลาดบารฆอร

หนีห่าว ซีจ้าง พระราชวังโปตาลา วัดไฉเสินเมียวทีสูงทีสุดในโลก วัน คืน

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน
เส้ นทางการเดินทาง
วันที 1
วันที 2
วันที 3
วันที 4
วันที 5
วันที

เริมต้ นเพียง

,900.-

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย่ )(MU5078:19.55-00.05)
คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย่ ) - ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์ ) (MU5827:12.40-15.45) - พักผ่อนปรับสภาพร่างกาย
วัดจ๋าจี(วัดไฉเสินเมียวทีสูงทีสุดในโลก) - อารามเซรา - ร้ านหินตาสวรรค์
ทะลาสาบหยางหู
พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ร้ านยาจีน - ตลาดบาร์ ฆอร์
พระราชวัง โหลวปูห ลิน คา - ลาซา(สนามบิ น ลาซากุง การ์ ) - คุนหมิง(สนามบิ น คุน หมิ ง ฉางสุ่ย) - กรุ งเทพฯ(สนามบิ น สุว รรณภู มิ )
(MU5828:16.35-18.50) (MU2583:22.55-00.45)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย)
(MU5078:19.55-00.05)

17.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร U ประตู
9 สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมีเจาหนาทีค
่ อยใหการตอนรับและอํานวย

19.55 น.

ความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกบ
ั ทุกทาน

ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง สนามบินคุนหมิงฉางสุย โดยเที่ยวบินที่ MU5078

00.05 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุย เมืองคุนหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สด
ุ
ในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุม
 นอยถึง 24 เผาครอบคลุม
พื้นที่ถงึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสงู เหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร

คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมีภูมอ
ิ ากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไม
รอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดงึ ดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม

ที่พก
ั
วันที่2
เชา

ผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมือง และนําทานตอไฟลทภายในประเทศ
HANGKONG HOTEL OR SAME 3*

(โรงแรมใกลสนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอไฟลท)

คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุย) - ลาซา(สนามบินลาซากุงการ)
(MU5827:12.40-15.45) - พักผอนปรับสภาพรางกาย

รับประทานอาหารเชา สงวนสิทธิ์จด
ั เปน SNACK BOX รับทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ

12.40 น. ออกเดินทางสู เมืองลาซา สนามบินลาซากุงการ โดย สายการบินไชนาอีสเทิรน โดย
เที่ยวบินที่ MU5827

15.45 น.

(เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)

เดินทางถึง เมืองลาซา สนามบินลาซากุงการ เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต
เมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับของโลก จุดศูนยกลางจิตวิญาณของชาวพุทธ อยูสูงเหนือ

ระดับนํ้าทะเล 3,650 เมตร เปนดินแดนที่ราบสูง ที่ไดรับสมญานามวา “หลังคาโลก”

เมืองลาซาแบงออกเปน 2 สวนคือ ลาซาเกา และลาซาใหม โดยแบงตามลักษณะของ

เชื้อชาติพลเมือง สถาปตยกรรม และวิถีชวี ิตความเปนอยู ซึง่ นับวาเปนเสนหอยางหนึง่
ของเมืองลาซา หลังผานพิธต
ี รวจคนเขาเมือง นําทานสูโรงแรมที่พก
ั ใหทา นไดพก
ั ผอน
คํ่า

เพื่อปรับสภาพรางกาย

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

JARDIN SECRET HOTEL OR SAME 4*

คืนนี้ขอใหทา นพักผอนใหเต็มที่เพื่อปรับสภาพรางกาย ลาซา เปนเมืองทีอ
่ ยูสูงกวา

คืน

อาการออนเพลีย บางทานอาจจะปวดศีรษะ หรือทองเสีย ทองอืด หรือคลื่นไส อาเจียน

อา

ระดับนํ้าทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศตํ่า มีออกซิเจนนอย รางกายระยะแรกอาจมี

จึงควรนอนพักผอนใหมากพอ เมือ
่ ตื่นขึ้นมาจะไดสดชื่น สําคัญ ไมควรสูบบุหรี่และดืม
่
สุรา ไมควรอาบนํ้าในคืนนี้ ถาอาบนํ้า อยาใหนานเกิน 5-10 นาที
วันที่ 3

วัดจาจี(วัดไฉเสินเมี่ยวทีส
่ ูงที่สด
ุ ในโลก) - อารามเซรา - รานหินตาสวรรค

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทานสู วัดจาจี หรือเรียกวา วัดซากิ ภาษาทิเบตเรียกวา จาจีลาหมู ถือวาเปน วัดไฉ

