
 

 

  

 

 

 

 

 

 

เจาะทเิบต...หลงัคาโลก 
ลาซา-โปตาลา-โหลวปลูนิคา-เซรา-โจคงั

ตลาด8 เหลยีม-เจอ๋ปงั-หยางจงยงห ู
6 วนั5 คนื 



 

(กรณุาสง่เอกสารลว่งหนา้ 20 วันกอ่นเดนิทางเพราะตอ้งยนืวซีา่จนีกอ่นเพอืทําวซีา่ทเิบต) 
  (โรงแรมคนืแรกทสีายการบนิจัดใหไ้มม่หีอ้งพักเดยีว) 

หมายเหต ุ

•ราคาไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 70 หยวนคา่ทปิคนรถทอ้งถนิ 70 หยวนคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์70 หยวน 

•รายการอาจมกีารสบัเปลยีนหรอืเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / เทยีวบนิภายในประเทศและรถไฟทเิบตอาจมกีาร

เปลยีนแปลงเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้, บรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว, ทกุทนัีงมปีระกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 
1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
•คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมตวัหากมกีารปรับขนึหลังจากนอีกีผูเ้ดนิทางรับทราบวา่จะตอ้งจา่ยสว่นตา่งทเีพมิขนึตาม

จรงิโดยถอือตัราณ. วันออกตัวเป็นสําคัญ 

•ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงวา่วัดในลาซาบางแหง่บางครงัอาจมปีระกาศปิดไมใ่หเ้ขา้บรษัิทฯจะจัดวดัอนืใหช้มแทนถา้จดั

ไมไ่ดห้รอืเวลาไมเ่พยีงพอจะคนืเงนิคา่บตัรผา่นประตวูดันันๆ 

•เนอืงจากทเิบตเป็นพนืทอีอ่นไหวทางการเมอืงผูเ้ดนิรับทราบและเขา้ใจสถานการณ์วา่ในกรณทีมีเีพยีงขา่วยงัไมม่ปีระกาศ

หา้มเขา้จากทางรัฐบาลจนีบรษัิทฯถอืวา่ยงัมคีวามปลอดภยัอยูใ่นระดับปกตผิูจ้ัดยงัคงเดนิหนา้จัดกรุ๊ปทวัรต์อ่ไปเพราะตัว
เครอืงบนิ, หอ้งพกั, วซีา่ตอ้งมกีารจัดการเตรยีมไวล้ว่งหนา้แตถ่า้ในกรณีทมีปีระกาศหา้มเขา้อยา่งเป็นทางการผูเ้ดนิทาง
ยอมรับความเสยีงวา่เมอืกรุป๊หยดุดําเนนิการอาจมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขนึไดเ้ชน่คา่วซีา่คา่มดัจําตวัฯลฯซงึไมอ่าจขอเงนิคนืได ้
แตใ่นสว่นคา่ใชจ้า่ยทยีงัไมไ่ดใ้ชห้รอืดําเนนิเรอืงขอคนืไดบ้รษัิทฯจะจัดคนืใหล้กูคา้ตามจรงิไดก้ต็่อเมอืทางบรษัิทไดร้ับ
คนืมาจากสายการบนิหรอืโรงแรมหรอืจากเอเยน่ตต์า่งประเทศแลว้เทา่นัน 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิเฉงิต ู

15.30 น. (ประมาณ) พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 (เกาะ W) เคาเตอร ์
  สายการเสฉวนแอรไ์ลท ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 9-10)  

18.40 น. (ประมาณ) นําทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ 3U 8146 

22.25 น. (ประมาณ) ถงึนครเฉงิตู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทมีภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมี
  สภาพภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุน่ ฤดหูนาวทไีม ่
  หนาวนักและมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึเป็น 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่เดยีว 

24-29 พ.ย. 60 37,900 5,800 รวมแลว้ 

15-20 ธ.ค. 60 37,900 5,800 รวมแลว้ 

ผูท้มีโีรคหวัใจและความดนัโลหติสูง ไมเ่หมาะทจีะเดนิทางไปทเิบต 

เมอืจอง กรณุาสง่สําเนาหนังสอืเดนิทางทันทเีพราะจะตอ้งตรวจรายละเอยีดในหนังสอืเดนิทางลว่งหนา้ 

สง่เอกสารตัวจรงิลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง เพราะตอ้งทําวซีา่จนีกอ่นเพอืทําวซีา่ทเิบต 



  ชนกลุม่นอ้ยเชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวย ีทเิบต เมยีว หยุ เชยีง นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
  นําเขา้ทพีัก โดยใชร้ถรับสง่และโรงแรมทสีายการบนิจัดให ้Chengdu Xiangyu Hotel 

 

วนัทสีอง เฉงิต-ูทเิบต-ลาซา หลงัคาโลก-พระราชวงัฤดรูอ้นโหลวปลูนิคา 

  เดนิทางไปสนามบนิ บรกิารอาหารเชา้เป็น ชดุ KFC ทสีนามบนิ 

08.25 น. โดยเทยีวบนิท ี3U 8695 หรอื 3U 8619 หรอื 3U 8657 นําทา่นเดนิทางสูน่ครลาซา นครศักดสิทิธ ิ 
  เมอืงหลวงของทเิบต  

10.50 น. ถงึลาซา ดนิแดนหลังคาโลกซงึอยูส่งูกวา่ระดับนําทะเล 3,650 เมตร มแีมนํ่ายาลจูา้งปู้ เจยีงไหลผา่น  

12.00 น. รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร  แล ว้ นํา เข า้ทีพัก**  พักผ่อนเพือป รับสภาพร่างกาย 

  เขตปกครองตนเองทเิบต (ทเิบต:བོད་- โบด;์ จนี: 西藏 ซจีา้ง) ชาวทเิบตมเีชอืสายมาจากชาวอนิเดยี 

  มพีระเป็นผูนํ้าของเขตปกครองพเิศษน ีนับถอืศาสนาพทุธนกิายวัชรยาน คลา้ยกบัประเทศภฏูาน  
  ทเิบตตงัอยูบ่นเทอืกเขาหมิาลัย เป็นทรีาบสงูทสีงูทสีดุในโลก จนไดร้ับฉายาวา่ หลังคาโลก ทเิบตมี
  อากาศทหีนาวเย็นและมคีวามกดอากาศและอ๊อกซเิจนตํา พลเมอืงชายของทเิบตกว่าครงึบวชเป็นพระ 
  กอ่นจนีจะยดึครองทเิบต ทเิบตมสีามเณรกิามากทสีดุในโลก ในทเิบตเคยมคีัมภรีม์ากมาย พลเมอืง 
  นับถอืศาสนาอยา่งเครง่ครัด จนไดรั้บฉายาวา่ "แดนแหง่พระธรรม" (land of dharma) ทเิบต ทศิ 
  เหนอื ตดิตอ่กบั เขตปกครองตนเองชนิเจยีงอยุกรูแ์ละมณฑลชงิไห ่(ประเทศจนี) ทศิใต ้ตดิตอ่กบั  
  ประเทศเนปาล ประเทศภฏูาน มณฑลยนูนาน (ประเทศจนี) รัฐอัสสัม รัฐนาคาแลนด ์(ประเทศอนิเดยี) 
  ในปัจจุบัน บรเิวณทมีเีขตตดิต่อกับประเทศอนิเดยีนี ยังเป็นบรเิวณพนืทีพพิาทระหว่างจนีและอนิเดีย 
  ซงึอนิเดยีไดอ้า้งกรรมสทิธเิขา้มาปกครอง และเรยีกดนิแดนบรเิวณนวีา่ อรณุาจัลประเทศ ทศิ 
  ตะวันออก ตดิตอ่กบั มณฑลเสฉวน (ประเทศจนี) ทศิตะวันตก ตดิตอ่กบั รัฐชมัมแูละแคชเมยีร ์ 
  (ประเทศอนิเดยี) และประเทศปากสีถาน 

15.00 น.  นําชมพระราชวังฤดูรอ้นโหลวปูหลนิคา สรา้งในปี ค.ศ. 1750 โดยองคด์าไลลามะท ี7 และทุกรัชกาล

