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

***** รายการท่องเที่ยว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองใดๆ *****
กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
14.30 น.

17.30 น.

เมษายน – มิ ถนุ ายน 2562

กรุงเทพฯ – เฉิ งตู
พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 10 แถว U เคาน์เตอร์สาย
การบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวนโดยเทีย่ วบินที่ 3U 8146
***** บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง *****
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21.45 น

เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว นครเฉิ งตู (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัวโมง)
่
เมืองเอกของ
มณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มแี ม่น้ํา 4 สายไหลผ่าน จึงได้ช่อื ว่า เสฉวน (Si Chuan) เป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี ุดม
สมบูรณ์จนได้รบั ฉายาว่าเป็ น เมืองแห่งสรวงสวรรค์ นอกจากนี้เมืองเฉิงตูยงั เป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงทาง
ประวัตศิ าสตร์ซง่ึ รูจ้ กั กันเป็ นอย่างดีจากวรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก หลัง ผ่านพิธกี ารตรวจเอกสารการเข้า
เมืองแล้ว
นําท่านเข้าทีพ่ กั ........ ระดับ 3 ดาว + ***** ทางสายการบินเป็ นผูด้ าํ เนินการเรือ่ งทีพ่ กั และรถรับส่ง
จากสนามบิน *****

วันที่สอง
เช้า
11.45 น.
14.10 น.

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 อยูใ่ นระดับความสูง 3,490 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล บนเทือกเขาหิมาลัย เป็ นอีกหนึ่งเมืองทีต่ งั ้ อยู่
บนทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก จนได้รบั ฉายาว่า หลังคาโลก ทิเบตมี
อากาศทีห่ นาวเย็นมาก และมีความกดอากาศและออกซิเจน
ตํ่า ..... คําว่า ลาซา มีความหมายถึง ดินแดนของพระเจ้า
และมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี ประชากรมีชาวฮัน่ หุย และชนกลุ่มน้อยอื่นอาศัยอยู่
นอกเหนือจากชาวทิเบตทีม่ อี ยูจ่ าํ นวนมากทีส่ ุด ซึง่ ล้วนแล้วมีวถิ ชี วี ติ ทีใ่ กล้ชดิ กับศาสนาพุทธวัชรยาน
เป็ นอย่างมาก โดยมีองค์ดาไลลามะเป็ นตําแหน่งประมุขหัวหน้าคณะสงฆ์ทางศาสนาและเป็ นผูน้ ําทาง
การเมือง การปกครอง คนทิเบตเชื่อว่าดาไลลามะ คือ พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร กลับชาติมาเกิด
.....นําท่านชม พระตาหนักนอร์บหุ ลิ งฆา (Norbulingka) หรือ
พระราชวังฤดูรอ้ น ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกของลาซา พืน้ ที่
ประมาณ 3.6 แสนตารางเมตร สร้างขึน้ โดยดาไลลามะองค์ท่ี
7 ในปี ค.ศ.1750 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1850 ใช้เป็ น
พระราชวังฤดูรอ้ นของดาไลลามะองค์ท่ี 8 จนถึงดาไลลามะ
องค์ท่ี 14 ก่อนทีจ่ ะลีภ้ ยั ออกจากทิเบตไปอยูอ่ นิ เดียในปี
ค.ศ.1959 ได้รบั การจัดเข้าเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ของยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.2001
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าทีพ่ กั QO MO LANG ZONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