เสินเมี่ยวทีส
่ ูงที่สด
ุ ในโลก ใหทานไดกราบไหวขอพรเทพเจาแหงความมัง่ คั่ง วัดแหงนีม
้ ี
เรื่องเลาวา เทพผูพ
 ิทก
ั ษแหงพุทธศาสนา ประดิษฐานอยูในวิหารหลังซากิ นอกจากนีย
้ งั

มีคําลํ่าลือวาในวัดทิเบตแหงพระโพธิสต
ั วซากิแหงนีห
้ ากใครก็ตามไดมากราบบูชา “ซาจิ
รา” จะสมปราถนาในความมัง่ คั่งมาก และยังถือวาเปนวัดเดียวทีม
่ ค
ี วามมัง่ คัง่ ในทิเบต
ทําใหผค
ู นทั้งในประเทศจีนและตางประเทศหากไดมีโอกาสมายังทิเบต ก็จะนิยมไป
กราบไหวขอพร เพือ
่ ความมั่งคัง่ รํา่ รวย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ระ

จึง

สุร

นําทานชม อารามเซรา ภาษาจีนเรียกวา เซอราซื่อ ตัง้ อยูบริเวณเชิงเขาตาติปแู ละสราง
ขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเปนทีต
่ งั้ ของกระทอมที่พระชองฆาปา ศึกษาธรรมะปฎิบต
ั ก
ิ รรมฐาน
สรางโดยศิษยรูปหนึ่งของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อป ค.ศ. 1419 โดยพระ
นิกายหมวกเหลือง ลูกศิษยของพระสังกัปปะ (ชองฆาปา มีอายุอยูร ะหวางป ค.ศ.

1357-1416 เปนผูก
 อตัง้ พุทธศาสนา นิกายคุณธรรม หรือ นิกายหมวกเหลือง ตาม

ประวัติเลากันวา ชองฆาปา ก็คือพระอาจารยขององค ดาไลลามะที่ 1) อารามแหงนี้เคย
มีพระจําวัดอยูถ
 ึงเกือบ 5,000 รูป เปนอารามที่รูจก
ั กันดีทั่วทิเบต ปจจุบันมีพระจําวัด
อยูประมาณ 300 รูป เปนวัดที่ใหญอันดับ 2 รองจากวัดเดรปุง มีพระอยูประจํา

มากกวา 6000 รูป นอกจากนี้อารามเซรา ยังเปนที่เก็บสมบัตท
ิ างพุทธศาสนา เชน

พระพุทธรูปที่ทําจากอัญมณีและหลอจากทองเหลือง พระคัมภีรที่เขียนดวยหมึกสีทอง

ทั้งที่เปนศิลปะแบบทิเบตและศิลปะแบบอินเดีย และยังมีสงิ่ ที่นา สนใจอีกอยางหนึง่ ก็คอ
ื
จะมีพระสงฆปุจฉา วิสัชนาหลักธรรม

จากนั้นนําทานแวะชม รานหินตาสวรรค ที่เปรียบเสมือนดัง่ ตามังกร หากมีไวจะทําให

ทานมั่งคัง่ ประสบความสําเร็จ สุขภาพดี ชวยใหชนะอุปสรรคตางๆ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4

ทะลาสาบหยางหู

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

ที่พก
ั

JARDIN SECRET HOTEL OR SAME 4*

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบหยางหู (ใชเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หรือเรียกวา หยุ
หมู เปนทะเลสาบทีม
่ ีนํ้าที่ใส ดัง่ เปนอัญมณีทม
ี่ ีสีฟา ถึงสีฟาอมเขียว สูงกวา

ระดับนํ้าทะเลประมาณ 4,441 เมตร มีพื้นที่ 638 ตารางกิโลเมตร เปนทะเลสาบติด

อันดับ 1 ใน 5 ทีศ
่ ก
ั ดิ์สิทธของชาวชีจาง(ทิเบต) สัมผัสความสวยของนํา้ ที่ใส วิวทิวทัศน
ของภูเขาที่มห
ี ม
ิ ะปกคลุม ชมทุง หญาอันกวางใหญ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองลาซา (ใชเวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5

พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - รานยาจีน - ตลาดบารฆอร

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

ที่พก
ั

JARDIN SECRET HOTEL OR SAME 4*

นําทานชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยูบนยอดเขาแดงซึง่ มี ความสูงประมาณ 117

