เจาะทิเบต...หล ังคาโลก

ลาซา-โปตาลา-โหลวปูลน
ิ คา-เซรา-โจค ัง
ตลาด8 เหลียม-เจ๋อปัง-หยางจงยงหู
6 ว ัน5 คืน

ราคา

พ ักเดียวเพิม

่ เดียว
วีซา

24-29 พ.ย. 60

37,900

5,800

รวมแล้ว

15-20 ธ.ค. 60

37,900

5,800

รวมแล้ว

ว ันเดินทาง

(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน ้า 20 วันก่อนเดินทางเพราะต ้องยืนวีซา่ จีนก่อนเพือทําวีซา่ ทิเบต)
(โรงแรมคืนแรกทีสายการบินจัดให ้ไม่มห
ี ้องพักเดียว)
หมายเหตุ
•ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถิน

70 หยวนค่าทิปคนรถท ้องถิน 70 หยวนค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ 70 หยวน

•รายการอาจมีการสับเปลียนหรือเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม

/ เทียวบินภายในประเทศและรถไฟทิเบตอาจมีการ

เปลียนแปลงเวลาโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า, บริการนํ าดืมทุกวันท่องเทียว, ทุกทีนังมีประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน
1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
•ค่าบริการได ้รวมชุดค่าธรรมเนียมตัวหากมีการปรับขึนหลังจากนีอีกผู ้เดินทางรับทราบว่าจะต ้องจ่ายส่วนต่างทีเพิมขึนตาม
จริงโดยถืออัตราณ. วันออกตัวเป็ นสําคัญ
•ผู ้เดินทางยอมรับความเสียงว่าวัดในลาซาบางแห่งบางครังอาจมีประกาศปิ ดไม่ให ้เข ้าบริษัทฯจะจัดวัดอืนให ้ชมแทนถ ้าจัด
ไม่ได ้หรือเวลาไม่เพียงพอจะคืนเงินค่าบัตรผ่านประตูวด
ั นันๆ
•เนืองจากทิเบตเป็ นพืนทีอ่อนไหวทางการเมืองผู ้เดินรับทราบและเข ้าใจสถานการณ์วา
่ ในกรณีทมี
ี เพียงข่าวยังไม่มป
ี ระกาศ
ห ้ามเข ้าจากทางรัฐบาลจีนบริษัทฯถือว่ายังมีความปลอดภัยอยูใ่ นระดับปกติผู ้จัดยังคงเดินหน ้าจัดกรุ๊ปทัวร์ตอ
่ ไปเพราะตัว
เครืองบิน, ห ้องพัก, วีซา่ ต ้องมีการจัดการเตรียมไว ้ล่วงหน ้าแต่ถ ้าในกรณีทมี
ี ประกาศห ้ามเข ้าอย่างเป็ นทางการผู ้เดินทาง
ยอมรับความเสียงว่าเมือกรุป
๊ หยุดดําเนินการอาจมีคา่ ใช ้จ่ายเกิดขึนได ้เช่นค่าวีซา่ ค่ามัดจําตัวฯลฯซึงไม่อาจขอเงินคืนได ้
แต่ในส่วนค่าใช ้จ่ายทียังไม่ได ้ใช ้หรือดําเนินเรืองขอคืนได ้บริษัทฯจะจัดคืนให ้ลูกค ้าตามจริงได ้ก็ต่อเมือทางบริษัทได ้รับ
คืนมาจากสายการบินหรือโรงแรมหรือจากเอเย่นต์ตา่ งประเทศแล ้วเท่านัน

ผูท
้ มี
ี โรคห ัวใจและความด ันโลหิตสูง ไม่เหมาะทีจะเดินทางไปทิเบต
เมือจอง กรุณาส่งสําเนาหนังสือเดินทางทันทีเพราะจะต ้องตรวจรายละเอียดในหนังสือเดินทางล่วงหน ้า
ส่งเอกสารตัวจริงล่วงหน ้า 15 วันก่อนเดินทาง เพราะต ้องทําวีซา่ จีนก่อนเพือทําวีซา่ ทิเบต

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

สนามบินสุวรรณภูม-ิ เฉิงตู

15.30 น.