  จะสรา้งตอ่เตมิขนึเรอืยๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดรูอ้นทสีวยงามสมบรูณ์ พระราชวังแหง่นสีรา้งตดิ 
  กับแมนํ่าลาซา เพอืเป็นทปีระทับในฤดูรอ้นขององคด์าไลลามะผูนํ้าทางจติวญิญาณของชาวทเิบต ดา
  ไลลามะองคปั์จจบุนั ทลีภียัอยูใ่นตา่งประเทศเคยกลา่ววา่ ทา่นพอใจทจีะพักในพระราชวังฤดรูอ้นท ี
  สวยงามแหง่นมีากกวา่ พํานักอยูท่พีระราชวังโปตาลาทอีบัทบึ  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  
  พกัท ีYATINGSHELI HOTEL (JARDIN SECRET) 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

  สําคญัคืนนีขอใหท้่านพักผ่อนใหเ้ต็มทีเพอืปรับสภาพ
  ร่างกายลาซาเป็นเมอืงทอียู่สูงกว่าระดับนําทะเลมากจงึ
  มแีรงกดอากาศตํามอีอกซเิจนนอ้ยร่างกายระยะแรกอาจ
  มอีาการอ่อนเพลียอาการแพท้ีสูงทีอาจพบไดเ้ช่นบาง
  ท่านอาจจะปวดศีรษะหรือทอ้งเสยีทอ้งอดืหรือคลืนไส ้
  อาเจยีนนอนไมห่ลับหายในลําบากทานอาหารรสกรอ่ย  จงึควรนอนพักผ่อนใหม้ากพอเมอืตนื
ขนึมาจะไดส้ดชนื  **   ไมค่วรสบูบหุรแีละดมืสรุาไมค่วรอาบนําในคนืนถีา้  อาบนําอย่าใหน้าน
เกนิ5 นาท ี

วนัทสีามลาซา-วงัโปตาลา-วดัโคจงั-อารามเซรา-ยา่นถนนแปดเหลยีม 

07.00น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 ชมเมอืงลาซา เมอืงโบราณทมีอีายกุวา่ 1,300 ปี เชอืกนัวา่บรรพบรุษุชาวทเิบตเป็นชนเผา่เรร่อ่นใน

 เขตเอเชยีกลาง ทอีพยพยา้ยถนิเขา้มา กษัตรยิท์เิบตองคแ์รกมพีระนามวา่ “นยาตรเีชนโป” ในปี ค.ศ. 



 1720 จนีเรมิแผอํ่านาจเขา้มาทเิบต และในปลายศตวรรษท ี19 องักฤษเรมิเขา้แทรกแซงทเิบตรวมถงึ
 รัสเซยี จนจนีมกีารปฏวิตัวิุน่วายและเมอืจนีสามารถตังสาธารณรัฐประชาชนจนีไดใ้นปี ค.ศ. 1949 ในปี
 ถัดไปจนีก็บกุทเิบตทันท ีหลายปีผา่นมาทางการจนียอมคนืเสรภีาพใหช้าวทเิบตในระดับหนงึ ชาวทเิบต
 ยงัคงกอ่การประทว้งเรอืยมาแตท่างการจนีก็ปราบปรามอยา่งหนักทกุครัง 

 นําชมวัดโปตาลากงหรอืพระราชวังโปตาลากงเป็นสถานทเีลอืงชอืทสีดุของโลกสรา้งขนึในสมยั 

 พทุธศตวรรษท1ี3มเีนอืท1ี20,000ตารางเมตรตังอยูบ่นยอดเขาแดง (มารโ์ปร)ี เป็นอาคาร 13 ชนั มหีอ้ง
1,000หอ้งสงู1,017เมตรสรา้งโดยกษัตรยิซ์งเซนิกมัโปในค.ศ.  7สรา้งขนึไวสํ้าหรับ พระมเหส2ีองคท์เีป็น
ชาวจนีและชาวเนปาลตอ่มาใชเ้ป็นสถานศกึษาพระธรรมมพีระลามะเป็นผูป้กครองโดยแบง่เป็น3สว่นคอื
สว่นสขีาวเขตสงัฆาวาสใชเ้ป็นทพํีานักของสงคส์ว่นสแีดงเป็นสว่นพทุธาวาสประกอบดว้ยสถปูทองคําและ
ของมคีา่ตา่งๆสว่นสดุทา้ยคอืสว่นสเีหลอืงจะเป็นตัวเชอืมกลาง 

