
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินต ู

14.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประต ู9 บรเิวณ ISLAND-W โดยสายการบิน 

SICHUAN AIRLINES พบเจา้หน้าท่ีตอ้นรบั คอยอ านวยความสะดวกตวจเช็คกระเป๋าเดินทาง และ

น าท่านเชค็อินรบับตัรท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน 

17.30 น. เหิรฟ้าสู ่นครเฉินต ูประเทศจนี โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES ที่ 3U8146 

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง) 

 (สายการบิน SICHUAN AIRLINES ใหโ้หลดกระเป๋าได ้1 ใบ ใบละ 23 กก.) 

22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตซูวงหลิว ประเทศจีน (เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแลว้ รบั

กระเป๋าสมัภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินต ูเฉินตเูป็นเมืองยอ่ยจงัหวดัท่ีไดท้ า

หนา้ท่ีเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น ้าหมินใจกลางมณฑล 

ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 10 ลา้นคน เป็นหน่ึงในสามของเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาค

ตะวนัตกของจีน (อีกสองแหง่คือฉงชิ่งและซีอาน) ในปัจจุบนัเป็นทั้งศนูยก์ลางดา้นการเมือง 

การทหาร และดา้นการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ 

พกัที่ CHENG FIRST-CLASS HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทียบเท่า  

(โรงแรมใกลส้นามบิน เพื่อความสะดวกในการตอ่ไฟลท)์ 

 

วนัที่สอง เฉินต ู– ลาซา (บินภายใน) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Set Box เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

06.30 น. น าท่านสู ่อาคารท่าอากาศยานภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปสู ่เมืองลาซา 

08.30 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองลาซา โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8697  

  (ใชร้ะยะเวลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง) 

10.55 น. เดินทางถึง นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดนหลงัคาโลก” 

ศูนยก์ลางพุทธศาสนานิกายทิเบต ตั้งอยูท่ี่ระดบัความ สูง 3,650 เมตร บนสองฝั่งของแม่น ้า

เคียซู (KYICHU หรือ แม่น ้า) ทิเบต (TIBET) ตั้งอยูใ่จกลางของทวีปเอเชียระหว่างประเทศจีน

กบัอินเดีย เป็นเขตปกครองตนเองพิเศษของประเทศจีน ทิเบตตั้งอยูบ่นเทือกเขาหิมาลยั เป็นท่ี

ราบสูงท่ีสูงท่ีสุดในโลก หรือเปรียบไดก้บัเป็นหลงัคาโลก ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมด 1.2 ลา้น

ตารางกิโลเมตร มีภูเขาและท่ีราบสูงท่ีสุดในโลก จนไดร้ับฉายาว่า “หลังคาโลก” ทิเบตมี

อากาศท่ีหนาวเยน็มาก และมีความกดอากาศและอ๊อกซิเจนท่ีต า่ ฉะน้ันผูท่ี้จะมาเท่ียวในทิเบต

จ าเป็นจะตอ้งพกัเพื่อปรบัสภาพร่างกายก่อน 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันใหท่้านอิสระพกัผ่อนเพื่อปรบัสภาพร่างกายในท่ีพกัตามอธัยาศยั  



ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ GANG JIAN ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม  พระราชวงัโปตาลา – วดัโจคงั – จตรุสับากอร ์(ถนนแปดเหลี่ยม) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ซ่ึงมีความสูงประมาณ 117 เมตร 

พระราชวงัโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กวา้ง 350 เมตร มีหอ้งต่างๆ เกือบ 

1,000 หอ้ง เร่ิมสรา้งเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 โดยกษัตริยผู์ย้ิ่งใหญ่ท่ีไดร้วบรวมทิเบต ใหเ้ป็น

อนัหน่ึงอันเดียวกนัไดส้ าเร็จ คือ กษัตริย ์  ชองเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเร่ิม

ตอ้งการเพียงจะสรา้งเป็นต าหนักใหแ้ก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองคเ์อง ต่อมาทรง