คํ่า
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ข้อแนะนา: คืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้เต็มทีเ่ พื่อปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับสภาพอากาศและภูม ิ
ประเทศ เนื่องจากทีต่ งั ้ ของลาซา อยู่สงู จากระดับนํ้าทะเลมาก ปริมาณออกซิเจนในอากาศน้อย ….
ท่านอาจมีการแพ้ทส่ี งู คือ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ท้องเสีย ท้องอืด หรือ คลื่นไส้อาเจียน จึงจําเป็ นต้อง
พักผ่อนให้มาก เพื่อให้รา่ งกายสดชื่นในวันรุง่ ขึน้ , ไม่ควรอาบนํ้าในคืนนี้ แต่เช็ดตัวทําความสะอาด
ร่างกายก็พอ, งดการดื่มอัลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ลาซา – พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3) นําท่านชม พระราชวังโปตาลา สร้างขึน้ ในต้น ศตวรรษที่ 7
โดยกษัตริยซ์ องตันกัมโป (Songtsan Gampo) โดยสร้าง
เพื่อใช้เป็ นทีป่ ระทับขององค์หญิงเหวินเฉิง จากราชวงศ์ถงั
ทีเ่ ดินทางมาเพื่อแต่งงานกับกษัตริย์ ต่อมาพระราชวังถูก
ทําลายลงเกือบหมดในระหว่างสงคราม จนมาถึงค.ศ.ที่ 17
ในสมัยของดาไลลามะองค์ท่ี 5 ได้เริม่ บูรณะปฏิสงั ขรณ์
และดําเนินการมา ตลอดในทุกสมัยของดาไลลามะแต่ละ
องค์ จนปี ค.ศ.1645 จึงเสร็จสมบูรณ์อย่างทีเ่ ห็นในปั จจุบนั
พระราชวังโปตาลา ตัง้ อยูท่ ร่ี ะดับความสูง 3,756 เมตรจากระดับนํ้าทะเล พืน้ ทีป่ ระมาณ 3.6 แสนตาราง
เมตร โครงสร้างหลักทําด้วยไม้และหิน คือกําแพงสร้างด้วยหิน หลังคา และหน้าต่างสร้างด้วยไม้ แบ่ง
ออกเป็ นสองส่วน ลักษณะเหมือนวัง 2 วังซ้อนกันอยู่ คือ วังขาว ซึง่ ใช้เป็ นส่วนของสํานักงาน โรงเรียน
ศาสนา และวังแดง (ตามสีของผนัง) ซึง่ ใช้ในการประกอบพิธกี รรม ภายในพระราชวังประกอบด้วยห้อง
ต่างๆ ประมาณ 1,000 ห้อง ใช้เป็ นทีป่ ระทับ, ทรงงาน, เก็บเถ้าอัฐขิ องดาไลลามะ ทีส่ าํ คัญยังใช้เป็ นที่
ทํางานในทางการเมืองของดาไลลามะ จนถึง ปี ค.ศ.1755 ดาไลลามะองค์ท่ี 7 ได้สร้างตําหนักนอร์บุหลิง
ฆา ใช้เป็ นทีป่ ระทับในฤดูรอ้ น และใช้พระราชวังโปตาลาเป็ นพระราชวังฤดูหนาว ได้รบั การจัดเข้าเป็ น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้ในปี ค.ศ.1994 ปั จจุบนั กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์เก็บรวบรวมสิง่ ของลํ้า
ค่า เช่นรูปเคารพ, ภาพวาดทางศาสนาพุทธ, งานแกะสลักไม้, พระคัมภีร,์ โบราณวัตถุต่างๆ ทีส่ าํ คัญ
เป็ นศูนย์รวมใจของชาวทิเบต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) วัดสําคัญของชาวทิเบต
สร้างขึน้ ประมาณ คริสต์ศตวรรษที่ 7 เพื่อใช้เป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปทีเ่ จ้าหญิงคิดซัน จากเนปาล และเจ้า
หญิงเหวินเฉิง จากราชวงศ์ถงั นํามาเป็ นของขวัญเพื่อถวาย
แด่ กษัตริย์ ซองตัน กัมโป ของทิเบต ซึง่ ภายหลังได้
แต่งงานกับกษัตริยซ์ องตัน ทัง้ สองพระองค์ภายในวัดยังเป็ น
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วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย
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ทีป่ ระดิษฐานรูปปั น้ ของทัง้ สามพระองค์ โดยเฉพาะ พระพุทธศากยมุนี โจโว ทีเ่ จ้าหญิงเหวินเฉิงนํามา
จากฉางอานนัน้ เชื่อว่าเป็ นของจริงทีย่ งั คงเก็บรักษาอยู่ วัดโจคังได้รบั การจัดเข้าเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมจากยูเนสโก้ ในปี 2000 จากนัน้ นําท่านชม ถนนแปดเหลี่ยม เป็ นถนนสายเก่าแก่ทส่ี ุดของ
ลาซา ล้อมรอบวัดโจคัง เต็มไปด้วยร้านค้าทีท่ ุกคนสามารถเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทิเบต และต่อรองราคา
ได้ อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าทีพ่ กั QO MO LANG ZONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ลาซา – วัดเซอรา – ทะเลสาบยัมดรอก (หยางโจวหยง)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) นําท่านชมวัดเซรา
(Sera Temple) เปรียบเสมือนตัวแทนของพระลามะนิกาย
หมวกเหลือง (Gelugpa) ของทิเบตตัง้ อยูท่ างทิศเหนือของ
ลาซา สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.ที่ 1419 โดย สักยา เยซี(ลูกศิษย์
ของพระลามะจงกาปา ผูก้ ่อตัง้ พุทธทิเบต) พระลามะซึง่
เดินทางไปเข้าเฝ้ าจักรพรรดิหย่งเจิน้ แห่งราชวงศ์หมิง และ
ได้รบั พระราชทานพระพุทธรูป, ผ้าไหม, เงิน และทองคําเพื่อนํามาใช้ในการสร้างวัดนี้ดว้ ย วัดเซาราเป็ น
วัดสําคัญ 1 ใน 6 วัดสําคัญของนิกายหมวกเหลือง และเป็ น 1 ใน 3 วัดสําคัญของเมืองลาซา .....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านออกเดินทางไปชม ทะเลสาบยัมดรอก (Yamdrok Tso) หนึ่งในสาม ทะเลสาบศักดิ ์สิทธิ ์ของ
ทิเบต (Namtso, Manasarovar, Yamdrok tso) อยูร่ ะหว่างเมืองลาซา (ประมาณ 100 ก.ม.) และเมือง
เกียงเซ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่ 30 นาที)
เป็ นทะเลสาบทีต่ งั ้ อยูร่ ะดับ 4,441 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
ขนาดค่อนข้างใหญ่พน้ื ทีป่ ระมาณ 648 ตารางกิโลเมตร
ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี นํ้าในทะเลสาบ
เป็ นสีฟ้าอมเขียว หรือ สีเทอร์คอยซ์ ซึง่ เป็ นทีม่ าของชื่อ
ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ ภาพของนํ้าสีเทอร์คอยซ์ในทะเลสาบ
ตัดกับสีฟ้าจัดของท้องฟ้ า และปุยเมฆขาวทีล่ ่องลอย เกิด
ทัศนียภาพอันสวยงามประทับใจ เปรียบประดุจสรวงสวรรค์ อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร
นําท่านเดินทางกลับลาซา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าทีพ่ กั QO MO LANG ZONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่ห้า
เช้า
09.30 น.
11.35 น.
กลางวัน
14.40 น.
16.35 น.

