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 เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) สมญานาม หลังคาโลก 

 ชมวิถีชีวิตแห่งพุทธวัชรยานของชาวทิเบต 

 ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลากง 

 พระต าหนักนอร์บหุลิงคา วัดเซรา วัดโจคัง 

 ตระการตา ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์ 
***** รายการท่องเท่ียว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองใดๆ ***** 

*** ส่งเอกสารอย่างน้อย 30วันก่อนเดินทาง เพือ่ขอวีซ่าจีนก่อนขอวีซ่าทิเบต *** 
ก ำหนดกำรเดินทำง          กนัยำยน – พฤศจิกำยน 2562 
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วนัแรก     กรงุเทพฯ – เฉิงต ู 
15.00 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 10  แถว U  เคาน์เตอรส์าย

การบนิ SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และเอกสารการเดนิทางแก่ท่าน 

17.55 น. ออกเดนิทางสู่ นครเฉิงตู  มณฑลเสฉวนโดยเทีย่วบนิที ่3U 8146   
  ***** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง ***** 
22.00 น เดนิทางถงึสนามบนิซวงหลวิ นครเฉิงต ู(เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เมอืงเอกของ

มณฑลเสฉวน มณฑลแห่งนี้มแีม่น ้า 4 สายไหลผ่าน จงึไดช้ื่อว่า เสฉวน  (Si Chuan) เป็นพืน้ทีท่ีอุ่ดม
สมบรูณ์จนไดร้บัฉายาว่าเป็น เมืองแห่งสรวงสวรรค ์ นอกจากนี้เมอืงเฉิงตูยงัเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงทาง
ประวตัศิาสตรซ์ึง่รูจ้กักนัเป็นอยา่งดจีากวรรณกรรมจนีเรื่องสามก๊ก หลงัผ่านพธิกีารตรวจเอกสารการเขา้
เมอืงแลว้    

 น าท่านเขา้ทีพ่กั.....ระดบั 3 ดาว + ***** ทางสายการบนิเป็นผูด้ าเนินการเรือ่งทีพ่กั และรถรบัส่งจาก
สนามบนิ ***** 

 
วนัท่ีสอง          เฉิงต ู– ลำซำ – พระต ำหนักนอรบ์หุลิงฆำ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) น าท่านเชค็เอา้ทแ์ละเดนิทางไปยงัสนามบนิ 
11.45 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงลาซาโดยเทีย่วบนิที ่ 3U 8695   ***** บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม ***** 
14.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิกงก่า  เมอืงลาซา เขตปกครองตนเองทเิบต หรอื ซจีา้ง  ในภาษาจนี …. หลงัรบั

กระเป๋าสมัภาระแลว้  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืงลาซา 
เมอืงหลวงของทเิบต ตัง้อยูใ่นระดบัความสงู 3,490 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล  บนเทอืกเขาหมิาลยั  เป็นอกีหนึ่งเมอืงทีต่ ัง้อยู่
บนทีส่งูทีสุ่ดในโลก จนไดร้บัฉายาว่า หลงัคาโลก ทเิบตมี
อากาศทีห่นาวเยน็มาก และมคีวามกดอากาศและออกซเิจน
ต ่า   ..... ค าว่า ลาซา มคีวามหมายถงึ ดนิแดนของพระเจา้ 
และมปีระวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 1,300 ปี   ประชากรมชีาวฮัน่ หุย และชนกลุ่มน้อยอื่นอาศยัอยู ่
นอกเหนือจากชาวทเิบตทีม่อียูจ่ านวนมากทีสุ่ด  ซึง่ลว้นแลว้มวีถิชีวีติทีใ่กลช้ดิกบัศาสนาพุทธวชัรยาน 
เป็นอยา่งมาก โดยมอีงคด์าไลลามะเป็นต าแหน่งประมุขหวัหน้าคณะสงฆท์างศาสนาและเป็นผูน้ าทาง
การเมอืง การปกครอง    คนทเิบตเชื่อว่าดาไลลามะ คอื พระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร กลบัชาตมิาเกดิ   
.....น าท่านชม พระต ำหนักนอรบ์หุลิงฆำ (Norbulingka) หรอื  