ใชป้้อมแห่งน้ีเป็นสถานท่ีในการศึกษาพระธรรมค าสัง่สอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจา้ จวบ

จนกระทัง่สมัยเปล่ียนการปกครอง เป็นพระลามะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันน้ีส่วน

ก่อสรา้งเดิม 2 หลงัน้ียงัคงเหลือใหเ้ห็นอยูท่่ามกลางส่ิงก่อสรา้งใหม่ท่ีต่อเติม ในยุคหลงัอาคาร

ท่ีต่อเติมในชว่งหลงัน้ี ส่วนหลกัๆ สรา้งในสมยัของ ดาไลลามะ ท่ี 5 ประมาณปี ค.ศ. 1645 – 

1693 (องคด์าไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องคท่ี์ 14) 

เพ่ือใหเ้ป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา 

แบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนของพระราชวงัสีขาว, สีแดง 

และส่วนเชื่อมท่ีเป็นสีเหลือง พระราชวงัสีขาว เป็นส่วน

ของสังฆาวาส  พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาส

ส าหรบัใชท้ ากิจของสงฆ์  และบรรจุพระศพขององคด์า

ไลลามะ (ดาไลลามะองคท่ี์ 5 7 8 9 10 11 12 และ 

13)  และหอ้งสมุดท่ีใชส้ าหรบัเก็บ พระไตรปิฎก 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ (ภาษาจีนเรียก วดัตา้เจาซ่ือ) เป็น

วัดท่ีถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล 

เพราะเม่ือมีพิธีถือศีลกัน พระลามะจ านวนมากก็จะ

เดินทางมารวมกันท าพิธีท่ีน่ี สรา้งในสมัยของกษัตริย ์

ซองเซิน กมัโป (ค.ศ.620 - 649 ผูท่ี้รวมอาณาจกัร

ทิเบตใหเ้ป็นปึกแผ่น) เพ่ือไวเ้ป็นท่ีประดิษฐานของ

พระพุทธรูปท่ีมเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค ์

คือ ชาติจีน และเนปาล น าเขา้มายงัทิเบต  ศิลปะการ

ก่อสรา้งมีจุดเด่นตรงท่ีน าเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกนัคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร ์

มีต านานเล่ากนัว่า ก่อนท่ีพระองคจ์ะสรา้งวดัตา้เจาซ่ือ ไดอ้ธิษฐานว่าพระองคจ์ะโยนแหวนขึ้ น

ไปบนอากาศ หากแหวนน้ันตกลงท่ีใดก็จะสรา้งวดัลงตรงน้ัน ปรากฏว่าแหวนลอยลงไปตกใน



สระน ้ากระทบกบัหินท่ีโผล่ข้ึนมา ทนัใดน้ันเอง นิมิตของสถูปก็ปรากฏใหแ้ก่คนทัว่ไปไดเ้ห็น จึง

นับว่าเป็นนิมิตท่ีดี พระองค์จึงรับสัง่ใหส้รา้งวัดลงตรงน้ันเอง ภายในวัดเป็นท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรูปท่ีพระนาง เหวิน เฉิง น ามาจากประเทศจีนเม่ือ 1,300 ปีก่อน ซ่ึงไดร้บัการกราบ

ไหวแ้ละยอมรบักนัอย่างมากว่าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด จากน้ันน าท่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาว

ทิเบตท่ี จตรุสับากอร ์หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ท่ีลอ้มรอบวดัโจคงั ซ่ึงเป็นจุดรวมศาสนา ศิลปะ

หตักรรมตลอดจนวฒันธรรมของทิเบต ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ GANG JIAN ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สี ่ ทะเลสาบหยางโจยงหู (ทะเลสาบยงัดรอ๊กโซ) – ลาซา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยงั ทะเลสาบหยางโจยงหู หรือ

ทะเลสาบยงัดร๊อกโซ เป็น 1 ใน 4 ทะเลสาบ

ศกัด์ิสิทธ์ิของทิเบต  และเป็น ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่

