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เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) สมญานาม หลังคาโลก
ชมวิถีชีวิตแห่งพุ ทธวัชรยานของชาวทิเบต
ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลาคัง
พระตาหนักนอร์บหุ ลิงคา วัดเซรา วัดโจคัง
ตระการตา ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์

กาหนดการเดิ นทาง
ตุลาคม – ธันวาคม 2561
วันแรก กรุงเทพฯ – เฉิ งตู
15.00 น. พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 10 แถว U เคาน์เตอร์สายการ
บิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางแก่ท่าน
17.55 น. ออกเดินทางสู่นครเฉิงตู โดยเทีย่ วบินที่ 3U 8146 ***** บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง *****
22.00 น เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว นครเฉิ งตู (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
เมืองเอกของมณฑล
เสฉวน มณฑลแห่งนี้มแี ม่น้ํา 4 สายไหลผ่าน จึงได้ช่อื ว่า เสฉวน (Si Chuan) เป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี ุดมสมบูรณ์จน
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ได้รบั ฉายาว่าเป็ น เมืองแห่ งสรวงสวรรค์ นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยงั เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงทางประวัตศิ าสตร์
ซึง่ รูจ้ กั กันเป็ นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรือ่ งสามก๊ก หลังผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้าเมืองแล้ว
นําท่านเข้าทีพ่ กั ........ ระดับ 3 ดาว + ***** ทางสายการบินเป็ นผูด้ าํ เนินการเรือ่ งทีพ่ กั และรถรับส่งจาก
สนามบิน *****
วันที่สอง
เช้า
12.20 น.
14.25 น.

คํ่า

เฉิ งตู – ลาซา – พระตาหนักนอร์บหุ ลิ งฆา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) นําท่านเช็คเอ้าท์และเดินทางไปยังสนามบิน
ออกเดินทางสู่เมืองลาซาโดยเทีย่ วบินที่ 3U 8695 ***** บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม *****
เดินทางถึงสนามบินกงก่า เมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต หรือ ซีจา้ ง ในภาษาจีน …. หลังรับ
กระเป๋ าสัมภาระแล้ว นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมืองลาซา เมืองหลวงของทิเบต ตัง้ อยู่ในระดับความสูง 3,490
เมตรจากระดับนํ้ าทะเล ตัง้ อยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็ นอีกหนึ่ง
เมืองที่ตงั ้ อยู่บนที่สูงที่สุดในโลก จนได้รบั ฉายาว่า หลังคาโลก
ทิเ บตมีอ ากาศที่ห นาวเย็น มาก และมีค วามกดอากาศและ
ออกซิเจนตํ่า.....คําว่า ลาซา มีความหมายถึง ดินแดนของพระ
เจ้า และมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี ประชากรมีชาว
ฮัน่ หุย และชนกลุ่มน้อยอื่นอาศัยอยู่ นอกเหนือจากชาวทิเบตที่
มีอยู่จํานวนมากที่สุด ซึ่งล้วนแล้วมีวถิ ีชวี ติ ที่ใกล้ชดิ กับศาสนาพุทธวัชรยาน เป็ นอย่างมาก โดยมีองค์ดา
ไลลามะเป็ นตําแหน่ งประมุขหัวหน้าคณะสงฆ์ทางศาสนาและเป็ นผูน้ ํ าทางการเมือง การปกครอง คนทิเบต
เชื่อว่าดาไลลามะ คือ พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร กลับชาติมาเกิด .....นําท่านชม พระตาหนักนอร์บุหลิ งฆา
(Norbulingka)หรือ พระราชวังฤดูรอ้ นตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของลาซา พืน้ ที่ประมาณ 3.6 แสนตารางเมตร
สร้างขึน้ โดยดาไลลามะองค์ท่ี 7 ในปี ค.ศ1750 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1850 ใช้เป็ นพระราชวังฤดูรอ้ นของ
ดาไลลามะองค์ท่ี 8 จนถึงดาไลลามะ องค์ท่ี 14ก่อนทีจ่ ะลี้ภยั ออกจากทิเบตไปอยู่อนิ เดียในปี ค.ศ.1959ได้รบั
การจัดเข้าเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก้ในปี ค.ศ.2001
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าทีพ่ กั BRAHMAPOTRA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ข้ อแนะน า: คืนนี้ ขอให้ทุ ก ท่านพัก ผ่ อ นให้เ ต็มที่เ พื่อ ปรับสภาพร่างกายให้เ ข้ากับสภาพอากาศและภูม ิ
ประเทศ เนื่องจากทีต่ งั ้ ของลาซา อยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลมาก ปริมาณออกซิเจนในอากาศน้อย …. ท่าน
อาจมีการแพ้ทส่ี ูง คือ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ท้องเสีย ท้องอืด หรือ คลื่นไส้อาเจียน จึงจําเป็ นต้องพักผ่อน
ให้มาก เพื่อให้รา่ งกายสดชื่นในวันรุง่ ขึน้ , ไม่ควรอาบนํ้าในคืนนี้ แต่เช็ดตัวทําความสะอาดร่างกายก็พอ, งด
การดื่มอัลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่

