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DE-CN18 : ทัวร์ทิเบต ลาซา พระราชวงัโปตาลา รถไฟหลังคาโลก  
6 วนั 5 คืน (3U) 
 

 
 

• พระราชวงัโปตาลา 

• วดัโจคงั ตลาดแปดเหลี.ยม 

• ตําหนักนอร์บุหลิงฆา 

• นั.งรถไฟไปดัมซุง ผ่านชมทุ่งหญ้าจ้างเป่ย 

• ทะเลสาบน่ามู่ชั.ว 
 

  

วนัแรก  กรุงเทพฯ - เฉินตู 

17.30 น.         คณะพร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัDน 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-W 
โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ที�จากทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้น
สมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

20.50 น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที�ยวบินที� 3U 8146 
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01.10+1 น. ถีง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที�สุดของประเทศจีนที�มี
ภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที�เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หลงัจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเขา้สู่โรงแรมที�พกั 

พกัที. GRAND METRO PARK GUODONG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที.สอง เฉินตู - ลาซา - พกัผ่อนเพื.อปรับสภาพร่างกาย - ตําหนักนอร์บุหลิงฆา  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) 

08.25 น. ออกเดินทางสู่ นครลาซา (ทเิบต)โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที�ยวบินที� 3U 8657 

10.50 น. เดินทางถึง สนามบินก่งก่า นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนสวรรคบ์นฟ้าที�เรียกขานกนัวา่ 
“หลังคาโลก” ตั8งอยูสู่งกวา่ระดบันํ8 าทะเลถึง 3,650 เมตร  

 นาํท่านเดินทางสู่ นครลาซา ผา่นทิวทศัน์อนังดงามแปลกตา 

 จากนั8นนาํท่านเขา้สู่โรงแรมที�พกั ใหท่้านนอนพกัผอ่มเพื�อปรับสภาพร่างกาย  เพราะเมืองลาซาเป็นเมืองที�อยูใ่นที�ราบสูง 
และสูงกวา่ระดบันํ8 าทะเลมาก  ร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ ทอ้งเสีย จึงควรนอน
พกัผอ่นใหม้ากพอ เมื�อตื�นขึ8นมาจะไดส้ดชื�น 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม  ตาํหนักนอร์บุหลิงฆา  ซึ�งเป็นพระราชวงัฤดูร้อน (นอร์บุหลิงฆา แปลวา่ สวนอญัมณี) สร้างขึ8นในช่วงหลงั
ศตวรรษที� 18 โดยดาไลลามะที� 7 และดาไลลามะองคอื์�นๆ ไดส้ร้างต่อเติมขึ8นมาเรื�อยๆ ชมบลัลงักเ์ทวราชและงานจิตรกรรม
ฝาผนงัเกี�ยวกบัประสบการณชีวติในแง่มุมต่างๆ 

คํ.า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร 

พกัที. SUNRISE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

หมายเหตุ : คืนนีDขอให้ท่านพกัผ่อนให้เตม็ที.เพื.อปรับสภาพร่างกาย เนื.องจากลาซาเป็นเมืองที.อยู่สูงกว่าระดบันํDาทะเลมาก 
จงึมแีรงกดอากาศตํ.า มอีอกซิเจนน้อย ร่างกายระยะแรกอาจมอีาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสีย 
ท้องอืด หรือคลื.นไส้ อาเจยีน จงึควรนอนพกัผ่อนให้มากพอ เมื.อตื.นขึDนมาจะได้สดชื.น สําคญั ไม่ควรสูบบุหรี.และดื.มสุรา ไม่
ควรอาบนํDาในคืนนีD ถ้าอาบนํDา อย่าให้นานเกิน 5-10 นาท ี

วนัที.สาม พระราชวงัโปตาลา - วดัโจคงั - ตลาดแปดเหลี.ยม  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเที�ยวชม พระราชวงัโปตาลา (พระราชวงัฤดูหนาว) ตั8งอยูบ่นยอดเขาแดงซึ�งมีความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวงั
โปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั8น ยาว 400 เมตร กวา้ง 350 เมตร มีหอ้งต่าง ๆ 1,000 หอ้ง เริ�มสร้างเมื�อ ค.ศ.ที� 7 โดยกษตัริย ์
กษตัริยซ์งจั8นกนัปู้ 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม วดัโจคงั ภาษาจีนเรียก วดัต้าเจ้าซื.อ เป็นวดัที�ถือวา่เป็นศูนยร์วมจิตใจ และศกัดิK สิทธิK ที�สุดของชาวทิเบต สร้างใน
สมยัของกษตัริยซ์งจา้นกนัปู้  เพื�อไวเ้ป็นที�ประดิษฐานของพระพทุธรูปที�มเหสี ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที�นาํเอา
ศิลปะของ 4ชาติมาผสมกนัคือ ทิเบตจีนเนปาลและอินเดีย  
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 จากนั8นนาํท่านชอ้ปปิ8 งสินคา้พื8นมืองนานาชนิดที� ตลาดแปดเหลี.ยม ที�ลอ้มรอบวดัโจคงั ซึ�งจะมีสินคา้พื8นเมืองนานาชนิด
และเป็นแหล่งชอ้ปปิ8 งที�ใหญ่ที�สุดในนครลาซา  

