
 

 

รหัสทัวร B2B 1902665 
ทัวรจีน หนีหาว ซีจาง พระราชวังโปตาลา วัดไฉเสินเมี่ยวที่สงูที่สุดใน
โลก 6D5N (MU) 
พระราชวังโปตาลา | ทะเลสาบหยางห ู 
วัดจาจี(วัดไฉเสินเมี่ยวที่สูงที่สุดในโลก) 
อารามเซลา | วัดโจวคัง | ตลาดบารฆอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

หนีห่าว ซีจ้าง พระราชวังโปตาลา วัดไฉเสินเมี�ยวที�สูงที�สุดในโลก � วัน � คืน   

เดินทาง ตุลาคม – พฤศจิกายน  ����  

เริ�มต้นเพียง ��,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง  

วนัที� 1  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) - คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่)(MU5078:19.55-00.05) 
วนัที� 2    คนุหมิง(สนามบินคนุหมิงฉางสุย่) - ลาซา(สนามบินลาซากงุการ์) (MU5827:12.40-15.45) - พกัผ่อนปรับสภาพร่างกาย 
วนัที� 3   วดัจ๋าจี(วดัไฉเสนิเมี�ยวที�สงูที�สดุในโลก) - อารามเซรา - ร้านหินตาสวรรค์ 
วนัที� 4  ทะลาสาบหยางห ู
วนัที� 5   พระราชวงัโปตาลา - วดัโจคงั - ร้านยาจีน - ตลาดบาร์ฆอร์ 
วันที� �     พระราชวังโหลวปูหลินคา - ลาซา(สนามบินลาซากุงการ์) - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(MU5828:16.35-18.50) (MU2583:22.55-00.45) 



 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - คุนหมิง(สนามบนิคุนหมิงฉางสุย)
(MU5078:19.55-00.05) 

17.00 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร U ประตู 
9 สายการบินไชนาอีสเทิรน (MU) โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหกบัทกุทาน 

19.55 น. ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง สนามบินคุนหมิงฉางสุย โดยเที่ยวบินที ่MU5078 
00.05 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุย เมืองคนุหมิง เมืองเอกและเปนเมอืงที่ใหญที่สุด

ในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถงึ 24 เผาครอบคลมุ
พื้นที่ถงึ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000 เมตร 
คุนหมงิไดช่ือวาเปนเมืองแหงฤดูใบไมผลิเพราะมภีูมอิากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป ไม
รอนหรือหนาวจนเกินไปแลว สิ่งที่มีเสนหดงึดูดนักทองเที่ยวกคื็อธรรมชาติที่สวยงาม 
ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง และนําทานตอไฟลทภายในประเทศ 

ที่พัก  HANGKONG HOTEL OR SAME 3* 
 (โรงแรมใกลสนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอไฟลท) 

วันที่2 คุนหมิง(สนามบนิคุนหมิงฉางสุย) - ลาซา(สนามบนิลาซากงุการ) 
(MU5827:12.40-15.45) - พักผอนปรบัสภาพรางกาย 

เชา รับประทานอาหารเชา สงวนสทิธิ์จดัเปน SNACK BOX รบัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ 
12.40 น. ออกเดินทางสู เมืองลาซา สนามบินลาซากุงการ โดย สายการบินไชนาอีสเทิรน โดย

เที่ยวบินที ่MU5827 
(เที่ยวบินภายในประเทศอาจมกีารเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน) 

15.45 น. เดินทางถึง เมืองลาซา สนามบินลาซากุงการ เมอืงหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต 
เมืองศกัด์ิสิทธิ์และลึกลับของโลก จดุศูนยกลางจิตวิญาณของชาวพุทธ อยูสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล 3,650 เมตร เปนดินแดนที่ราบสูง ที่ไดรับสมญานามวา “หลังคาโลก” 
เมืองลาซาแบงออกเปน 2 สวนคอื ลาซาเกา และลาซาใหม โดยแบงตามลักษณะของ
เช้ือชาติพลเมือง สถาปตยกรรม และวถิีชีวิตความเปนอยู ซึง่นับวาเปนเสนหอยางหน่ึง
ของเมืองลาซา หลงัผานพิธตีรวจคนเขาเมือง นําทานสูโรงแรมที่พกัใหทานไดพกัผอน
เพื่อปรับสภาพรางกาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร    