 พระราชวงัฤดรูอ้น  ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกของลาซา พืน้ที่
ประมาณ 3.6 แสนตารางเมตร สรา้งขึน้โดยดาไลลามะองคท์ี ่
7 ในปี ค.ศ.1750 และเสรจ็สมบรูณ์ในปี ค.ศ.1850 ใชเ้ป็น
พระราชวงัฤดรูอ้นของดาไลลามะองคท์ี ่8 จนถงึดาไลลามะ 
องคท์ี ่14 ก่อนทีจ่ะลีภ้ยัออกจากทเิบตไปอยูอ่นิเดยีในปี 
ค.ศ.1959   ไดร้บัการจดัเขา้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม
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ของยเูนสโก ้ในปี ค.ศ.2001  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2)  

น าท่านเขา้ทีพ่กั GAKYILING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  
 ข้อแนะน ำ: คนืน้ีขอใหทุ้กท่านพกัผ่อนใหเ้ตม็ทีเ่พื่อปรบัสภาพร่างกายใหเ้ขา้กบัสภาพอากาศและภูมิ

ประเทศ  เนื่องจากทีต่ ัง้ของลาซา อยูส่งูจากระดบัน ้าทะเลมาก   ปรมิาณออกซเิจนในอากาศน้อย …. 
ท่านอาจมกีารแพท้ีส่งู คอื อ่อนเพลยี ปวดศรีษะ ทอ้งเสยี ทอ้งอดื หรอื คลื่นไสอ้าเจยีน   จงึจ าเป็นตอ้ง
พกัผ่อนใหม้าก เพื่อใหร้า่งกายสดชื่นในวนัรุง่ขึน้ , ไมค่วรอาบน ้าในคนืน้ี แต่เชด็ตวัท าความสะอาด
รา่งกายกพ็อ, งดการดื่มอลักอฮอล ์และการสบูบุหรี ่ 

  
วนัท่ีสำม ลำซำ – พระรำชวงัโปตำลำ – วดัโจคงั  – ถนนแปดเหล่ียม    
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (3) น าท่านชม 

พระรำชวงัโปตำลำ สรา้งขึน้ในตน้ ศตวรรษที ่7 โดยกษตัรยิ์
ซองตนักมัโป (Songtsan Gampo) โดยสรา้งเพื่อใชเ้ป็นที่
ประทบัขององคห์ญงิเหวนิเฉิง จากราชวงศถ์งัทีเ่ดนิทางมา
เพื่อแต่งงานกบักษตัรยิ ์ต่อมาพระราชวงัถูกท าลายลงเกอืบ
หมดในระหว่างสงคราม  จนมาถงึค.ศ.ที ่17 ในสมยัของดา
ไลลามะองคท์ี ่5 ไดเ้ริม่บรูณะปฏสิงัขรณ์ และด าเนินการมา 
ตลอดในทุกสมยัของดาไลลามะแต่ละองค ์จนปี ค.ศ.1645 จงึเสรจ็สมบรูณ์อย่างทีเ่หน็ในปจัจุบนั 
พระราชวงัโปตาลา ตัง้อยูท่ีร่ะดบัความสงู 3,756 เมตรจากระดบัน ้าทะเล พืน้ทีป่ระมาณ 3.6 แสนตาราง
เมตร โครงสรา้งหลกัท าดว้ยไมแ้ละหนิ คอืก าแพงสรา้งดว้ยหนิ หลงัคา และหน้าต่างสรา้งดว้ยไม ้ แบ่ง
ออกเป็นสองส่วน ลกัษณะเหมอืนวงั 2 วงัซอ้นกนัอยู ่คอื วงัขาว ซึง่ใชเ้ป็นส่วนของส านกังาน โรงเรยีน
ศาสนา และวงัแดง (ตามสขีองผนงั) ซึง่ใชใ้นการประกอบพธิกีรรม ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยหอ้ง
ต่างๆ ประมาณ 1,000 หอ้ง  ใชเ้ป็นทีป่ระทบั, ทรงงาน, เกบ็เถา้อฐัขิองดาไลลามะ ทีส่ าคญัยงัใชเ้ป็นที่
ท างานในทางการเมอืงของดาไลลามะ จนถงึ ปีค.ศ.1755 ดาไลลามะองคท์ี ่7 ไดส้รา้งต าหนกันอรบ์ุหลงิ
ฆา ใชเ้ป็นทีป่ระทบัในฤดรูอ้น และใชพ้ระราชวงัโปตาลาเป็นพระราชวงัฤดหูนาว ไดร้บัการจดัเขา้เป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมจากยเูนสโกใ้นปี ค.ศ.1994  ปจัจบุนักลายเป็นพพิธิภณัฑเ์กบ็รวบรวมสิง่ของล ้า
ค่า เช่นรปูเคารพ, ภาพวาดทางศาสนาพุทธ, งานแกะสลกัไม,้ พระคมัภรี,์ โบราณวตัถุต่างๆ ทีส่ าคญั
เป็นศูนยร์วมใจของชาวทเิบต  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
บ่าย น าชม วดัโจคงั (Jokhang Temple) วดัส าคญัของชาวทเิบต