เมตร พระราชวังโปตาลา เปนอาคารสูง 13 ชัน
้ ยาว 400 เมตร กวาง 350 เมตร มี

หองตางๆ เกือบ 1,000 หองเริม
่ สรางเมือ
่ คริสตศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริยผูยงิ่ ใหญที่ได
รวบรวมทิเบต ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไดสําเร็จ คือ กษัตริย ซงจาน กัมโป

(Songtsen Gampo) แรกเริม
่ ตองการเพียงจะสรางเปนตําหนักใหแก มเหสีชาวจีน
และชาวเนปาลของพระองคเอง ตอมาทรงใชปอมแหงนี้เปนสถานที่ในการศึกษาพระ

ธรรมคําสั่งสอนขององคสม
ั มาสัมพุทธเจาจวบจนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครองเปน

พระลามะ เปนผูป
 กครองประเทศ ปจจุบันนี้สวนกอสรางเดิม 2 หลังนี้ยงั คงเหลือใหเห็น
อยูทามกลางสิง่ กอสรางใหมทต
ี่ อเติมในยุคหลัง อาคารทีต
่ อเติมในชวงหลังนี้สว นหลักๆ
สรางในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ ป ค.ศ. 1645-1693 (องคดาไลลามะ

องคปจจุบันคือ องคที่14) เพื่อใหเปนพระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบงเปน

3 สวน คือ สวนของพระราชวังสีขาว, สีแดงและสวนเชื่อมที่เปนสีเหลือง พระราชวังสี

ขาวเปนสวนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเปนสวนพุทธาวาสสําหรับใชทาํ กิจของสงฆ

และบรรจุ พระศพขององคดาไลลามะ (ดาไล ลามะองคที่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ
13) และหองสมุดที่ใชสําหรับเก็บพระไตรปฎก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือ วัดตาเจาซื่อ เปนวัดทีถ
่ ือวาเปนศูนย

รวมจิตใจของชาวธิเบตทัง้ มวลเพราะเมือ
่ มีพิธถ
ี ือศีลกัน นักบวชนับลานก็จะเดินทางมา
รวมกันทําพิธีที่นี่สรางในสมัยของกษัตริยซงจาน กัมโปเชนกัน เพือ
่ ไวเปนที่ประดิษฐาน

ของพระพุทธรูปทีม
่ เหสีชาวตางชาติสององคของพระองค คือ ชาติจีนและเนปาลนําเขา

มายังธิเบต ศิลปะการกอสรางมีจุดเดนตรงที่นาํ เอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ

ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร มีตํานานเลากันวากอนทีก
่ ษัตริยช งเซินกัมโปจะสราง

วัดตาเจาซื่อไดอธิษฐานวาพระองคจะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศหากแหวนนั้นตกลงที่ใด
ก็จะสรางวัดลงตรงนั้นปรากฏวาแหวนลอยลงไปตกในสระนํา้ กระทบกับหินที่โผลขึ้นมา
ทันใดนั้นเองนิมต
ิ ของสถูปก็ปรากฏใหแกคนทัว่ ไปไดเห็นจึงนับวาเปนนิมิตรทีด
่ ก
ี ษัตริย

ซงจาน กัมโป ก็เลยสั่งใหสรางวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดมีสิ่งสําคัญอยูหลายสิง่ เปนสิ่ง
ที่เปนหลักฐานทางประวัตศ
ิ าสตรและความเชือ
่ ถือในเรือ
่ งไสยศาสตร เชน รูปปﻤน

อนุสาวรียเปนยา 2 เม็ดที่สรางเมื่อ 200 ปกอ
 น บอกวิธีการรักษาโรคฝดาษที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตแตปรากฏวารูปปﻤนนีถ
้ ูกผูค
 นแอบแกะไปกินเพือ
่ รักษาโรคเสียแลว

นอกจากนี้ยงั เปนทีป
่ ระดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวินเฉิง นํามาจากประเทศจีนเมือ
่
1,300 ปกอ
 น ซึง่ ไดรบ
ั การกราบไหวและยอมรับกันอยางมากวาศักดิ์สิทธิ์ที่สด
ุ แมแต

พวกขบวนการเรดการดหรือกองทัพแดงทีท
่ ําลายทุกอยางตอนทีม
่ ก
ี ารปฏิวัตวิ ัฒนธรรม
จีนในประเทศจีนยังไมกลาแตะตองพระพุทธรูปองคนี้เลย แวะชมยาจีน ยาสมุนไพร

พื้นบานของชาวทิเบต สรรพคุณรักษาโรคตางๆ

นําทานเดินชม ตลาดบารฆอร หรือเรียกวา ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต ทีต
่ ั้งลอมรอบ