12.00น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 นําชมวัดตา้เจาหรอืวัดโจคังวดัศกัดสิทิธทิสีดุในลาซาสรา้งขนึใน คศ. 7 พรอ้มพระราชวังโปตาลากง

โดยกษัตรยิซ์งเซนิกมัโปกษัตรยิอ์งคแ์รกทรัีบศาสนาพทุธเขา้มาวดัแหง่นสีรา้งขนึเพอืเป็นทปีระดษิฐาน
พระพทุธรปูหุม้ทองคําประดบัดว้ยอญัมณีมคีา่ทอีงคห์ญงิเหวนิเฉงิแหง่ราชวงศถ์ังซงึเป็นมเหสชีาวจนี
นําเขา้มาชาวทเิบตเรยีกพระพทุธรปูองคน์วีา่ “โจโบ”และในปีค.ศ. 1961ไดส้งวนไวเ้ป็นสมบตัลํิาคา่ของ

ชาตใินอดตีวดันเีป็นทอียูข่องดาไลลามะและปันเชนลามะดา้นหลังวดัโจคังจะมองเห็นวังโปตาลาและเห็น
ถนนบารฆ์อรซ์งึเป็นเสน้ทางประกอบพธิกีรรมอนัศกัดสิทิธ ิ

 นําชมอารามเซราซงึตังอยูบ่นเขาตาตปิสูรา้งเมอืปีพ.ศ. 1419โดยพระนกิายหมวกเหลอืงลูกศษิย ์

 ของพระสงักปัปะวดัเซราเคยมพีระจําพรรษาอยูถ่งึ5,000รปูปัจจบุนัวัดนมีพีระจําพรรษาอยูร่าว300รปู 
 ยงัมสีสีนัและจติวญิญาณของทเิบตอยา่งสมบรูณ์ทนีเีคยใชเ้ป็นทฝัีงศพบนฟ้าของชาวทเิบต(เคยมกีาร
 แพรภ่าพพธินีอีอกอากาศในยโุรปจนรัฐบาลจนีสงัหา้มมใิหค้นภายนอกเขา้ไปในสถานททํีาพธิหีลังวดั
 โดยเด็ดขาด) 

 นําทกุทา่นไปชอ้ปปิงของฝากทถีนนแปดเหลยีมซงึเป็นยา่นรา้นขายของพนืเมอืงทเิบตทใีหญท่สีดุ

 ของเมอืงซาลามคีวามยาว800เมตรเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึตา่งๆซงึจะมพีอ่คา้แมค่า้ตงัแผงวางขาย 
 สนิคา้สารพันมากมายตลอด2ขา้งทางและมพีระธดุงคท์นัีงสมาธอิยูร่มิทางซงึจะสวดมนตใ์หพ้รหาก 
 ไดรั้บการบรจิาคจากผูม้จีติศรัทธาเลอืกชมสนิคา้พนืเมอืงตามอธัยาศัย 

19.00น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 
  พักทYีATINGSHELI HOTEL (JARDIN SECRET) หรอืเทยีบเทา่4ดาว 

 

 

 

 

 

 

วนัทสี ี          ลาซา-ทะเลสาบหยางจง-อารามเจอ๋ปงั-อนิเตอรบ์ฟุเฟ่ 

07.00น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
  เดนิทางไตภ่เูขาสงูขา้มขอบฟ้าสูท่รีาบสงูชงิไห ่หา่งจากลาซาไปทางทศิตะวันตกเฉยีงใต ้100 กม.  
  ระหวา่งทางชมววิทวิทศันท์กีวา้งไกลสดุขอบฟ้ามภีเูขาหมิะเรยีงรายสลบัเป็นชนัสวยงาม  

  นําทา่นไปชมทะเลสาบหยางจงยงห ู(ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซงึเป็นทะเลสาบ 1 ใน 