สรา้งขึน้ประมาณ ครสิตศ์ตวรรษที ่7 เพื่อใชเ้ป็นที่
ประดษิฐานพระพุทธรปูทีเ่จา้หญงิคดิซนั จากเนปาล และเจา้
หญงิเหวนิเฉิง จากราชวงศ์ถงั น ามาเป็นของขวญัเพื่อถวาย
แด่ กษตัรยิ ์ซองตนั กมัโป ของทเิบต ซึง่ภายหลงัได ้แต่งงานกบักษตัรยิซ์องตนั ทัง้สองพระองคภ์ายใน
วดัยงัเป็นทีป่ระดษิฐานรปูป ัน้ของทัง้สามพระองค ์โดยเฉพาะ พระพุทธศากยมนีุ โจโว ทีเ่จา้หญงิเหวนิ
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เฉิงน ามาจากฉางอานนัน้เชื่อว่าเป็นของจรงิทีย่งัคงเกบ็รกัษาอยู่ วดัโจคงัไดร้บัการจดัเขา้เป็นมรดกโลก
ทางวฒันธรรมจากยเูนสโก ้ในปี 2000 จากนัน้น าท่านชม ถนนแปดเหล่ียม เป็นถนนสายเก่าแก่ทีสุ่ด
ของลาซา ลอ้มรอบวดัโจคงั เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ทีทุ่กคนสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทเิบต และต่อรอง
ราคาได ้อสิระตามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5)  
  น าท่านเขา้ทีพ่กั GAKYILING HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี  ลำซำ – ทะเลสำบยมัดรอก (หยำงโจวหยง) – วดัเซอรำ  
เชา้  
 รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) น าท่านออกเดนิทางไป

ชม  ท ะ เลส ำบยัม ด รอก  (Yamdrok Tso) ห นึ่ ง ใน ส าม 
ท ะเลส าบ ศัก ดิ ส์ ิท ธิ ข์ อ งทิ เบ ต  (Namtso, Manasarovar, 
Yamdrok tso) อยู่ระหว่างเมืองลาซา (ประมาณ 100 ก.ม.) 
และเมอืงเกยีงเซ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 
นาท)ี  เป็นทะเลสาบทีต่ ัง้อยูร่ะดบั 4,441 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ขนาดค่อนขา้งใหญ่พืน้ทีป่ระมาณ 648 
ตารางกโิลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยหมิะตลอดปี น ้าในทะเลสาบเป็นสฟ้ีาอมเขยีว หรอื สี
เทอรค์อยซ์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ทะเลสาบเทอรค์อยซ์ ภาพของน ้าสเีทอรค์อยซ์ในทะเลสาบ ตดักบัสฟ้ีา
จดัของท้องฟ้า และปุยเมฆขาวที่ล่องลอย เกิดทศันียภาพอนัสวยงามประทับใจ เปรยีบประดุจสรวง
สวรรค ์อสิระถ่ายภาพตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัลาซา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  
บ่าย น าท่านชมวดัเซรำ (Sera Temple) เปรียบเสมือนตัวแทน