คํ่า

ที่พก
ั
วันที่ 6
เชา

วัดตาเจาซื่อ และชมวิถีชวี ต
ิ ความเปนอยูของชาวธิเบต

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

JARDIN SECRET HOTEL OR SAME 4*

พระราชวังโหลวปูหลินคา - ลาซา(สนามบินลาซากุงการ) - คุนหมิง(สนามบินคุนห
มิงฉางสุย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ (MU5828:16.35-18.50)
(MU2583:22.55-00.45)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทานชม พระราชวังโหลวปูหลินคา ซึ่งเปนพระราชวังฤดูรอน คูก
 ับ 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 ในบริเวณโถงรับรองมีบล
ั ลังกเทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนัง

เกี่ยวกับประสบการณชีวต
ิ ในแงมม
ุ ตาง ๆ โดยมีกรอบเปนภาพเขียนพุทธชาด นําทาน
เดินทางสูโรงแรมทีพ
่ ัก ใหทา นพักผอนเพื่อมปรับสภาพรางกาย เนื่องจากเมืองลาซา
เปนเมืองที่อยูท
 ี่ราบสูง ระยะแรกบางทานอาจจะมีอาการออนเพลีย ปวดหัว หรือ
อาเจียน

กลางวัน
16.35 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินลาซากุงการ

ออกเดินทางสู สนามบินคุนหมิงฉางสุย เมืองคุนหมิง โดยเทีย
่ วบินที่ MU5828

18.50 น.

เดินทางกลับถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุย เมืองคุนหมิง

22.55 น.

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดยเที่ยวบินที่ MU2583

00.45 น.

นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง และเช็คอินรอตอเครือ
่ ง

เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการ

อัตราคาบริการ : หนีหาว ซีจาง พระราชวังโปตาลา วัดไฉเสินเมี่ยวที่สูงที่สุดในโลก
6 วัน 5 คืน สายการบินไชนาอิสเทิรน
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 27 ต.ค. – 01

ผูใหญพัก 2-3
ทาน

ทานละ

เด็กอายุไมเกิน

เด็กอายุไมเกิน

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

12 ป

ทานละ

12 ป

ทานละ

พักเดี่ยว
ทานละ

36,900.-

36,900.-

36,900.-

6,000.-

วันที่ 05-10 พ.ย. 62 36,900.-

36,900.-

36,900.-

6,000.-

พ.ย. 62

วันที่ 26 พ.ย. – 01
ธ.ค. 62

35,900.-

35,900.-

35,900.-

6,000.-

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

ไมรับจอย
ไมรับจอย
ไมรับจอย

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 8,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋ว
เครื่องบิน (รวมวีซาจีน 4 วันทําการ)

ราคานีไ้ มรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท

ราคานีไ้ มรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป

หมายเหตุ : กรุณาสงเอกสารลวงหนา 20 วันกอนเดินทาง เพราะตองทําวีซาจีน
กอนเพื่อทําวีซาธิเบต

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทถ
ี่ ือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา

ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีที่ลก
ู คาตองการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาทีข่ องบริษท
ั ฯ กอนทุกครัง้ เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการ
ทัวรรวมทัง้ ไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทาง

3.

4.

บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การชําระคาบริการ

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท

3.2 กรุณาชําระคาทัวรสว นที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา

4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด

4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ
คาใชจา ยทัง้ หมด

4.4 ยกเวนกรุป
 ที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ องการันตีมัดจํากับ

สายการบินหรือคามัดจําที่พก
ั โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ

หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra
Flight และ Charter Flight จะไมมก
ี ารคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเทีย
่ วบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได
1.

2.
3.

คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมห
ี ัวหนาทัวร)

คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

อัตราคาบริการนี้รวม
1.

คาตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

คาโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)

4.

คาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามรายการที่ระบุ

3.
5.

6.

คาเขาชมสถานทีต
่ างๆ ตามรายการที่ระบุ

คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ ะบุ

คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทาง คุม
 ครองในวงเงินทาน
ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุวงเงินทานละ
200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล

เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษท
ั ได **

- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ อ
ี ายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7.
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนาํ้ มัน
คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

2.
3.

4.
5.

กระเปาเดินทาง

คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท
กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีทน
ี่ ํ้าหนักเกินกวาที่สายการบิน

กําหนด ทานละ 1 ใบไมเกิน 20 กิโลกรัม สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบิน

กําหนด

คาทําหนังสือเดินทาง

คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ
่ งดืม
่ , คาอาหารที่สงั่

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

6.

คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

8.

คาทิปมัคคุเทศกทองถิน
่ และคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป

7.

คาทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

หมายเหตุ
1.

2.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด

เหตุสด
ุ วิสัยจนไมอาจแกไขได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรบ
ั ผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, อุบต
ั ิเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหาย

3.

4.

ของสัมภาระ ความลาชา เหตุสด
ุ วิสัย อื่นๆ เปนตน

หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษท
ั ฯ จะถือวาทาน
สละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการทีท
่ านไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา

ประเทศ อันเนือ
่ งมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต
่ องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่

หลังจากไดสํารองที่นงั่ บนเครือ
่ ง และโรงแรมทีพ
่ ักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนีอ
้ าจเปลี่ยนแปลงไดตามความ

6.

7.

เหมาะสม

ราคานีค
้ ิดตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครือ
่ งบินตามสถานการณ
ดังกลาว

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการ

ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษท
ั ฯขนสง หรือ

หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการ
8.

9.

ทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสท
ิ ธิ์ในการใหคาํ สัญญา

ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
 อ
ี ํานาจของบริษท
ั
ฯ กํากับเทานั้น

หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก

ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมก
ี าร

คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทงั้ นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมา
ให โดยขอสงวนสิทธิก
์ ารจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10. ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษท
ั ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจา ย
ใดๆ ทั้งสิ้น

สําหรับผูท
 ี่มีความประสงคตองการขอยืน
่ วีซาเดี่ยว

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูท
 ี่ถือพาสสปอรตไทย
**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ **

- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท
1.

หนังสือเดินทางที่มอ
ี ายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไม

ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก
อยางนอย 2 หนาเต็ม

รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาว

เทานั้น**

และตองไมใชสติก
๊ เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด

ขาราชการ

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน

- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทัง้ ใบหนารวมถึงใบหูทงั้ 2 ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3.

สําหรับผูท
 ี่ถอ
ื หนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ

4.

สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง

5.

6.

Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา

เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของ

ตัวทานเอง

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา

- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบต
ั รตัวจริง, สําเนาสูติบต
ั ร

และสูติบต
ั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่
http://www.consular.go.th/)

- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต

ใหเดินทาง

ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศก
ึ ษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหนงงาน ทีอ
่ ยูปจจุบน
ั

ที่อยูที่ทาํ งาน ญาติที่ตด
ิ ตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่

ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมทีม
่ ีปญหา (สถานทูตมีการ
7.

โทรศัพทสม
ุ ตรวจทุกวัน)

เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณา

เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออก
เดินทาง)

8.

โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม
การเรียกขอเอกสารเพิม
่ เติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอก
สิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษท
ั ทัวรไมทราบลวงหนา

ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบต
ั ร APEC ในการ

9.

เดินทางและยกเวนการทําวีซา ทานจะตองรับผิดชอบ

ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนือ
่ งจากบริษัททัวรฯ ไมทราบ

กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตร
ของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย

10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ

- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํ งานในประเทศ
ไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น

- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง

- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวี
ซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนือ
่ งจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทท
ี่ างบริษัท
สามารถขอวีซาใหได
1.

2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม
่ 5,210 บาท

หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม
่ 1,750 บาท

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารทีต
่ อ
 งเตรียม

1.พาสปอรต ทีม
่ ีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม

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

[พื้นหลังขาวเทานั้น]

และตองไมใชสติก
๊ เกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด
ขาราชการ

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน

- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทัง้ ใบหนารวมถึงใบหูทงั้ 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3.

ใบอนุญาตการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน

4.
6.

หนังสือวาจางในการทํางาน

กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับ
แปลรับรองตราประทับรานที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปนี้
1.

2.

3.
4.

ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายทีด
่ ูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก

นํารูปถายเกา ทีถ
่ า ยไวเกินกวา 6 เดือนมาใช

นํารูปถายทีม
่ วี ิวดานหลัง ทีถ
่ ายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทํา
วีซา

นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซา ดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทาง
ลาชา

ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,125 บาท
[ตางชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุม
 ขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ:

ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ
ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก
 มอลตา เนเธอแลนด

โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด
เอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได]

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซา โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา**

ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม
่ ก
ี ารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี

การปรับราคาภาษีนํ้ามันขึน
้ ในอนาคต ซึง่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง

**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 เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการ
โทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)

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

** ถาเอกสารสงถึงบริษท
ั แลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