คํ.า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร 

พกัที. SUNRISE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที.สี.  ลาซา - นั.งรถไฟไป - ดมัซุง - ผ่านชมทุ่งหญ้าจ้างเป่ย - ทะเลสาบน่ามู่ชั.ว - ลาซา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านนั.งรถไฟจากสถานีรถไฟลาซา สู่ สถานีรถไฟดมัซุง (ที.นั.งแบบ Hard Seat)  

 นาํท่านผา่นเขตทิวทศัน์บนเขตที�ราบสูงที�มีชื�อเสียง ทุ่งหญ้าจ้างเป่ย ซึ�งเป็นทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่แบบไร้ขอบเขตจาํกดั 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม ทะเลสาบน่ามู่ชั.ว ตั8งอยูบ่นที�ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มีความสูงเหนือระดบันํ8 าทะเล 4718 เมตร เป็นทะเลสาบนํ8 าเคม็
ใหญ่อนัดบั 3 ของโลก และสูงที�สุดในโลก น่ามู่ชั�วเป็นภาษาทิเบต แปลวา่ทะเลสาบบนสวรรค ์หรือทะเลสาบเซียนชาว
ทิเบตเชื�อมาแต่ไหนแต่ไรวา่ การเดินวนภูเขาและทะเลสาบถือเป็นศาสนกิจอนัศกัดิK สิทธิK  สามารถขจดับาปกรรมและเสริม
บุญบารมี และถือเป็นการปฏิบติัตามหลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบั เมืองลาซา 

คํ.า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร 

พกัที. SUNRISE HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที.ห้า  ลาซา - เฉินตู - ร้านนวดเท้า - ถนนคนเดนิชุนซีลู่ - ร้านหินตาสวรรค์ - โชว์เปลี.ยนหน้ากาก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) 

10.35 น. ออกเดินทางสู่ เฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที�ยวบินที� 3U 8698 

12.40 น. เดินทางถึง เฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึ�งเป็นอีกวธีิหนึ�งในการผอ่นคลายความเครียด ปรับสมดุลใหก้าร
ไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ 

 นาํท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดนิชุนซีลู่ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกซื8อสินคา้ต่าง ๆ มากมาย ทั8งแบรนดต์่างประเทศ และในประเทศ 
อาทิ เสื8อผา้, รองเทา้, เครื�องหนงั, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที�ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

 จากนั8นนาํท่านแวะชม ร้านหินตาสวรรค์เปรียบเหมือนตามงักร สุดยอดของความมั�งคั�ง ช่วยใหเ้อาชนะศตัรูและคู่แข่ง ช่วย
ใหมี้สุขภาพดี รํ� ารวย และประสบความสาํเร็จ 

คํ.า รับประทานอาหารคํ.า ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม โชว์เปลี.ยนหน้ากาก ที�ใชศิ้ลปะพร้อมความสามารถในการเปลี�ยนหนา้กากแต่ละฉากภายในเสี8 ยววนิาที โดยที�ไม่
สามารถจบัตาไดท้นั เป็นการแสดงที�สงวนและสืบทอดกนัมาภายในตระกลู หลายชั�วอายคุน ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอก
ทั�วไป 
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พกัที. GRAND METRO PARK GUODONG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที.หก  ถนนโบราณจนิหลี. - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - เฉิงตู - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปปิ8 ง ถนนโบราณจนิหลี. เป็นถนนคนเดินที�รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี มีสินคา้
ต่างๆมากมายใหท่้านไดช้อ้ปปิ8 งเลือกซื8อสินคา้ตามอธัยาศยั 

 นาํท่านแวะชมร้านผ้าไหม ชมวธีิการนาํเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั8งใชเ้ครื�องจกัร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรัง
แฝด เพื�อมาทาํใสน้วมผา้ห่มไหม ซึ�งเหมาะกบัการซื8อเป็นทั8งของฝากและใชเ้อง 

 จากนั8นนาํท่านชม ร้านหยก ซึ�งเป็นเครื�องประดบันาํโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซื8อเป็นของฝากลํ8าค่า 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สมนุไพรจนี 

 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิงเมืองนครเฉินตู 

17.40 น.            เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที�ยวบินที� 3U 8145 

19.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

************ ขอบคุณทุกท่านที.ใช้บริการ ************ 

 (*** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตัDงแต่ 15 ท่านขึDนไป ***) 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที.ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืDนเมืองให้   นักท่องเที.ยว