(ประมาณ) พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 (เกาะ W) เคาเตอร์
สายการเสฉวนแอร์ไลท์ (จอดส่งผู ้เดินทางได ้ที อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 ประตูหมายเลข 9-10)

18.40 น.

่ ครเฉิงตูด ้วยเทียวบิน 3U 8146
(ประมาณ) นํ าท่านเหิรฟ้ าสูน

22.25 น.

(ประมาณ) ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมีภม
ู ป
ิ ระเทศรายรอบไปด ้วยเทือกเขา และมี
สภาพภูมอ
ิ ากาศทีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร ้อนทีอบอุน
่ ฤดูหนาวทีไม่
หนาวนักและมีปริมาณความชืนสูง มีพนที
ื ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึงเป็ น

ชนกลุม
่ น ้อยเชือชาติตา่ งๆ ได ้แก่ ชาวยี ทิเบต เมียว หุย เชียง นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง
นํ าเข ้าทีพัก โดยใช ้รถรับส่งและโรงแรมทีสายการบินจัดให ้ Chengdu Xiangyu Hotel

ว ันทีสอง

เฉิงตู-ทิเบต-ลาซา หล ังคาโลก-พระราชว ังฤดูรอ
้ นโหลวปูลน
ิ คา
เดินทางไปสนามบิน บริการอาหารเช ้าเป็ น ชุด KFC ทีสนามบิน

08.25 น.

่ ครลาซา นครศักดิสิทธิ
โดยเทียวบินที 3U 8695 หรือ 3U 8619 หรือ 3U 8657 นํ าท่านเดินทางสูน
เมืองหลวงของทิเบต

10.50 น.

ถึงลาซา ดินแดนหลังคาโลกซึงอยูส
่ งู กว่าระดับนํ าทะเล 3,650 เมตร มีแม่นํายาลูจ ้างปู้ เจียงไหลผ่าน

12.00 น.

รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เ ที ย ง ที ภั ต ต า ค า ร แ ล ว้ นํ า เ ข า้ ที พั ก * * พั ก ผ่ อ น เ พื อ ป รั บ ส ภ า พ ร่ า ง ก า ย
เขตปกครองตนเองทิเบต (ทิเบต:བོད་- โบด์; จีน: 西藏 ซีจ ้าง) ชาวทิเบตมีเชือสายมาจากชาวอินเดีย
มีพระเป็ นผู ้นํ าของเขตปกครองพิเศษนี นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน คล ้ายกับประเทศภูฏาน
ทิเบตตังอยูบ
่ นเทือกเขาหิมาลัย เป็ นทีราบสูงทีสูงทีสุดในโลก จนได ้รับฉายาว่า หลังคาโลก ทิเบตมี
อากาศทีหนาวเย็นและมีความกดอากาศและอ๊อกซิเจนตํ า พลเมืองชายของทิเบตกว่าครึงบวชเป็ นพระ
ก่อนจีนจะยึดครองทิเบต ทิเบตมีสามเณริกามากทีสุดในโลก ในทิเบตเคยมีคัมภีรม
์ ากมาย พลเมือง
นับถือศาสนาอย่างเคร่งครัด จนได ้รับฉายาว่า "แดนแห่งพระธรรม" (land of dharma) ทิเบต ทิศ
เหนือ ติดต่อกับ เขตปกครองตนเองชินเจียงอุยกูรแ
์ ละมณฑลชิงไห่ (ประเทศจีน) ทิศใต ้ ติดต่อกับ
ประเทศเนปาล ประเทศภูฏาน มณฑลยูนนาน (ประเทศจีน) รัฐอัสสัม รัฐนาคาแลนด์ (ประเทศอินเดีย)
ในปั จ จุบัน บริเ วณทีมีเขตติด ต่อ กับ ประเทศอินเดีย นี ยังเป็ นบริเวณพืนทีพิพาทระหว่า งจีนและอินเดีย
ซึงอินเดียได ้อ ้างกรรมสิทธิเข ้ามาปกครอง และเรียกดินแดนบริเวณนีว่า อรุณาจัลประเทศ ทิศ
ตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลเสฉวน (ประเทศจีน) ทิศตะวันตก ติดต่อกับ รัฐชัมมูและแคชเมียร์
(ประเทศอินเดีย) และประเทศปากีสถาน