  4 ทะเลสาบศกัดสิทิธขิองชาวทเิบตทอียูส่งูกวา่ระดับนําทะเลกวา่ 4,000 เมตร ทะเลสาบมสีเีทอรค์อยส์
  ใสเรยีบดังกระจก ทกุๆ ปี จะมคีนนับแสน เดนิทางมาประกอบพธิลีา้งบาป เมอืทา่นไดม้าเยอืนทะเลสาบ



  แหง่น ีจะรูส้กึเหมอืนฟากฟ้าอยูแ่คเ่ออืมมอืถงึ เพลดิเพลนิกบัทวิทศันภ์เูขา ทรีาบ ทุง่หญา้ ฝงูแกะ ฟารม์
  วัว พันธุไ์มป่้าหลากสสีนั  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคารแลว้กลับเชา้ตัวเมอืงลาซา  

  จากนันนําทา่นสู ่วดัเจอ๋ปัง (เดรปงุ) สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1416 โดยลกูศษิยผ์ูห้นงึของพระสงักปัปะ วัด

  นเีป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงของนกิายลามะหมวกเหลอืง เคยใชเ้ป็นทปีระทับของดาไลลามะองคแ์รกๆ 
  กอ่นทจีะยา้ยเขา้ไปพักทวีังโปตาลา วดันเีป็นทตีังของสถปูพระศพดาไลลามะองคท์ ี2, 3, 4  ในยคุที
  รุง่เรอืงสดุๆ วดันเีคยมลีามะจําพรรษาถงึ 10,000 รปู 

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร *  
INTERNATIONAL BUFFET ท ีJadin Secret Hotel 
  พกัท ีYATINGSHELI HOTEL (JARDIN 
SECRET) หรอื
เทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วนัทหีา้ลาซา-เฉงิต-ูซอยหวานใจ-โชวห์นา้กาก  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

10.35 น. เดนิทางกลับ โดยเทยีวบนิ 3U 8696 หรอื เทยีวบนิ 3U 8658 (09.20-11.20 น.) 

12.40 น. ถงึสนามบนิเฉงิต ู
  บรกิารอาหารกลางวัน ทภีตัตาคาร  

  นําทา่นไปเทยีวท ี“ซอยหวานใจ” ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีรุน่เกา่ นังจบินําชา จับกว๊นคยุกนั 

  เลน่ไพน่กกระจอก สงัสรรคก์บัเพอืนฝงู นัดทานขา้ว จับจ่ายซอืของฝากคณุนายทบีา้น ในซอยกวา้ง และ
  พบกบัชาวจนีรุน่ใหม ่ทรีา้นกาแฟเทห่์ๆ  รา้นเบยีรจ๊์าบๆ  รา้นไอศครมีเก๋ๆ  ชวิ...ชวิ ในซอยแคบ 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

20.00 น. นําทา่นเขา้ชมโชวเ์ปลยีนหนา้กาก ศลิปะการแสดงชนัสงูของเสฉวน ชมการเปลยีนหนา้กากภายใน

  เสยีววนิาท ีโดยทไีมส่ามารถจับตาไดท้ัน เป็นการแสดงทสีงวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชวั
  อายคุน ไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทวัไป  
  พกัท ีMERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีกเฉงิต-ูวดัเหวนิซ-ูสวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

  นําชมวัดมญัชศุร ีวัดพทุธทใีหญท่สีดุในเมอืงเฉงิต ูมเีนอืทปีระมาณ 50 ไร ่สรา้งขนึในสมยัราชวงศ์

  สยุ (ปี ค.ศ. 605-617) เดมิชอืวัด “สนิเซยีงจอื” แตโ่ดนทําลายเพราะสงครามในปลายราชวงศห์มงิ  
  ตอ่มาในรัชการคังซ ีราชวงศเ์ชง็ ไดโ้ปรดใหม้กีารบรูณะวัดขนึมาใหมโ่ดยมหีลวงพอ่ฉอืตูเ่ป็นแกนนํา ซงึ
  ชาวบา้นเชอืวา่เป็นภาคหนงึของพระโพธสิตัยม์ญัชศุรภีายหลังมกีารเปลยีนชอืวดัเป็นวัดเหวนิซซูงึมคีวาม 