 

 

ที่พัก JARDIN SECRET HOTEL OR SAME 4* 
 คืนน้ีขอใหทานพกัผอนใหเต็มที่เพื่อปรับสภาพรางกาย ลาซา เปนเมืองทีอ่ยูสูงกวา

ระดับน้ําทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศต่ํา มอีอกซิเจนนอย รางกายระยะแรกอาจมี
อาการออนเพลีย บางทานอาจจะปวดศีรษะ หรือทองเสีย ทองอืด หรือคลื่นไส อาเจียน 
จึงควรนอนพกัผอนใหมากพอ เมือ่ตื่นขึ้นมาจะไดสดช่ืน สําคัญ ไมควรสูบบุหร่ีและด่ืม
สุรา ไมควรอาบน้ําในคืนน้ี ถาอาบน้ํา อยาใหนานเกิน 5-10 นาท ี

คืนน้ีขอใหทานพกัผอนใหเต็มที่เพื่อปรับสภาพรางกาย
ระดับน้ําทะเลมาก
อาการออนเพลีย
จึงควรนอนพกัผอนใหมากพอ
สุรา

วันที่ 3 วัดจาจี(วดัไฉเสินเม่ียวทีสู่งที่สดุในโลก) - อารามเซรา - รานหินตาสวรรค 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 นําทานสู วัดจาจี หรือเรียกวา วดัซากิ ภาษาทิเบตเรียกวา จาจีลาหมู ถือวาเปน วัดไฉ
เสินเม่ียวทีสู่งที่สดุในโลก ใหทานไดกราบไหวขอพรเทพเจาแหงความมัง่ค่ัง วดัแหงน้ีมี
เร่ืองเลาวา เทพผูพิทกัษแหงพทุธศาสนา ประดิษฐานอยูในวิหารหลงัซากิ นอกจากน้ียงั
มคํีาลํ่าลือวาในวดัทิเบตแหงพระโพธิสตัวซากิแหงน้ีหากใครกต็ามไดมากราบบูชา “ซาจิ
รา” จะสมปราถนาในความมัง่ค่ังมาก และยงัถือวาเปนวดัเดียวทีม่คีวามมัง่คัง่ในทิเบต 
ทําใหผูคนทั้งในประเทศจีนและตางประเทศหากไดมีโอกาสมายงัทิเบต ก็จะนิยมไป
กราบไหวขอพร เพือ่ความมั่งค่ังร่ํารวย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 
 นําทานชม อารามเซรา ภาษาจีนเรียกวา เซอราซื่อ ต้ังอยูบริเวณเชิงเขาตาติปูและสราง

ขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเปนทีต้ั่งของกระทอมที่พระชองฆาปา ศกึษาธรรมะปฎิบัตกิรรมฐาน 
สรางโดยศิษยรูปหน่ึงของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อป ค.ศ. 1419 โดยพระ
นิกายหมวกเหลือง ลูกศิษยของพระสังกัปปะ (ชองฆาปา มอีายุอยูระหวางป ค.ศ. 
1357-1416 เปนผูกอต้ังพุทธศาสนา นิกายคุณธรรม หรือ นิกายหมวกเหลือง ตาม
ประวัติเลากันวา ชองฆาปา กคื็อพระอาจารยขององค ดาไลลามะที่ 1) อารามแหงน้ีเคย
มีพระจําวดัอยูถึงเกือบ 5,000 รูป เปนอารามที่รูจกักันดีทั่วทิเบต ปจจุบันมพีระจาํวดั
อยูประมาณ 300 รูป เปนวัดที่ใหญอันดับ 2 รองจากวดัเดรปุง มพีระอยูประจํา
มากกวา 6000 รูป นอกจากน้ีอารามเซรา ยงัเปนที่เก็บสมบัติทางพุทธศาสนา เชน 
พระพทุธรูปที่ทําจากอัญมณีและหลอจากทองเหลือง พระคัมภรีที่เขียนดวยหมึกสทีอง 
ทั้งที่เปนศิลปะแบบทิเบตและศิลปะแบบอินเดีย และยงัมีสิง่ที่นาสนใจอีกอยางหน่ึงก็คอื 
จะมพีระสงฆปุจฉา วิสัชนาหลกัธรรม  
จากน้ันนําทานแวะชม รานหินตาสวรรค ที่เปรียบเสมือนด่ังตามังกร หากมีไวจะทําให
ทานมั่งค่ัง ประสบความสาํเร็จ สุขภาพดี ชวยใหชนะอุปสรรคตางๆ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก JARDIN SECRET HOTEL OR SAME 4* 
วันที่ 4 ทะลาสาบหยางห ู
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู ทะเลสาบหยางหู (ใชเวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) หรือเรียกวา หยุ