15.00 น.

นํ าชมพระราชวังฤดูร ้อนโหลวปูหลินคา สร ้างในปี ค.ศ. 1750 โดยองค์ดาไลลามะที 7 และทุกรัช กาล
จะสร ้างต่อเติมขึนเรือยๆ จนกลายเป็ นพระราชวังฤดูร ้อนทีสวยงามสมบูรณ์ พระราชวังแห่งนีสร ้างติด
กับแม่นําลาซา เพือเป็ นทีประทับในฤดูร ้อนขององค์ดาไลลามะผู ้นํ าทางจิตวิญ ญาณของชาวทิเ บต ดา
ไลลามะองค์ปัจจุบน
ั ทีลีภัยอยูใ่ นต่างประเทศเคยกล่าวว่า ท่านพอใจทีจะพักในพระราชวังฤดูร ้อนที
สวยงามแห่งนีมากกว่า พํ านักอยูท
่ พระราชวั
ี
งโปตาลาทีอับทึบ

19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พ ักที YATINGSHELI HOTEL (JARDIN SECRET)
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
สํ า ค ัญคืน นีขอให ้ท่ า นพั ก ผ่อ นให ้เต็ ม ทีเพือปรั บ สภาพ
ร่างกายลาซาเป็ นเมืองทีอยู่สูงกว่าระดับนํ าทะเลมากจึง
มีแรงกดอากาศตํ ามีออกซิเจนน ้อยร่างกายระยะแรกอาจ
มีอ าการอ่ อ นเพลีย อาการแพ ้ทีสูง ทีอาจพบได ้เช่น บาง
ท่า นอาจจะปวดศีรษะหรือ ท ้องเสีย ท ้องอืด หรือ คลืนไส ้
อาเจียนนอนไม่หลับหายในลํ าบากทานอาหารรสกร่อย
จึงควรนอนพักผ่อนให ้มากพอเมือตืน
ขึนมาจะได ้สดชืน
** ไม่ควรสูบบุหรีและดืมสุราไม่ควรอาบนํ าในคืนนีถ ้า
อาบนํ าอ ย่ า ให น
้ าน
เกิน5 นาที

ว ันทีสามลาซา-ว ังโปตาลา-ว ัดโคจ ัง-อารามเซรา-ย่านถนนแปดเหลียม
07.00น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

ชมเมืองลาซา เมืองโบราณทีมีอายุกว่า 1,300 ปี เชือกันว่าบรรพบุรษ
ุ ชาวทิเบตเป็ นชนเผ่าเร่รอ
่ นใน
เขตเอเชียกลาง ทีอพยพย ้ายถินเข ้ามา กษั ตริยท
์ เิ บตองค์แรกมีพระนามว่า “นยาตรีเชนโป” ในปี ค.ศ.