วันที่สาม ลาซา – พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม
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รับ ประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พ ัก (3)...นํ า ท่ า นชม
พระราชวังโปตาลา สร้างขึ้นในต้น ศตวรรษที่7 โดยกษัตริย์
ซองตัน กัม โป(Songtsan Gampo)โดยสร้า งเพื่อ ใช้เ ป็ น ที่
ประทับขององค์หญิงเหวินเฉิง จากราชวงศ์ถงั ทีเ่ ดินทางมาเพื่อ
แต่งงานกับกษัตริย์ ต่อมาพระราชวังถูกทําลายลงเกือบหมดใน
ระหว่างสงคราม จนมาถึงค.ศ.ที่ 17 ในสมัยของดาไลลามะองค์
ที่ 5 ได้เ ริม่ บูรณะปฏิส งั ขรณ์ และดําเนินการมา ตลอดในทุก
สมัยของดาไลลามะแต่ละองค์ จนปี ค.ศ.1645 จึงเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นในปั จจุบนั พระราชวังโปตาลา
ตัง้ อยูท่ ร่ี ะดับความสูง 3,756 เมตรจากระดับนํ้าทะเล พืน้ ทีป่ ระมาณ 3.6 แสนตารางเมตร โครงสร้างหลักทํา
ด้วยไม้และหิน คือกําแพงสร้างด้วยหิน หลังคา และหน้าต่างสร้างด้วยไม้ แบ่งออกเป็ นสองส่วน ลักษณะ
เหมือนวัง 2 วังซ้อนกันอยู่ คือ วังขาว ซึง่ ใช้เป็ นส่วนของสํานักงาน โรงเรียนศาสนา และวังแดง (ตามสีของ
ผนัง) ซึง่ ใช้ในการประกอบพิธกี รรม ภายในพระราชวังประกอบด้วยห้องต่างๆ ประมาณ 1,000 ห้อง ใช้เป็ น
ที่ประทับ, ทรงงาน, เก็บเถ้าอัฐขิ องดาไลลามะ ที่สําคัญยังใช้เป็ นที่ทํางานในทางการเมืองของดาไลลามะ
จนถึง ปี ค.ศ.1755 ดาไลลามะองค์ท่ี 7 ได้สร้างตําหนักนอร์บุหลิงฆา ใช้เป็ นที่ประทับในฤดูร้อน และใช้
พระราชวังโปตาลาเป็ นพระราชวังฤดูหนาว ได้รบั การจัดเข้าเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ในปี
ค.ศ.1994 ปั จจุบนั กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์เก็บรวบรวมสิง่ ของลํ้าค่า เช่นรูปเคารพ, ภาพวาดทางศาสนาพุทธ,
งานแกะสลักไม้, พระคัมภีร,์ โบราณวัตถุต่างๆ ทีส่ าํ คัญเป็ นศูนย์รวมใจของชาวทิเบต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) วัดสําคัญของชาวทิเบต
สร้างขึ้นประมาณ คริสต์ ศตวรรษที่ 7 เพื่อ ใช้เป็ นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปที่เจ้าหญิงคิดซัน จากเนปาล และเจ้าหญิงเหวินเฉิง
จากราชวงศ์ถงั นํามาเป็ นของขวัญเพื่อถวายแด่ กษัตริย์ ซองตัน
กัมโป ของทิเบต ซึง่ ภายหลังได้ แต่งงานกับกษัตริยซ์ องตัน ทัง้
สองพระองค์
ภายในวัดยังเป็ นที่ประดิษฐานรูปปั ้นของทัง้
สามพระองค์ โดยเฉพาะ พระพุทธศากยมุนี โจโว ที่เจ้าหญิงเห
วินเฉิงนํามาจากฉางอานนัน้ เชื่อว่าเป็ นของจริงทีย่ งั คงเก็บรักษาอยู่ วัดโจคังได้รบั การจัดเข้าเป็ นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ ในปี 2000 จากนัน้ นําท่านไปชม ถนนแปดเหลี่ยม เป็ นถนนสายเก่าแก่ทส่ี ุดของ
ลาซา ล้อมรอบวัดโจคัง เต็มไปด้วยร้านค้าที่ทุกคนสามารถเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทิเบต และต่อรองราคาได้
อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าทีพ่ กั BRAHMAPOTRA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่ห้า
เช้า
10.55 น.
12.55 น.
กลางวัน
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ลาซา –วัดเซอรา – ทะเลสาบยัมดรอก (หยางโจวหยง)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) นําท่านชมวัดเซรา(Sera Temple)เปรียบเสมือนตัวแทนของพระลา
มะนิกายหมวกเหลือง (Gelugpa) ของทิเบตตัง้ อยู่ทางทิศเหนือ
ของลาซา สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.ที่1419 โดย สักยา เยซี(ลูกศิษย์ของ
พระลามะจงกาปา ผู้ก่อตัง้ พุทธทิเบต) พระลามะซึ่งเดินทางไป
เข้ า เฝ้ าจั ก รพรรดิ ห ย่ ง เจิ้ น แห่ ง ราชวงศ์ ห มิ ง และได้ ร ั บ
พระราชทานพระพุทธรูป, ผ้าไหม, เงิน และทองคําเพื่อนํ ามาใช้
ในการสร้างวัดนี้ดว้ ย วัดเซาราเป็ นวัดสําคัญ 1 ใน 6 วัดสําคัญ
ของนิกายหมวกเหลือง และเป็ น 1 ใน 3 วัดสําคัญของเมืองลาซา .....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านออกเดินทางไปชม ทะเลสาบยัมดรอก (Yamdrok Tso) หนึ่งในสาม ทะเลสาบศักดิ ์สิทธิ ์ของทิเบต
(Namtso, Manasarovar, Yamdrok tso) อยูร่ ะหว่างเมืองลาซา(ประมาณ 100 ก.ม.) และเมืองเกียงเซ (ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่ 30 นาที) เป็ น
ทะเลสาบทีต่ งั ้ อยู่ระดับ 4,441 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ขนาด
ค่อนข้างใหญ่พน้ื ทีป่ ระมาณ 648 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบ
ด้วยภูเขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะตลอดปี นํ้าในทะเลสาบเป็ นสีฟ้า
อมเขียว หรือ สีเทอร์คอยซ์ ซึง่ เป็ นทีม่ าของชื่อ ทะเลสาบ
เทอร์คอยซ์ ภาพของนํ้าสีเทอร์คอยซ์ในทะเลสาบ ตัดกับสีฟ้า
จัดของท้องฟ้ า และปุยเมฆขาวทีล่ ่องลอย เกิดทัศนียภาพอันสวยงามประทับใจ เปรียบประดุจสรวงสวรรค์
อิสระภ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับลาซา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าทีพ่ กั BRAHMAPOTRA HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ลาซา – เฉิ งตู – ถนนซอยกว้างซอยแคบ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (9) นําท่านไปยังสนามบิน
ออกเดินทางกลับเฉิงตูโดยเทีย่ วบินที่ 3U8658 ***** บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง *****
เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว เมืองเฉิงตู ... จากนัน้ นําท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) นําท่านแวะ เป่ าฟู่ หลิง เพื่อซือ้ ยาบัวหิมะ ยาประจําบ้านทีม่ ี
ชื่อเสียงของจีน และให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อความผ่อนคลาย ฟั งเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตัง้ แต่อดีต