หมู เปนทะเลสาบทีม่ีน้ําที่ใส ด่ังเปนอัญมณีทีม่ีสีฟ�า ถงึสีฟ�าอมเขียว สูงกวา



 

 

ระดับน้ําทะเลประมาณ 4,441 เมตร มีพื้นที่ 638 ตารางกิโลเมตร เปนทะเลสาบติด
อันดับ 1 ใน 5 ทีศั่กด์ิสิทธของชาวชีจาง(ทิเบต) สัมผัสความสวยของน้ําที่ใส  ววิทวิทศัน
ของภูเขาที่มหีมิะปกคลุม ชมทุงหญาอันกวางใหญ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองลาซา  (ใชเวลาประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก JARDIN SECRET HOTEL OR SAME 4* 
วันที่ 5 พระราชวังโปตาลา - วัดโจคงั - รานยาจีน - ตลาดบารฆอร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 นําทานชม  พระราชวังโปตาลา ต้ังอยูบนยอดเขาแดงซึง่ม ีความสงูประมาณ 117 
เมตร พระราชวงัโปตาลา เปนอาคารสงู 13 ช้ัน ยาว 400 เมตร กวาง 350 เมตร มี
หองตางๆ เกอืบ 1,000 หองเร่ิมสรางเมือ่คริสตศตวรรษที่ 7 โดยกษตัริยผูยิง่ใหญที่ได
รวบรวมทิเบต ใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกนัไดสําเร็จ คือ กษตัริย ซงจาน กัมโป 
(Songtsen Gampo) แรกเร่ิมตองการเพียงจะสรางเปนตําหนักใหแก มเหสีชาวจีน
และชาวเนปาลของพระองคเอง ตอมาทรงใชป�อมแหงน้ีเปนสถานที่ในการศึกษาพระ
ธรรมคาํสั่งสอนขององคสมัมาสมัพุทธเจาจวบจนกระทั่งสมัยเปล่ียนการปกครองเปน
พระลามะ เปนผูปกครองประเทศ ปจจุบันน้ีสวนกอสรางเดิม 2 หลังน้ียงัคงเหลือใหเห็น
อยูทามกลางสิง่กอสรางใหมทีต่อเติมในยคุหลงั อาคารทีต่อเติมในชวงหลังน้ีสวนหลกัๆ 
สรางในสมัยของดาไล ลามะ ที ่5 ประมาณ ป ค.ศ. 1645-1693 (องคดาไลลามะ 
องคปจจุบันคือ องคที่14) เพื่อใหเปนพระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวงัโปตาลา แบงเปน 



 

 

3 สวน คือ สวนของพระราชวังสขีาว, สีแดงและสวนเช่ือมที่เปนสีเหลือง พระราชวงัสี
ขาวเปนสวนของสังฆาวาส พระราชวงัสีแดงเปนสวนพุทธาวาสสําหรับใชทาํกิจของสงฆ
และบรรจ ุพระศพขององคดาไลลามะ (ดาไล ลามะองคที่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 
13) และหองสมดุที่ใชสําหรับเกบ็พระไตรปฎก    

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทานชม วัดโจคงั (Jokhang Temple) หรือ วดัตาเจาซื่อ เปนวดัทีถ่ือวาเปนศูนย