1720 จีนเริมแผ่อํานาจเข ้ามาทิเบต และในปลายศตวรรษที 19 อังกฤษเริมเข ้าแทรกแซงทิเบตรวมถึง
รัสเซีย จนจีนมีการปฏิวต
ั วิ น
ุ่ วายและเมือจีนสามารถตังสาธารณรัฐประชาชนจีนได ้ในปี ค.ศ. 1949 ในปี
ถัดไปจีนก็บก
ุ ทิเบตทันที หลายปี ผ่านมาทางการจีนยอมคืนเสรีภาพให ้ชาวทิเบตในระดับหนึง ชาวทิเบต
ยังคงก่อการประท ้วงเรือยมาแต่ทางการจีนก็ปราบปรามอย่างหนักทุกครัง

นําชมวัดโปตาลากงหรือพระราชวังโปตาลากงเป็ นสถานทีเลืองชือทีสุดของโลกสร ้างขึนในสมัย
พุทธศตวรรษที13มีเนือที120,000ตารางเมตรตังอยูบ
่ นยอดเขาแดง (มาร์โปรี) เป็ นอาคาร 13 ชัน มีห ้อง
1,000ห ้องสูง1,017เมตรสร ้างโดยกษั ตริยซ
์ งเซินกัมโปในค.ศ. 7สร ้างขึนไว ้สําหรับ พระมเหสี2องค์ทเป็
ี น
ชาวจีนและชาวเนปาลต่อมาใช ้เป็ นสถานศึกษาพระธรรมมีพระลามะเป็ นผู ้ปกครองโดยแบ่งเป็ น3ส่วนคือ
ส่วนสีขาวเขตสังฆาวาสใช ้เป็ นทีพํานักของสงค์สว่ นสีแดงเป็ นส่วนพุทธาวาสประกอบด ้วยสถูปทองคําและ
ของมีคา่ ต่างๆส่วนสุดท ้ายคือส่วนสีเหลืองจะเป็ นตัวเชือมกลาง
12.00น.

รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร

นําชมวัดต ้าเจาหรือวัดโจคังวัดศักดิสิทธิทีสุดในลาซาสร ้างขึนใน คศ. 7 พร ้อมพระราชวังโปตาลากง
โดยกษั ตริยซ
์ งเซินกัมโปกษั ตริยอ
์ งค์แรกทีรับศาสนาพุทธเข ้ามาวัดแห่งนีสร ้างขึนเพือเป็ นทีประดิษฐาน
พระพุทธรูปหุ ้มทองคําประดับด ้วยอัญมณีมค
ี า่ ทีองค์หญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถังซึงเป็ นมเหสีชาวจีน
นํ าเข ้ามาชาวทิเบตเรียกพระพุทธรูปองค์นว่ี า “โจโบ”และในปี ค.ศ. 1961ได ้สงวนไว ้เป็ นสมบัตล
ิ ําค่าของ
ชาติในอดีตวัดนีเป็ นทีอยูข
่ องดาไลลามะและปั นเชนลามะด ้านหลังวัดโจคังจะมองเห็นวังโปตาลาและเห็น
ึ นเส ้นทางประกอบพิธก
ถนนบาร์ฆอร์ซงเป็
ี รรมอันศักดิสิทธิ

นําชมอารามเซราซึงตังอยูบ่ นเขาตาติปสู ร ้างเมือปี พ.ศ. 1419โดยพระนิกายหมวกเหลืองลูกศิษย์
ของพระสังกัปปะวัดเซราเคยมีพระจํ าพรรษาอยูถ
่ งึ 5,000รูปปั จจุบน
ั วัดนีมีพระจําพรรษาอยูร่ าว300รูป
ี
ั
้เป็
ยังมีสสนและจิตวิญญาณของทิเบตอย่างสมบูรณ์ทนี
ี เคยใช นทีฝั งศพบนฟ้ าของชาวทิเบต(เคยมีการ
แพร่ภาพพิธน
ี ออกอากาศในยุ
ี
โรปจนรัฐบาลจีนสังห ้ามมิให ้คนภายนอกเข ้าไปในสถานทีทําพิธห
ี ลังวัด
โดยเด็ดขาด)