  หมายเดยีวกับ“มญัชศุร”ี ภายในวัดมวีหิารทา้วจตรุมหาโลกบาล วหิารไตรมหาโพธสิตัย ์(มญัชศุร/ีสมตั
  ภทัร/อวโลกเิตศวร)และวหิารรัตนมหาชาต(ิศากยมณีุเจา้) นําทา่นนมสัการสงิศกัด ิขอพรเพอืเป็นสริ ิ
  มงคล 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร *อาหารสมนุไพรเสฉวนชดุพเิศษ 
  (ขอ้มลู-รา้นอาหารสมนุไพรยาจนี “Qinshanzhai” เฉงิต ู/ มอืนไีมม่นํีาอดัลม, ไมม่เีบยีร,์ ไมม่พีรกินําปลา
  บรกิาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05น. (เวลาประมาณ) เหริฟ้ากลับสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ3U 8145 

17.25น. (เวลาประมาณ) เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพฯ 

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

อตัราคา่บรกิารรวมคา่ตวัเครอืงบนิไปกลับชนัประหยดั / คา่ทพีกั2ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่/ คา่ภาษีสนามบนิไทย700บาท, 
จนี90หยวน / คา่วซีา่ประเทศจนี (เดยีว) / คา่วซีา่ทเิบต / คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการ / คา่รถรับสง่ตามสถานที
ทอ่งเทยีวระบตุามรายการ / คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆตามรายการ / คา่ระวางนําหนักกระเป๋า
เดนิทางทมีนํีาหนักไมเ่กนิทา่นละ23กโิลกรัม / คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000บาทเงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วมคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถ70หยวน, ค่า
ทปิไกดท์อ้งถนิ70หยวนและคา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย70หยวน / คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอก
ราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวต่างชาต ิ/ คา่ภาษี7 % และภาษี3% 

หมายเหตบุรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีี
ระบใุนโปรแกรมไดท้ันอนัเนอืงมาจากภยัธรรมชาตคิวามลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิจะไมม่กีาร
คนืเงนิใดๆทังสนิแตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหโ้ดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ / การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่
ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ1,000,000 บาทเงอืนไขตามกรม
ธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ10 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีาร
เปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับ
คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงัมดัจํา20,000บาทพรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามสว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง20วัน 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณดีังนคีอื 

 1.ชอืเป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
 2.  นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่6เดอืนมาใช ้

เมนูอาหารจานเย็น สมุนไพร ประโยชน ์
1. แซลมอนขนึบก วาซาบ ิ บํารุงเลอืดลม 
2. เป็ดจา๋เป็ด ตงิเซยีง, โย่วกุย้ ร่างกายอบอุน่ เลอืดลมหมนุเวยีน 
3. ความลับในโอง่ หอ่เซยีง บรรเทาอาการรอ้นใน 
4. ไขส่ามก๊ก โสมยุย่จู ๋ บํารุงเลอืด, บํารุงหัวใจ 

เมนูอาหารจานรอ้น   
5. กุง้กรอบใบชา ใบชาเถยีะกวนอมิ ลดไขมันในเลอืดบํารุงสมอง 
6. อทุยัไมก่ลวัเผ็ด ยจีูเ๋ซนิ ชว่ยระบบหายใจ 
7. ปลาไมป่วดหัว เทยีนมัว บรรเทาปวดหัว บํารุงสมอง 
8. ซโีครงออ้ยใจ ปาจเีทยีน บํารุงร่างกาย 
9. นําแกงไกด่ําตุน๋โสม โสม พุทราแดง เกา๋ก ีตงักยุ ตังเซงิ บํารุงไต 

10. สาํเภาทะเลทอง หงฮวา ชว่ยใหเ้ลอืดหมนุเวยีนด ี
11. ทรายหา้ส ี  ธัญพชืชนดิตา่งๆ บํารุงมา้ม ชว่ยระบบขับถา่ย 
12. ผักกาดขาว วา้ว..วา้ว เทยีนตง บรรเทาอาการรอ้นใน บํารุงปอด 