รวมจิตใจของชาวธิเบตทัง้มวลเพราะเมือ่มพีิธถีือศีลกัน นักบวชนับลานก็จะเดินทางมา
รวมกันทําพธิีที่น่ีสรางในสมัยของกษตัริยซงจาน กมัโปเชนกัน เพือ่ไวเปนที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปทีม่เหสีชาวตางชาติสององคของพระองค คือ ชาติจีนและเนปาลนําเขา
มายงัธิเบต ศิลปะการกอสรางมีจุดเดนตรงที่นําเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ 
ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร มตํีานานเลากนัวากอนทีก่ษตัริยชงเซินกัมโปจะสราง
วัดตาเจาซ่ือไดอธิษฐานวาพระองคจะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศหากแหวนน้ันตกลงที่ใด
ก็จะสรางวดัลงตรงน้ันปรากฏวาแหวนลอยลงไปตกในสระน้ํากระทบกับหินที่โผลขึ้นมา 
ทันใดน้ันเองนิมติของสถูปกป็รากฏใหแกคนทัว่ไปไดเห็นจึงนับวาเปนนิมิตรทีดี่กษัตริย



 

 

ซงจาน กมัโป ก็เลยสั่งใหสรางวดัลงตรงน้ันเอง ภายในวดัมีสิ่งสาํคัญอยูหลายส่ิงเปนส่ิง
ที่เปนหลักฐานทางประวติัศาสตรและความเช่ือถือในเร่ืองไสยศาสตร  เชน รูปปم�น
อนุสาวรียเปนยา 2 เมด็ที่สรางเมื่อ 200 ปกอน บอกวิธีการรักษาโรคฝดาษที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตแตปรากฏวารูปปم�นน้ีถูกผูคนแอบแกะไปกินเพือ่รักษาโรคเสียแลว 
นอกจากน้ียงัเปนทีป่ระดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวินเฉิง นํามาจากประเทศจีนเมือ่ 
1,300 ปกอน ซึง่ไดรับการกราบไหวและยอมรับกันอยางมากวาศักด์ิสิทธิ์ที่สดุ  แมแต
พวกขบวนการเรดการดหรือกองทพัแดงทีท่ําลายทุกอยางตอนทีม่กีารปฏวิัตวิัฒนธรรม
จีนในประเทศจีนยงัไมกลาแตะตองพระพุทธรูปองคน้ีเลย แวะชมยาจีน ยาสมุนไพร
พื้นบานของชาวทิเบต สรรพคุณรักษาโรคตางๆ  
นําทานเดินชม ตลาดบารฆอร หรือเรียกวา ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต ทีต้ั่งลอมรอบ
วัดตาเจาซ่ือ และชมวิถีชีวติความเปนอยูของชาวธิเบต   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก JARDIN SECRET HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 6 
พระราชวังโหลวปหูลินคา - ลาซา(สนามบนิลาซากุงการ) - คนุหมิง(สนามบนิคุนห
มิงฉางสุย) - กรงุเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมิู) (MU5828:16.35-18.50) 
(MU2583:22.55-00.45) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทานชม พระราชวงัโหลวปหูลินคา ซึ่งเปนพระราชวังฤดูรอน คูกับ พระราชวงัฤดู

หนาวโปตาลา หรืออีกช่ือเรียกวา นอรบูหลงิฆา มคีวามหมายวาวา สวนอัญมณี สราง
ขึ้นในชวงหลงัศตวรรษที่ 18 (ตรงกับป พ.ศ. 2298 กอนกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ป) 
โดยดาไลลามะที่ 7 สมัยตอๆ มา ดะไลลามะองคอื่นๆ ไดสรางตอเติมสวนของตนเอง
ขึ้นมาเร่ือย ๆ แมแตดาไล ลามะ องคที่ 14 กย็ังไดตอเติมพระราชวงัของตนเองกอนที่
จะหนีออกจากทิเบต ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังกเทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนัง
เกี่ยวกับประสบการณชีวติในแงมมุตาง ๆ โดยมีกรอบเปนภาพเขียนพุทธชาด นําทาน
เดินทางสูโรงแรมทีพ่ัก ใหทานพกัผอนเพื่อมปรับสภาพรางกาย เน่ืองจากเมอืงลาซา
เปนเมืองที่อยูที่ราบสูง ระยะแรกบางทานอาจจะมอีาการออนเพลีย ปวดหวั หรือ
อาเจียน   