ของพระลามะนิกายหมวกเหลอืง (Gelugpa) ของทเิบตตัง้อยู่
ทางทศิเหนือของลาซา สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.ที่ 1419 โดย สกัยา 
เยซ(ีลูกศิษยข์องพระลามะจงกาปา ผู้ก่อตัง้พุทธทเิบต) พระ
ลามะซึ่งเดนิทางไปเขา้เฝ้าจกัรพรรดหิย่งเจิน้ แห่งราชวงศ์ห
มงิ และได้รบัพระราชทานพระพุทธรปู, ผ้าไหม, เงนิ และทองค าเพื่อน ามาใช้ในการสรา้งวดันี้ด้วย  วดั
เซาราเป็นวดัส าคญั 1 ใน 6 วดัส าคญัของนิกายหมวกเหลอืง และเป็น 1 ใน 3 วดัส าคญัของเมอืงลาซา  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (8)  
น าท่านเขา้ทีพ่กั GAKYILING  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีห้ำ  ลำซำ – เฉิงต ู– วดัเหวินซู – ถนนคนเดินซอยกว้ำงซอยแคบ    
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9)  
10.25 น. ออกเดนิทางกลบัเฉิงตูโดยเทีย่วบนิที ่3U8658 ..... บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิซวงหลวิ เมอืงเฉิงตู น าท่านไปยงัภตัตาคาร 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10)  
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บ่าย น าท่านชมวดัเหวินซู  เป็นวดัพุทธที่มคีวามเก่าแก่และศกัดิส์ทิธิใ์นเมอืงเฉิงตู สรา้งในสมยัราชวงศ์ถงั
เดิมมีชื่ อ เรียก ว่ า  วัดซิน เซี ย ง  แ ต่ ในสมัย ราชวงศ์ ชิ ง
จกัรพรรดิค์งัซี มีพระอรหันต์ซีตู้เดินทางมาบ าเพ็ญเพียรจน
สิ้นชวีติ ต านานเล่าว่า ได้ปรากฏรูปของพระโพธสิตัว์มญัชูศรี
ในเปลวเพลงิขณะที่ศพท่านถูกเผา ผู้คนต่างกล่าวขานกนัว่า
พระอรหนัต์ซตีู้องค์นี้คอืพระโพธสิตัว์มญัชูศรกีลบัชาติมาเกิด 
วดัซนิเซยีงจงึได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวดัเหวนิซูนับตัง้แต่นัน้เป็น
ต้นมา.....จากนัน้น าท่านไปยงั ถนนควำนไจ่เซ่ียงจ่ือ (Kuan 
Zhai Xiang Zi) หรอื ถนนซอยกว้ำงซอยแคบ  ถนนคนเดนิ
ที่มีร้านค้าเล็กๆ ตัง้เรียงรายตามตรอกซอย ให้ท่านได้เดิน
เทีย่วชมอย่างเพลดิเพลนิ ทัง้รา้นหนังสอื, รา้นชา-กาแฟ, บาร,์ 
เสื้อผ้า  ถนนคนเดินมีซอย 3 ซอยยาวประมาณ 400 เมตร 
เดมิทเีป็นถนนโบราณสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์ชงิซอยกวา้งเป็น
ที่อยู่ของผู้มฐีานะใช้รถม้าสญัจร ซอยจงึกว้าง ส่วยซอยแคบใช้เป็นทางเดนิสญัจรของคนทัว่ไป ต่อมา
รฐับาลไดท้ าการปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคารใหมใ่นสถาปตัยกรรมแบบจนีโบราณ แต่การตกแต่งภายใน
เป็นแบบสมยัใหม ่.... 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (11)  
 น าท่านเขา้ทีพ่กั SPRING DOWNTOWN  HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีหก ถนนคนเดินจ๋ินหล่ี – กรงุเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (12) น าท่านชม ถนนคนเดินจ๋ินหล่ี เป็นถนนคนเดนิที่รกัษา