นําทุกท่านไปช ้อปปิ งของฝากทีถนนแปดเหลียมซึงเป็ นย่านร ้านขายของพืนเมืองทิเบตทีใหญ่ทสุี ด
ของเมืองซาลามีความยาว800เมตรเลือกซือสินค ้าทีระลึกต่างๆซึงจะมีพอ
่ ค ้าแม่ค ้าตังแผงวางขาย
สินค ้าสารพันมากมายตลอด2ข ้างทางและมีพระธุดงค์ทนั
ี งสมาธิอยูร่ ม
ิ ทางซึงจะสวดมนต์ให ้พรหาก
ได ้รับการบริจาคจากผู ้มีจต
ิ ศรัทธาเลือกชมสินค ้าพืนเมืองตามอัธยาศัย
19.00น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร
พักทีYATINGSHELI HOTEL (JARDIN SECRET) หรือเทียบเท่า4ดาว

ว ันทีส ี

ลาซา-ทะเลสาบหยางจง-อารามเจ๋อปัง-อินเตอร์บฟ
ุ เฟ่

07.00น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
่ ราบสู
เดินทางไต่ภเู ขาสูงข ้ามขอบฟ้ าสูท
ี
งชิงไห่ ห่างจากลาซาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้ 100 กม.
ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ทกว
ี ้างไกลสุดขอบฟ้ ามีภเู ขาหิมะเรียงรายสลับเป็ นชันสวยงาม

นําท่านไปชมทะเลสาบหยางจงยงหู (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึงเป็ นทะเลสาบ 1 ใน
4 ทะเลสาบศักดิสิทธิของชาวทิเบตทีอยูส
่ งู กว่าระดับนํ าทะเลกว่า 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสเี ทอร์คอยส์
ใสเรียบดังกระจก ทุกๆ ปี จะมีคนนับแสน เดินทางมาประกอบพิธล
ี ้างบาป เมือท่านได ้มาเยือนทะเลสาบ

แห่งนี จะรู ้สึกเหมือนฟากฟ้ าอยูแ
่ ค่เอือมมือถึง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภเู ขา ทีราบ ทุง่ หญ ้า ฝูงแกะ ฟาร์ม
ั
วัว พันธุไ์ ม ้ป่ าหลากสีสน
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคารแล ้วกลับเช ้าตัวเมืองลาซา

จากนันนํ าท่านสู่ วัดเจ๋อปั ง (เดรปุง) สร ้างขึนในปี ค.ศ. 1416 โดยลูกศิษย์ผู ้หนึงของพระสังกัปปะ วัด
นีเป็ นศูนย์กลางทางการเมืองของนิกายลามะหมวกเหลือง เคยใช ้เป็ นทีประทับของดาไลลามะองค์แรกๆ
ก่อนทีจะย ้ายเข ้าไปพักทีวังโปตาลา วัดนีเป็ นทีตังของสถูปพระศพดาไลลามะองค์ท ี 2, 3, 4 ในยุคที
รุง่ เรืองสุดๆ วัดนีเคยมีลามะจําพรรษาถึง 10,000 รูป
18.00 น.
รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร *
INTERNATIONAL BUFFET ที Jadin Secret Hotel
พ ักที YATINGSHELI HOTEL (JARDIN
SECRET)
เทียบเท่า 4

หรือ
ดาว

ว ันทีห้าลาซา-เฉิงตู-ซอยหวานใจ-โชว์หน้ากาก
07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม แล ้วเดินทางไปสนามบิน

10.35 น.

เดินทางกลับ โดยเทียวบิน 3U 8696 หรือ เทียวบิน 3U 8658 (09.20-11.20 น.)

12.40 น.

ถึงสนามบินเฉิงตู
บริการอาหารกลางวัน ทีภัตตาคาร

นําท่านไปเทียวที “ซอยหวานใจ” ชมชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนรุน่ เก่า นังจิบนําชา จับก๊วนคุยกัน
เล่นไพ่นกกระจอก สังสรรค์กบ
ั เพือนฝูง นัดทานข ้าว จับจ่ายซือของฝากคุณนายทีบ ้าน ในซอยกว ้าง และ
พบกับชาวจีนรุน
่ ใหม่ ทีร ้านกาแฟเท่หๆ์ ร ้านเบียร์จ๊าบๆ ร ้านไอศครีมเก๋ๆ ชิว...ชิว ในซอยแคบ
19.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร

20.00 น.