 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินลาซากุงการ 
16.35 น. ออกเดินทางสู สนามบินคนุหมิงฉางสุย เมืองคุนหมิง โดยเทีย่วบินที่  MU5828 
18.50 น. เดินทางกลับถงึ สนามบินคนุหมิงฉางสุย เมืองคุนหมิง 
 นําทานผานพธิีตรวจคนเขาเมอืง และเช็คอินรอตอเคร่ือง 
22.55 น. ออกเดินทางสู กรงุเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมิู) โดยเที่ยวบินที่  MU2583 
00.45 น. เดินทางกลับถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัด์ิภาพ 
  

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการ 

อัตราคาบริการ : หนีหาว ซีจาง พระราชวังโปตาลา วัดไฉเสินเม่ียวที่สูงที่สุดในโลก  
6 วัน 5 คืน สายการบินไชนาอิสเทิรน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 27 ต.ค. – 01 
พ.ย. 62 

36,900.- 36,900.- 36,900.- 6,000.- ไมรับจอย 

วันที่ 05-10 พ.ย. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 6,000.- ไมรับจอย 
วันที่ 26 พ.ย. – 01 
ธ.ค. 62 

35,900.- 35,900.- 35,900.- 6,000.- ไมรับจอย 



 

 

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

 
ราคาน้ีไมรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 
หมายเหต ุ: กรณุาสงเอกสารลวงหนา 20 วันกอนเดินทาง เพราะตองทําวซีาจีน
กอนเพ่ือทําวซีาธิเบต 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการ
ทัวรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานัดหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บ

คาใชจายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจาํกบั

สายการบินหรือคามัดจาํที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศ



 

 

หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคืนเงินมดัจํา หรือคาทวัร
ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเทีย่วบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 
200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจาก

อุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 



 

 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วนัทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีทีน้ํ่าหนักเกินกวาที่สายการบิน

กําหนด ทานละ 1 ใบไมเกิน  20 กิโลกรัม สวนเกินน้ําหนักตามสายการบิน
กําหนด 

4. คาทาํหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สัง่

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซกัรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด

เหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยดุงาน, 
การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหาย
ของสมัภาระ ความลาชา เหตุสดุวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทาน
สละสิทธิ์และจะไมรับผดิชอบคาบริการทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



 

 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรบั
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีาร
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ 
หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการ
ทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงนิใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของบริษทั
ฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีาร
คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมา
ให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษทัฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไม

ชํารุด 



 

 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 
อยางนอย 2 หนาเต็ม   

 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาว
เทาน้ัน**  

 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุด

ขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ 

Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของ

ตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตร

และสูติบัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทาํงาน ญาตทิี่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา หากสถานทตูตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวีซา เลมทีม่ีปญหา (สถานทตูมกีาร
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออก
เดินทาง) 



 

 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซาใหม 
การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอก
สิทธิ์ของสถานทตู และบางคร้ังบริษทัทวัรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทาํวีซาทานจะตองรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดแูลบัตร
ของทานเปนอยางด ีหากทานทาํบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานในประเทศ

ไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวี

ซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทตูจีน 

คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษัิท
สามารถขอวซีาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทบัตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน 
[พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  



 

 

- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับ

แปลรับรองตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่นทาํ

วีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพวิเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑตูจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง

ลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ 
ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด 
โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด 
เอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา** 



 

 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 
  

**สถานทูตจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต) 
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME....................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา 
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ......................................................................................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
...........................................................................................................................................................................................
...... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย
............................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
............................................................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
...........................................................................................................................................................................................
...... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
........................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ
.............................................................................................................. 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) .......................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
.............................................................................................................................................................................. 



 

 

 

ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
...........................................................................................................................................................................................
...... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
........................................................................................ 
โทรศัพท............................................................ มอืถือ
............................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการ
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
............................................................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME..................................................................................... 
RELATION......................................................................................................................................................................
......... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME...................................................................................... 
RELATION......................................................................................................................................................................
......... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