ท่ีสุดในทิเบต ความสูงเหนือระดบัผิวน ้าทะเลจะอยู่

ท่ี  4,441 เมตร อยูใ่นวงลอ้ม ของเทือกเขาหิมาลยั

ด้านเหนือได้สมญานามว่า “คลังแห่งมัจฉาของ

ทิเบต”  กินอาณาเขตกว่า 658 ตารางกิโลเมตร กวา้งใหญ่คดเค้ียวเป็นรูปคลา้ยแมงป่อง น ้า

ในทะเลสาบเป็นสีเทอรค์วอยซ์สวยงามเป็นประกาย ระยิบระยบั มีเทือกเขาหิมะโนจินคางซัง

เป็นฉากหลงั เชื่อกนัว่าทะเลสาบแห่งน้ีเป็นจิตวิญญาณของชนชาติทิเบต  หากน ้าในทะเลสาบ

แหง่น้ีเหือดแหง้ก็หมายถึงการล่มสลายของทิเบต ทุกๆ ปี จะมีคนนับแสน เดินทางมาประกอบ

พิธีลา้งบาป เม่ือท่านไดม้าเยือนทะเลสาบแห่งน้ี จะรูสึ้กเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอ้ือมมือถึง 

เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ภูเขา ท่ีราบ ทุ่งหญา้ ฝงูแกะ ฟารม์ววั พนัธุไ์มป่้าหลากสีสนั 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ตวั เมืองลาซา  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ GANG JIAN ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ ลาซา (บินภายใน) – เฉินต ู- ถนนโบราณจิน๋หลี่ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.00 น. น าท่านสู่ อาคารท่าอากาศยานภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปสู่ เมืองเฉินต ู

10.35 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองเฉินต ูโดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8698 

12.35 น. เดินทางถึง เมืองเฉินต ูรบักระเป๋าสมัภาระ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เฉินตู 



เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินชม ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนท่ีอยู่ติดกับศาลขงเบ้ง จิ๋นหล่ีถือเป็นถนน

วฒันธรรม ตกแต่งแบบยอ้นยุค บรรยากาศเต็มไปดว้ยกล่ินอายของสามก๊ก ถนนมีการตกแต่ง

อยา่งสวยงาม มีของเก่าๆ มากมาย  มีรา้นอาหาร รา้นน ้าชา โรงเต๊ียม โรงง้ิว ใหท่้านไดอิ้สระ

ตามอธัยาศยั  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู อาหารกวางตุง้ 

พกัที ่ WU HOU HOLODAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

วนัที่หก รา้นนวดเทา้ – รา้นผลิตภณัฑย์างพารา - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเม่ือยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษ

สูตรเดียวไม่ซ ้าใคร พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถงั หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ “บวัหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน

ดา้นรกัษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น   

จากน้ันน าท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอน

เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู ตุน๋ยาจนี 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิฉิงตซูวงหลิว 

14.40 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 

3U8145 

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ... 

 

************************************** 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

**โรงแรม ท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยูก่บัความเหมาะสม  

และค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั** 



**การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็ก  
 (เด็กอายไุม่

เกิน18ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

13 – 18 พฤษภาคม 2561 

3U8146 BKK-CTU 17.30-22.00 

3U8697 CTU-LXA 08.30–10.55 

3U8698 LXA–CTU 10.35-12.35 

3U8145 CTU-BKK 14.40-16.35 

33,777 33,777 6,000 

10 – 15 มิถุนายน 2561 

3U8146 BKK-CTU 17.30-22.00 

3U8697 CTU-LXA 08.30–10.55 

3U8698 LXA–CTU 10.35-12.35 

3U8145 CTU-BKK 14.40-16.35 

33,777 33,777 6,000 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 200 หยวน/ทริป/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพ่ือโปรโมทสินคา้พ้ืนเมือง 

ในนามของรา้นรฐับาล คือ บวัหิมะ ผา้ไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซ่ึงจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุก

รา้นจ  าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการ

บงัคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ณ สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวนัสุดทา้ย ลูกทัวรท่์านใดสนใจ

สามารถซ้ือได ้โดยไม่มีการบงัคบัลกูทวัรใ์ดๆทั้งส้ิน  

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 1 ใบ และไม่เกิน 23 กก.     



 ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท  

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

 



เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ี

บริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึง

ไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงินทั้งหมดใหก้บัท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ ์อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั



ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจาก

รฐับาลทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาสิง่แวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จงึไม่มีบรกิารท่ีโรงแรม 

4. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท า   

วีซาจนีท่านจะตอ้งรบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากทางบริษัท

ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า/ผูใ้ชบ้ตัร APEC และโปรดดูแลรกัษาบตัร



ของท่าน หากท่านท าบตัรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่าง

นอ้ย 2 สปัดาห ์เพื่อด าเนินการเรือ่งตา่งๆ 

5. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการน าแบตเตอรีส่  ารองข้ึนไปบนเครือ่งบินดงัน้ี 

 แบตเตอร่ีส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตวัถือข้ึนเคร่ืองบินไดใ้นจ านวนและปริมาณท่ีจ ากดั ไดแ้ก่ 

4.1 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่มีการจ ากดัจ านวน  

4.2 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

4.3 แบตเตอร่ีส ารองท่ีมีความจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรือ 160 Wh หา้มน าข้ึนเคร่ืองในทุกกรณี 

5. หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

***************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจนี 

 

 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบรูณ ์ไมช่ ารุด มีหน้าว่างส าหรบัติดหนา้วีซ่าและ

ประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายส ีฉากหลงัสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ  านวน 2 รูป      ตวัอย่างรปูถา่ยท่ีไดม้าตรฐานสถานทูต 

สถานทูตปฏิเสธไมร่บัรูปถ่ายโพลารอย / รูปถ่ายสต๊ิกเกอร ์/  

รูปชุดครุยรบัปริญญา/รูปชุดราชการ /หา้มใส่เส้ือแขนกุด  

และหา้มใส่เส้ือสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจากฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาว) 

หา้มสวมเคร่ืองประดบั หา้มใส่คอนแทรคเลนส ์หา้มยิ้ มเห็นพนั เปิด

เห็นใบหแูละหนา้ผาก ชดัเจน 

 หลกัฐานส่วนตวั ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, 

ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

 แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจนี ท่ีกรอกรายละเอียด

ชดัเจนและถูกตอ้ง 

เง่ือนไขเอกสารเพิ่มเตมิการยืน่วีซ่าประเภทต่างๆ 

 เอกสารเพ่ิมเตมิกรณีผูเ้ยาว ์ 

อายุ 6-18 ปีบริบรูณ ์ใช ้ ส าเนาสูตบิตัร   พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา 

อายุต า่กวา่ 6 ปีบริบรูณ ์ใช ้ สูตบิตัร (ฉบบัจริง)  พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนของบิดาและมารดา 

 กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งใหบิ้ดาและมารดาท าหนังสือ

ยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู่ 

 กรณีบิดาหรือมารดาของเด็ก มีสถานะหยา่หรือหมา้ย ตอ้งแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลกัหลงัทา้ยใบหยา่มา

ดว้ย เพ่ือยืนยนัการปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งยื่นหนังสือรบัรองการท างาน, จดหมายช้ีแจง

ตนเอง และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพรอ้มส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน (ในบางกรณีอาจตอ้งไปแสดงตวัท่ีสถานทูต) 

และสามารถพ านักอยูใ่นประเทศจีนไดไ้มเ่กิน 7 วนัเท่าน้ัน 

 กรณีชาวตา่งชาตทิี่ท  างานหรือพกัอาศยัในประเทศไทย ตอ้งยื่น ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี), จดหมายช้ีแจง

ตนเองพรอ้มรายละเอียดท่ีอยูท่ี่ชดัเจน สมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงพรอ้มส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน (ในบางกรณีอาจ