ลาซา – เฉิ งตู – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (9) นําท่านไปยังสนามบิน
ออกเดินทางกลับเฉิงตูโดยเทีย่ วบินที่ 3U8658 ..... บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
เดินทางถึงสนามบินซวงหลิว เมืองเฉิงตู
***** พักรอเปลีย่ นเครือ่ งบิน ไม่ออกนอกสนามบิน *****
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน (10)
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยเทีย่ วบินที่ 3U8145 ..... บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมกิ รุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
*********************************************
***** รายการท่องเที่ยว ไม่มีการเข้าชมร้านสิ นค้า *****

อัตราค่าบริ การ (บาทต่ อท่าน)
วันเดิ นทาง

3-7 เมษายน 2562

เมษายน – มิ ถนุ ายน 2562
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-12 ปี พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง
33,999
33,999

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
(บาท)
4,000

1-5 พฤษภาคม

33,999

33,999

4,000

19-23 มิ ถนุ ายน

33,999

33,999

4,000

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป กลับกรุงเทพฯ – ลาซา - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES
2.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
3.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 3 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.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครือ่ งดื่ม นอกจากรายการ
3.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ , พนักงานขับรถ และ หัวหน้าทัวร์ เก็บจากลูกค้าคนละ 1,000 บาทตลอดทริป
4.
ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้ อื หนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
5.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนับจนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่ านัน้ ,หน้ า
ตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ, ไม่สวม
แว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้ า*** ห้าม
ใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้ รปู ถ่ายเป็ นรอย สถานฑูตจะปฎิ
เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด
(กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้
ล่าสุดแนบมาด้วย)
5.
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อนการ
ส่งเอกสารยืน่ วีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6.
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูลตาม
ความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี าํ งาน ญาติทต่ี ดิ ต่อได้ใน
กรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี ํางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ โปรดรับทราบ
หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
7.
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8.
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ 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 หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการ
ขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 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 ูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษ
สติกเกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวีซ่า
ล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,050 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน 1,650
บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการเล่มละ
500 บาท สําหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สําหรับการยืน่ ด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยืน่ ขอวีซ่าของสถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง (เนื่องจากต้องใช้เวลาในการทําวีซ่าเข้าประเทศจีน
และวีซ่าเข้าทิเบต )
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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 นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศเปลีย่ น
แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
3.
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
4.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่าทัง้ หมดหรือ
บางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของสายการบิน และ
ปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
5.
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด
และบริษทั ได้ชําระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
6.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะสามารถคืน
เงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น
และบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อน
7.
สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
8.
รายการทัวร์นี้ไม่เหมาะสาหรับท่านที่เป็ นโรคหัวใจ, ความดัน, แพ้ความกดอากาศในที่สงู และโรค
ประจาตัวอื่นๆ เนื่ องจากเป็ นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ตงั ้ อยู่บนพื้นที่ สงู จากระดับน้าทะเล 4,000
-4,500 เมตร ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของท่านได้ โปรดพิ จารณารายการทัวร์ให้เหมาะสมกับสุขภาพของ
ท่านก่อนการทาการจอง หรือปรึกษาแพทย์ประจาตัวของท่าน
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งั ่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้
ดําเนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้อ งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ 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