ของวา่งพนืเมอืง 5 อย่าง 1. เปียะเสยีวเกยีวรัก 2.ทองกอ้นซอ่นเปรยีว 3. เผอืกกวนมว้นใจ   
4. ฟักทองลอ่งหน   5. ซาลาเปาไสเ้ห็ด  /  ขา้วสวย, ผลไมร้วม, นําชา, เหลา้ดอง 



 3. นํารปูถา่ยเลน่ๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตดัใชเ้พอืยนืวซีา่ 
 4. ใชร้ปูทเีป็นกระดาษสตคิเกอรห์รอืใชร้ปูทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่6เดอืนและมสีภาพสมบรูณไ์มช่าํรดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม 

3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส1ี.5 X 2นวิถา่ยไมเ่กนิ6เดอืน2ใบและตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอรห์รอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์

4. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการสง่เอกสาร
ยนืวซีา่ 

5. สําเนาทะเบยีนบา้นและสําเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่18ปีบรบิรูณต์อ้งแนบสตูบิตัรตัวถา่ยเอกสาร 
 - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิามารดาตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษาสถานททํีางานตําแหน่งงานทอียูปั่จจบุนัทอียูท่ทํีางานญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ
หมายเลขโทรศัพทบ์า้นททํีางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ
การออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัรอ์ยา่งนอ้ย15
วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหมก่ารเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสารเป็นเอกสทิธขิองสถานทตูและบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

11. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืใชบ้ตัรAPEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเองเนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ไมท่ราบกฎกตกิาการยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด 
/ ผูใ้ชบ้ตัรAPEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดหีากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทางทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย2อาทติย ์

12.      กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
 -  ทางบรษัิทฯสามารถขอวซีา่ใหไ้ดเ้ฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทยและมใีบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทา่นัน 
 -  หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

 -  กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง
เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 

เงอืนไขการยกเลกิยกเลกิกอ่นการเดนิทาง30วัน-หักคา่ใชจ้า่ย10,000บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง21-29วันขนึไป-
เก็บคา่ใชจ้า่ย20,000บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง7-20วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย75 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง
1-6วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด100 % 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 



•ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลการเปลยีนแปลง

กําหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการถกู
ทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 

•การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

บตัรAPEX หรอืPP ราชการ 

ผูท้ถีอืบตัรAPEX เดนิทางเขา้ทเิบตตอ้งทําวซีา่จนีปกต ิ
เดนิทางไปทอ่งเทยีวไมส่ามารถใชห้นงัสอืเดนิทางราชการเขา้ทเิบตได ้

หนงัสอืเดนิทางราชการเขา้ทเิบตไดต้อ่เมอืไปในกจิราชการเทา่นนั 
สรปุตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางธรรมดาและยนืวซีา่จนีปกต ิ

(กรณุาสง่เอกสารลว่งหนา้20วันกอ่นเดนิทางเพราะตอ้งยนืวซีา่จนีกอ่นเพอืทําวซีา่ทเิบต) 

 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดยNEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบั

ประเทศ (เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation 
and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครองกรณีทเีสยีชวีติหรอืเจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, 
อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, 
เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ยการยดึพาหนะและการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ยทกุกรณีตอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิสสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล– รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหตใุนระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัแตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสค์ณุสมชายประทมุสวุรรณทโีทร02-649-
1049และมอืถอื081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงคข์อง
บรษัิทหลกัทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไวเ้ชน่ตอ้งการเพมิความคุม้ครองการ
เจ็บป่วยกระเป๋าหายเพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึฯลฯทา่นสามารถตดิตอ่ขอทราบ
รายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองไดโ้ดยตดิตอ่ทคีณุสมชายประทมุสวุรรณตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอร์



อนิชวัรันสโ์ทร02-649-1049และมอืถอื081-6515209หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทนประกนัภยัอนืๆททีา่น
รูจ้ักและพอใจ 