ตอ้งไปแสดงตวัท่ีสถานทูต) โดยมีค่าบริการเพ่ิม 500-1000 บาท  

 ผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติจะตอ้งท า Re-Entry Permit ดว้ยตนเองก่อนส่งเอกสารเพ่ือยื่นวีซ่า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิไมร่บัยื่นวีซ่ากรณีดงัน้ี  

หนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถานทูตจีน

โดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุ/สามเณร 

 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง ไมต่อ้งท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้ง 

รบัผิดชอบในการขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 



อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่า (เพิ่มเตมิ) ในกรณียืน่ด่วน และส าหรบัชาวตา่งชาติ 

1. กรณียืน่วีซ่าด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2-3 วนัท าการ)  

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม ท่านละ 1,100 บาท (ส าหรบัพาสปอรต์ไทยและพาสปอรต์ต่างชาติ) 

2. กรณียืน่วีซ่าด่วนพิเศษ (ใชเ้วลาด าเนินการ 1 วนัท าการ)  

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรบัพาสปอรต์ไทยและพาสปอรต์ต่างชาติ) 

3. พาสปอรต์อเมริกา จ่ายเพ่ิมค่าวีซ่าประมาณ 3,600 บาท 

 

หมายเหต ุ

 ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มลูท่ีถูกตอ้งกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ์่มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใด

ก็ตาม อาจถูกระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไมม่ีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมท่ีได้

ช าระไปแลว้ 

 ทางบริษัทฯ บริการยื่นวีซ่าประเภทท่องเท่ียวแบบเขา้ออก 1 ครั้ง ใหแ้ก่ท่านซ่ึงด าเนินการยื่นเป็นหมูค่ณะและเป็น

การยื่นแบบปรกติ 4 วนัท าการเท่าน้ัน 

 การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางครั้งบริษัททวัรไ์ม่

ทราบล่วงหนา้และอาจมีการเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบรูณพ์รอ้มของเอกสาร 

 การปฏิเสธวีซ่า อนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียวทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวีซ่าประเทศจนี 

** กรุณากรอกขอ้มูลทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนใ์นการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ช่ือ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

................................................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุช่ือบิดา..................................................ช่ือมารดา...................................................... 

□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบียนสมรส 

         ระบุช่ือคู่สมรส  ......................................................................................................................... 

□ หมา้ย □ หยา่    

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น............................................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................... โทรศพัทบ์า้น.......................................เบอรมื์อถือ............................................. 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้(กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น)........................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์............................... เบอรโ์ทรศพัท.์....................................... เบอรมื์อถือ......................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา ..............................................................ต าแหน่งงาน.......................................... 

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถานศึกษา ......................................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์...............................................โทรศพัท.์.............................................................. 

(กรณุาแจง้เบอรท่ี์สามารถตดิต่อไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจาก 

ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการเดินทางใหท่้าน 

□ ออกค่าใชจ้่ายเอง □ ผูป้กครองออกค่าใชจ้่ายให ้ □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 

ท่านมีประกนัสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี □ ไมม่ี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษัทประกนั ............................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไมเ่คย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..........................................สถานท่ี/เมือง....................................วตัถุประสงค.์...................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ □ เคย  □  ไมเ่คย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี.........................................ประเทศ...........................................วตัถุประสงค.์......................... 

ช่ือสมาชิกในครอบครวัพรอ้มระบุความสมัพนัธ ์

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสมัพนัธ ์............................. 

 ช่ือ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสมัพนัธ ์............................. 

ช่ือผูต้ดิตอ่ได ้(กรณีฉุกเฉินที่ไม่ไดเ้ดินทาง) ............................................... เบอรโ์ทรศพัท.์................................. 

ความสมัพนัธ.์................................................... 

 

การพิจารณาอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ทางบริษัทเป็นเพียงตวักลางในการ

อ านวยความสะดวกและบริการดา้นเอกสารใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่าน้ัน 

 