บรรยากาศสมยัโบราณไว้ไดเ้ป็นอย่างด ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง  มสีนิคา้ต่างๆมากมายให้เลอืกซือ้สนิคา้เป็น
ของฝากตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13)  
15.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่3U8145 ..... บรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม 
18.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ  

********************************************* 
อตัรำค่ำบริกำร  (บำทต่อท่ำน)     กนัยำยน – พฤศจิกำยน 2562 

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่  เดก็อำย ุ2-12 ปี พกัร่วมกบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 
ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม  
(บำท) 

18-23 กนัยำยน 2562 33,899 33,899 5,500 

8-13 พฤศจิกำยน 32,599 32,599 4,500 
 
 

 

+++ ราคาไม่รวมวีซ่า  1,650 บาท และทิป 1,200 บาท/คน/ทริป +++ 
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อตัรำน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป กลบักรงุเทพฯ – ลาซา - กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ SICHUAN AIRLINES  
2. ค่าภาษสีนามบนิไทย , ภาษสีนามบนิจนี และค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
3. ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว 4 คนื (หอ้งละ 2 ท่านต่อหอ้ง) 
4. ค่าทีพ่กัโรงแรม ระดบั 3 ดาว 1 คนืทีเ่ฉิงตู *** ทางสายการบนิเป็นผูด้ าเนินการจดัให ้*** 
5. ค่าอาหารตามรายการ 
6. ค่ารถน าเทีย่วตามรายการ  
7. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ 
8. ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุเดนิทางและสุขภาพวงเงนิ 2 ลา้นบาท  

        *** ทัง้นี้ยอ่มขึน้อยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
 
อตัรำน้ีไม่รวม 
1. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระส่วนทีเ่กนิจาก 20 กโิลกรมั ** สายการบนิเป็นผูแ้จง้ราคาน ้าหนกัส่วนทีเ่กนิ* 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าเครือ่งดื่ม นอกจากรายการ 
3. ค่าวซี่า ปกต ิ4  วนัท าการ 1,650 บาท (พาสปอรต์ไทย) 
4. ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ และ หวัหน้าทวัร ์ เกบ็จากลกูคา้คนละ 1,200 บาทตลอดทรปิ 
5. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง / ค่าท าเอกสารออกนอกราชอาณาจกัรของผูถ้อืหนงัสอืต่างดา้ว / ค่าวซี่าด่วน 
6. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และ ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% 
 
เอกสำรใช้ย่ืนวีซ่ำ 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายนุับจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รปูถ่ำยขนำด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รปูภำพสีและ พื้นหลงัสีขำว เท่ำนัน้,หน้ำ

ตรง, เหน็ใบห,ู  ห้ำมย้ิม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดบั,  ไม่สวม
แว่นตำด ำ และไม่สวมเส้ือสีขำว , คนมสุลิมต้องเปิดให้เหน็ใบหน้ำ*** ห้ำมใช้คลิป หรือ ลวดเยบ็ติดกบั
รปู หรือ ท ำให้รปูถ่ำยเป็นรอย  สถำนฑูตจะปฎิเสธไม่รบัย่ืนวีซ่ำโดยเดด็ขำด *** 

4. ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกนิ 2 ปี ขอส าเนาหน้าวซี่าจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุด 
(กรณวีซี่าจนีอยูใ่นหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่า ขอส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซี่าจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้
ล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการ
ส่งเอกสารยืน่วซี่า และ หนงัสอืเดนิทางต่างดาว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจนี
ดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

6. เอกสารกรอกขอวซี่า กรณุากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรณุากรอกขอ้มลูตาม
ความเป็นจรงิเกีย่วกบั สถานทีศ่กึษา สถานทที างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูป่จัจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น
กรณฉุีกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ างาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาต ิ โปรดรบัทรำบ 
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หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ว่ำให้ข้อมลูเทจ็ อำจมีกำรระงบักำรออกวีซ่ำ เล่มท่ีมีปัญหำ (สถำนทูตมีกำร
โทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั) 

7. กรณเีดก็ , นกัเรยีน , นกัศกึษา ทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ( อายตุ ่ากว่า 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร  
8. กรณทีีเ่ดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมม่บีดิา 

มารดาเดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซี่าดว้ย(สามารถขอไดท้ี ่เขต หรอื อ าเภอ ทีท่่านอาศยัอยู่ 
9. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจดัระเบยีบการยื่นวซี่าใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และ บางครัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า 
10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเวน้การท าวซี่าท่านจะตอ้ง

รบัผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การ 
ยกเวน้วซี่าในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบตัรหายในระหว่าง
การเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทติย ์

11. กรณหีนงัสอืเดนิทางคนต่างชาต ิ  ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้ เฉพาะคนต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย 
และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้  หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการ
ขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เอกสารทีต่อ้งเตรยีมส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างชาติ 

 พาสปอรต์ตวัจรงิ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
 รปูถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รปูใหม ่ถ่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
 ใบอนุญาตการท างาน 
 หนงัสอืว่าจา้งในการท างาน 
 สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
 กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทตูจนีอาจปฎเิสธไมร่บัท าวซี่าใหท้่านในกรณดีงัต้องไปนี้ 
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอื แต่งหน้าทาปาก 
 น ารปูถ่ายเก่า ทีถ่่ายเกนิ 6 เดอืนมาใช้ 
 น ารปูถ่าย ทีม่วีวิดว้ยหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซี่า รปูถ่ายทีเ่ป็นกระดาษ

สตกิเกอร ์หรอื รปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร์ 
13. ปกตแิลว้การขอวซี่าเขา้ประเทศจนีรวมอยูใ่นค่าทวัรแ์ลว้ซึง่เป็นการขอปกติ 4 วนัท าการ  หากท่านใดยืน่ขอวซี่า

ล่าชา้ สถานทตูจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณเีรง่ด่วน 2-3 วนัคดิเพิม่ 1,050 บาท หากกรณดี่วนทีสุ่ด 1 วนั 1,650 
บาทต่อท่าน 

14. กรณวีซี่าไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการด าเนินการเล่มละ 
500 บาท ส าหรบัการยื่นปกต ิและ 750 บาท ส าหรบัการยืน่ด่วน ใหก้บัศูนยบ์รกิารยืน่ขอวซี่าของสถานทตูจนี   
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เง่ือนไขกำรจอง 
1. กรณุาวางเงนิมดัจ าท่านละ  15,000 บาท   
2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 30 วนั  
3. กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนเดนิทาง (เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาในการท าวซี่าเขา้ประเทศจนี  

และวซี่าเขา้ทเิบต ) 
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
1. สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าทุกกรณี 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 %ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 100 %ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 
4. ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  เป็นตน้ไมค่นื
 ค่าใชจ้่ายทัง้หมดไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ทุกกรณี 
5. หลงัจากการจองไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืเลื่อนวนัเดนิทางได้ 
 