ทั.วไปได้รู้จกั ร้านนวดฝ่าเท้า, ร้านหินตาสวรรค์, ร้านผ้าไหม, ร้านหยกซึ.งจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผล
กับราคาทวัร์  จงึเรียนให้กับนักท่องเที.ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ.งจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 45-60 นาท ีซืDอหรือไม่ซืDอขึDนอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มกีารบังคบัใด  ๆทัDงสิDน 

 
ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที.ต้องออกตัfวภายในประเทศ (เครื.องบิน,รถทวัร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามที.เจ้าหน้าที.ก่อนทุกครัDง 

 
**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครัDง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื.องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของ

โปรแกรมที.ขายเป็นหลัก** 
 

 
อัตราค่าบริการ 

 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัห้องละ  

2 ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดี.ยว 
จ่ายเพิ.มท่านละ 

วนัที. 10-15 / 17-22 กันยายน 2559 42,900 บาท 6,500  บาท 
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วนัที. 22-27 ตุลาคม 2559 (วนัปิยมหาราช) 45,900 บาท 6,500  บาท 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นีD ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก ซึ.งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี.ยนแปลงได้เนื.องจากสภาวะนํDามันโลกที.มีการปรับ
ราคาสูงขึDน ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํDามันขึDนในอนาคต ซึ.งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิiเก็บค่าภาษีนํDามัน
เพิ.มตามความเป็นจริง 

 บริษทัขอสงวนสิทธิK ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั8งนี8 ขึ8นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน สภาพทาง
การเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั (ราคา
ดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั8งนี8 ขึ8นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบิน
มีการเรียกเก็บค่านํ8 ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อัตราค่าบริการดงักล่าวรวม 

☺ ค่าตัTวเครื�องบินชั8นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการรวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
☺ ค่าวซ่ีาจนี ปกต ิ4 วนัทาํการราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย) 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื8อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํDาหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23กิโลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัขึ8นเครื�อได ้1 ชิ8น ต่อท่าน นํ8 าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่า

ประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มีอายุ

ตั8งแต่ 1 เดือนขึ8นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูที้�มีอายสูุงกวา่ 70 ปี ขึ8นไป ค่าชดเชยทั8งหลายตามกรรมธรรมจ์ะ
ลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรมท์ั8งนี8 ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้ง
มีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซืDอประกันการเดินทางเพื.อให้คลอบคลุมในเรื.องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ.มเตมิได้ที.เจ้าหน้าที.ของบริษัท ฯ ***ทัDงนีDอัตราเบีDยประกันเริ.มต้นที. 330 บาท ขึDนอยู่กับระยะเวลาการเดนิทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวติ หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื8อ, ไวรัส, ไสเ้ลื�อน, ไสติ้�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อ
ทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการ
ทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

อัตราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)   
� กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์,หัวหน้าทวัร์และคนขับรถ รวม 180 หยวนต่อคน(เดก็ชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
� ค่า VAT 7 %    หักภาษี ณ ที.จ่าย 3 % ในกรณีที.ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที.ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ.ม และหัก ณ ที.จ่าย  จาก

ยอดขายจริงทัDงหมดเท่านัDน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิiออกใบเสร็จที.ถูกให้กับบริษัททวัร์เท่านัDน 
เงื.อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั8 งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั8งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
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2. เนื�องจากราคานี8 เป็นราคาโปรโมชั�น ตัTวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตัTวเท่านั8น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการ
เดินทางใดๆ ทั8งสิ8น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิK ในการคืนเงิน  ทั8งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทวัร์ แต่มไีกด์ท้องถิ.นพูดไทยรับที.เฉินตู) ครบ 15 ท่าน มหัีวหน้าทวัร์ไทยเดนิทางไป-กลับ 
พร้อมกับคณะ 

4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน      สละสิทธิK  ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั8งสิ8นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที.เกิดขึDนจากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 
หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั8งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ 
ของสงวนสิทธิK ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั8งสิ8น  

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ8นไป  เก็บค่าใช้จ่ายตามที.เกิดขึDนจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ8นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เก็บค่าใช้จ่าย 50%  ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เก็บค่าใช้จ่ายทัDงหมด 100 %  ของราคาทวัร์ 
6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที.เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที.ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที.มีการการันตีค่ามัดจําที.พัก

โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้  ร ว ม ถึ ง เ ที. ย ว บิ น พิ เ ศ ษ เ ช่ น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทัDงหมดเนื.องจากค่าตัfวเป็นการเหมา
จ่ายในเที.ยวบินนัDน  ๆ