ถึงปั จจุบนั การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มมี านานนับพันปี พร้อมรับฟั งการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญ.....นําท่านไปยัง ถนนควานไจ่เซี่ ยงจื่อ (Kuan Zhai Xiang Zi) หรือ ถนนซอยกว้างซอย
แคบ ถนนคนเดินทีม่ รี า้ นค้าเล็กๆ ตัง้ เรียงรายตามตรอกซอย ให้ ท่านได้เดินเทีย่ วชมอย่างเพลิดเพลิน ทัง้
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ร้านหนังสือ, ร้านชา-กาแฟ,บาร์, เสื้อผ้า ถนนคนเดินมีซอย 3
ซอยยาวประมาณ 400 เมตร เดิมทีเป็ นถนนโบราณสร้างขึ้นใน
สมัยราชวงศ์ชงิ ซอยกว้างเป็ นที่อ ยู่ของผู้มฐี านะใช้รถม้าสัญ จร
ซอยจึงกว้าง ส่ว ยซอยแคบใช้เ ป็ นทางเดินสัญ จรของคนทัวไป
่
ต่ อ มารัฐ บาลได้ ทํ า การปรับ ปรุ ง และซ่ อ มแซมอาคารใหม่ ใ น
สถาปั ต ยกรรมแบบจีนโบราณ แต่ การตกแต่ งภายในเป็ นแบบ
สมัยใหม่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11)
นําท่านเข้าทีพ่ กั MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เฉิ งตู – วัดเหวิ นซู – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (12) นําท่านสู่ วัดเหวิ นซู วัด
พุทธเก่าแก่ท่คี งความดัง้ เดิมที่สุดในนครเฉิงตู และเป็ นศูนย์กลาง
ของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั
ชื่อเดิมคือ วัดซินเซียง ในปี ค.ศ.1681 ช่วงรัชสมัย จักรพรรดิคงั ซี
แห่ งราชวงศ์ชิง (1644-1911) พระอรหันต์ซตี ู้ได้เ ดินทางมาอาราม
แห่งนี้ และได้สร้างกระท่อมเพื่อบําเพ็ญเพียรตบะจนสิน้ ชีวติ ตํานาน
เล่าว่า ได้ปรากฏรูปของโพธิสตั ว์มญ
ั ชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพท่านถูกเผาเป็ นเวลานาน ดังนัน้ ผู้คนจึง
กล่าวขานกันว่าพระอรหันต์ซตี ู้คอื พระโพธิสตั ว์มญ
ั ชูศรีกลับชาติมาเกิด ….นํ าท่านแวะชม ร้านผลิ ตภัณฑ์
ยางพารา ชมและเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์และเครื่องนอนเพื่อสุภาพจากยางพาราซึ่งกําลังได้รบั ความนิยมเป็ น
อย่างมาก เช่น หมอนยางพารา….สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางไปยังสนามบิน
14.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเทีย่ วบินที่ 3U8145 ..... บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
16.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*********************************************
รายการทัวร์นี้มีการเข้าชมร้านสิ นค้าพื้นเมืองต่ างๆ 2 ร้าน คือ ยาสมุนไพรจีน และร้านผลิ ตภัณฑ์จากยางพารา
ซึ่งระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์ด้วย และมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้าน
จาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม โดยใช้เวลาแต่ละร้านประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบั ความพอใจ
ของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้ น
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ตารางบิ นของ สายการบิ นเสฉวนแอร์ไลน์
วันที่เดิ นทาง
กรุงเทพฯ – เฉิ งตู