เง่ือนไขกำรออกเดินทำง 
1. คณะเดนิทางขัน้ต ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) มหีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดว้ย  
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนหรอืยกเลกิการเดนิทาง หากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
หมำยเหตุ 
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศเปลีย่น  

แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 
2. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้–ออกเมอืงดว้ยเหตุผลทางการเมอืง หรอืเหตุผลใดๆกต็าม ซึง่อยูน่อกเหนือความ    

รบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯไมค่นืเงนิ และไม่มกีารจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ท่าน ไมว่่ากรณใีดๆ (ไมว่่าทัง้หมดหรอื
บางส่วน) รวมทัง้เหตุสุดวสิยั เช่น ภยัธรรมชาตต่ิางๆการนัดหยดุงาน,การสไตรค,์ ปญัหาจากสุขภาพส่วนบุคคล
,ปญัหาความล่าชา้ของสายการบนิ,การยกเลกิเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิอนัเน่ืองมาจากสายการบนิ 

4. ค่าบรกิารทีท่่านช าระเป็นการช าระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้ าระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั    หากท่านมไิดท้่องเทีย่วตามรายการ หรอืไมใ่ช้บรกิารส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบรกิารคนืไมไ่ด้ 

5. กรณทีีม่กีารยกเลกิในช่วงหน้าเทศกาล ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายทัง้หมดไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ทุก
กรณ ี เวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจ าคนืจากสายการบนิ และบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะสามารถคนืเงนิ
ค่าเสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิค่าเสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
รายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสุดวสิยัโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อน 

6. ส าหรบัท่านทีจ่ะออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ ภเูกต็ หรอืจงัหวดัอื่นๆ กรณุาแจง้
บรษิทัก่อน เพื่อยนืยนัว่าทวัรค์ณะทีท่่านจองไวส้ามารถออกเดนิทางไดห้รอืไม่หากท่านออกบตัรโดยสารโดย



CHN  LXH02(3U)SEP-NOV                                                                                                                                                                      9 

ไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ แลว้ปรากฏว่าทวัรค์ณะนัน้ยกเลกิ บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
7. รำยกำรทวัรน้ี์ไม่เหมำะส ำหรบัท่ำนท่ีเป็นโรคหวัใจ, ควำมดนั, แพ้ควำมกดอำกำศในท่ีสงูและโรค

ประจ ำตวัอ่ืนๆ เน่ืองจำกเป็นเส้นทำงท่องเท่ียวทำงธรรมชำติท่ีตัง้อยู่บนพื้นท่ีสงูจำกระดบัน ้ำทะเล 4,000 
-4,500 เมตร ซ่ึงอำจมีผลต่อสขุภำพของท่ำนได้  โปรดพิจำรณำรำยกำรทวัรใ์ห้เหมำะสมกบัสขุภำพของ
ท่ำนก่อนกำรท ำกำรจอง หรือปรึกษำแพทยป์ระจ ำตวัของท่ำน 

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็และการจดัทีน่ัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดย 
สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และได้
ด าเนินการ ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการ
บนิเท่านัน้ 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู่    (Twin/Double)  และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั  
2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ     .....บริษัทฯ จะแจ้งให้ทางบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศประสานงานกบัทางโรงแรมให ้แต่ไมส่ามารถการนัตใีหไ้ดว้่าจะไดต้ามทีร่อ้งขอหรอืไม่ 
3. กรณทีีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัอาจเตม็  

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ   ปรบัเปลีย่นเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
กำรเดินทำงเป็นครอบครวั 

 หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วตดิต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัรม์คีวาม
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

ควำมรบัผิดชอบ   
 บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว  สายการบนิ  และตวัแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไมอ่าจรบัผดิชอบ

ต่อความเสยีหายต่างๆ  ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ อาท ิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิหรอืก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง 
หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ปว่ย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่างๆ ฯลฯ  หรอืต่อการ
ตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถู่กต้อง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 