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั8นตํ�าผูใ้หญ่ 15ท่านขึ8นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธิK ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี8  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
4. บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ
หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ8นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั8งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมไดอ้นัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั8งสิ8นแต่ทั8งนี8ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาใหโ้ดยขอสงวนสิทธิK การจดัหานี8โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคานี8 คิดตามราคาตัTวเครื�องบินในปัจจุบนัหากราคาตัTวเครื�องบินปรับสูงขึ8น บริษทัฯสงวนสิทธิK ที�จะปรับราคาตัTวเครื�องบินตามสถานการณ์
ดงักล่าว 
8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั8น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื8อ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเที�ยวเอง 
11. เนื�องจากตัTวเครื� องบินเป็นตัTวราคาพิเศษ เมื�อออกตัTวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัTว
เครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
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12. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั8งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไว้
แลว้ทั8งหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัTวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯก่อนทุกครั8 ง  มิฉะนั8นทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายใดๆ ทั8งสิ8น 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดนิทาง 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือนสัญชาตไิทย(หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางต้องไม่มกีาร ชํารุดใด  ๆ ทัDงสิDน ถ้าเกิดการชํารุด  
เจ้าหน้าที.ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ8ว 2 ใบ มีพื8นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั8น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั8น และตอ้งไม่ใช่สติgกเกอร์ หรือ

รูปพริ8นซ์จากคอมพิวเตอร์และไม่สวมเสื8อแขนกดุโชวไ์หล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
ท่านที.ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื.นวซ่ีา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจดัมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดนิทาง 
4. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. กรณีเดก็อายุตํ.ากว่า 18 ปี 
- เดก็อายุตํ.ากว่า18ปีเดนิทางพร้อมพ่อและแม่ขอสําเนาสูตบัิตร(ใบเกิด) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที.จดทะเบียน) 
- เดก็อายุตํ.ากว่า18ปีเดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที.จดทะเบียน) ,สําเนาบัตรประชาชน , 
สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพนัธ์ว่า เกี.ยวข้องกับผู้เดนิทางอย่างไรและต้องมีลายเซ็นต์
ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที.อําเภอหรือเขตเท่านัDนและ 
 - เดก็อายุตํ.ากว่า18ปี เดนิทางพร้อมญาตขิอสําเนาสูตบัิตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที.จดทะเบียน) ,สําเนาบัตรประชาชน , สําเนา
ทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยมิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี.ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไรต้องมีลายเซ็นต์ของ
พ่อหรือแม่ ออกโดยที.อําเภอหรือเขตเท่านัDน 
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลี.ยนชื.อ หรือ เปลี.ยนนามสกุล (ถ้าม)ี 
- ในกรณีเดก็อายุตํ.ากว่า 5 ปี ขอสูตบัิตร(ใบเกิด)ตวัจริง 
6.เอกสารที.ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื.อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7.  ขอ้มูลจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนั ที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัท์

บา้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที.มีปัญหา 
(สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

8.  เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั8นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อน
ออกเดินทาง) 

9.  โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื.นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ.มเติมหรือเปลี.ยนระเบียบการยื.นเอกสาร 
เป็นเอกสิทธิiของสถานทูต และบางครัDงบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

10. ผู้ที.ประสงค์จะใช้หนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาต
ใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่าน
เอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ 

11. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ(กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ.มเตมิกับทางบริษัทฯ)  
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนีD 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
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3. นาํรูปถ่ายที�มีววิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ8นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าวซ่ีาด่วน ที.ต้องจ่ายเพิ.มให้สถานฑูตจนี เมื.อท่านส่งหนงัสือเดนิทางล่าช้า 
• ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ 1,050 บาท 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลี.ยนกฎเกณฑ์การยื.นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนีD!!!! 

**เนื.องจากสถานทูตจีนมีการเปลี.ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนีD** 
เอกสารที.ใช้ประกอบการยื.นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัDงหมดให้ครบถ้วน เพื.อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ชื.อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ� โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า   
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื.อคู่สมรส........................................................................................................ 

พาสปอร์ต ควรมีอายใุช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั�นบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณี 
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ที.อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
....................................................................................................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน...........................มือถือ.................................. 
ที.อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
..................................................................................................................................................................................................................................
....................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
ชื.อสถานที.ทาํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 
ตาํแหน่งงาน........................................................................................................................................................................... 
ที.อยู่สถานที.ทาํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
.................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร....................... 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที.ถูกต้องที.สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื.องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่ � ไม่เคย    � เคยเดนิทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เมื.อวนัที................. เดือน.........................ปี...........................  ถึง วันที........................เดือน.......................ปี............... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่� ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื.อวนัที................ เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที........................เดือน.......................ปี............... 
รายชื.อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที.ทาํงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื.อใช้ในการขอยื.นวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ.มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทัDงนีDเพื.อ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที.นีD(โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 