เฉิ งตู – ลาซา

ลาซา – เฉิ งตู

เฉิ งตู –กรุงเทพฯ

16-21 พฤศจิกายน
30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม

3U 8146
17.55 – 21.45
3U 8146
18.10-22.25

3U8695
11.50-14.15
3U8695
11.40-14.15

3U8658
10.55-12.55
3U8658
10.55-12.55

3U 8145
15.45-18.00
3U 8145
15.45-18.00

5-10 ธันวาคม
12-17 ธันวาคม

3U 8146
19.10 – 22.55

3U8695
11.40-14.15

3U8658
10.55-12.55

3U 8145
15.45-18.00

26-31 ตุลาคม 2561

อัตราค่าบริ การ (บาทต่ อท่าน)
วันเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

26 – 31 ตุลาคม 2561

34,999

เด็กอายุ 2-12 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง
34,999

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
(บาท)
4,900

16 – 21 พฤศจิ กายน

33,999

33,999

4,900

30 พฤศจิ กายน – 5 ธันวาคม

33,999

33,999

4,900

5 – 10 ธันวาคม

33,999

33,999

4,900

12 – 17 ธันวาคม

33,999

33,999

4,900

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป กลับกรุงเทพฯ – ลาซา - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES
2.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
3.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน (ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
4.
ค่าทีพ่ กั โรงแรม ระดับ 3 ดาว 1 คืนทีเ่ ฉิงตู *** ทางสายการบินเป็ นผูด้ าํ เนินการจัดให้ ***
5.
ค่าอาหารตามรายการ
6.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
7.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
8.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
9.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
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อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระส่วนทีเ่ กินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็ นผูแ้ จ้งราคานํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน*
2.
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครือ่ งดื่ม นอกจากรายการ
3.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และพนักงานขับรถ คนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน (10 หยวน x 2 คน x 6 วัน = 120 หยวน) /
หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน
4.
ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้ อื หนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
5.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่ านัน้ ,หน้ า
ตรง, เห็นใบหู, ห้ ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ, ไม่สวม
แว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้ องเปิ ดให้เห็นใบหน้ า*** ห้าม
ใช้ คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้ รปู ถ่ายเป็ นรอย สถานฑูตจะปฎิ
เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้าวีซ่า
จีนที่ใช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและ
หน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
5.
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อนการ
ส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือ ง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6.
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทาํ งาน ตําแหน่ งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยู่ทท่ี ํางาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ท่ที ํางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ
หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่ มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
7.
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8.
กรณีท่เี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุ ญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
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ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่าง
การเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศไทย
และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการ
ขอวีซา่ เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบอนุญาตการทํางาน
 หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ เู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษ
สติกเกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยื่นขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,050 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,650
บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่มละ
500 บาท สําหรับการยืน่ ปกติ และ 750 บาท สําหรับการยืน่ ด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยืน่ ขอวีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง (เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการทาวีซ่าเข้าประเทศ
จีน และวีซ่าเข้าทิ เบต )
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การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยู่กบั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
3.
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
4.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่ นอกเหนือ
ความรับผิด ชอบของบริษัท ฯ บริษัท ฯขอสงวนสิทธิไ์ ม่ ค ืน เงิน ให้แ ก่ ท่ า นไม่ว่ า กรณีใ ดๆ (ไม่ ว่ า ทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และ
ปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
5.
ค่าบริการที่ท่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษัทได้ชําระให้กบั ตัว แทนแต่ ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
6.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิ้น
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน
เงิน ค่ า เสีย หายให้ก ับ ผู้จ องทัว ร์ไ ด้โ ดยไม่ค ิด ค่ า เสีย หายที่ร ะบุ ไ ว้ข้า งต้ น และ บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.
สําหรับท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
8.
รายการทัว ร์นี้ ไ ม่ เ หมาะส าหรับ ท่ า นที่ เ ป็ นโรคหัว ใจ,ความดัน ,แพ้ ค วามกดอากาศในที่ สู ง และโรค
ประจาตัวอื่นเนื่ องจากเป็ นเส้นทางท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ ที่ตงั ้ อยู่บนพื้นที่ สูงจากระดับน้าทะเล 4,0004,500เมตรซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้โปรดพิ จารณารายการทัวร์ให้ เหมาะสมกับสุขภาพของท่ าน
ก่อนการทาการจอง หรือปรึกษาแพทย์ประจาตัวของท่าน
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้ องเดีย่ ว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีท่ตี ้อ งการ REQUEST ชนิ ดของห้อ งพักเป็ น พิเ ศษ .....บริษัท ฯ จะแจ้งให้ท างบริษัท ตัว แทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิ ดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่ ไม่
อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุ ต่างๆ ฯลฯ หรือต่อการตอบ
ปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