นําท่านเข ้าชมโชว์เปลียนหน ้ากาก ศิลปะการแสดงชันสูงของเสฉวน ชมการเปลียนหน ้ากากภายใน
เสียววินาที โดยทีไม่สามารถจับตาได ้ทัน เป็ นการแสดงทีสงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชัว
อายุคน ไม่ถา่ ยทอดให ้บุคคลภายนอกทัวไป
พ ักที MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีหกเฉิงตู-ว ัดเหวินซู-สุวรรณภูม ิ
07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม แล ้วเดินทางไปสนามบิน

นําชมวัดมัญชุศรี วัดพุทธทีใหญ่ทสุี ดในเมืองเฉิงตู มีเนือทีประมาณ 50 ไร่ สร ้างขึนในสมัยราชวงศ์
สุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดิมชือวัด “สินเซียงจือ” แต่โดนทําลายเพราะสงครามในปลายราชวงศ์หมิง
ต่อมาในรัชการคังซี ราชวงศ์เช็ง ได ้โปรดให ้มีการบูรณะวัดขึนมาใหม่โดยมีหลวงพ่อฉือตูเ่ ป็ นแกนนํ า ซึง
ั ย์มญ
ึ ความ
ชาวบ ้านเชือว่าเป็ นภาคหนึงของพระโพธิสต
ั ชุศรีภายหลังมีการเปลียนชือวัดเป็ นวัดเหวินซูซงมี

ั ย์ (มัญชุศรี/สมัต
หมายเดียวกับ“มัญชุศรี” ภายในวัดมีวห
ิ ารท ้าวจตุรมหาโลกบาล วิหารไตรมหาโพธิสต
ภัทร/อวโลกิเตศวร)และวิหารรัตนมหาชาติ(ศากยมุณเี จ ้า) นํ าท่านนมัสการสิงศักดิ ขอพรเพือเป็ นสิร ิ
มงคล
11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร *อาหารสมุนไพรเสฉวนชุดพิเศษ
(ข ้อมูล-ร ้านอาหารสมุนไพรยาจีน “Qinshanzhai” เฉิงตู / มือนีไม่มน
ี ํ าอัดลม, ไม่มเี บียร์, ไม่มพ
ี ริกนํ าปลา
บริการ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เมนูอาหารจานเย็ น
แซลมอนขึนบก
เป็ ดจ๋าเป็ ด
ความลับในโอ่ง
ไข่สามก๊ก
เมนูอาหารจานร้อน
กุ ้งกรอบใบชา
อุทย
ั ไม่กลัวเผ็ด
ปลาไม่ปวดหัว
ซีโครงอ ้อยใจ
นํ าแกงไก่ดําตุน
๋ โสม

สมุนไพร
วาซาบิ
ติงเซียง, โย่วกุ ้ย
ห่อเซียง
โสมยุย
่ จู๋

ประโยชน์
บํารุงเลือดลม
ร่างกายอบอุน
่ เลือดลมหมุนเวียน
บรรเทาอาการร ้อนใน
บํารุงเลือด, บํารุงหัวใจ

ใบชาเถียะกวนอิม
ยีจูเ๋ ซิน
เทียนมัว
ปาจีเทียน
โสม พุทราแดง เก๋ากี ตังกุย ตังเซิง

ลดไขมันในเลือดบํารุงสมอง
ช่วยระบบหายใจ
บรรเทาปวดหัว บํารุงสมอง
บํารุงร่างกาย
บํารุงไต

10. สําเภาทะเลทอง
หงฮวา
ช่วยให ้เลือดหมุนเวียนดี
11. ทรายห ้าสี
ธัญพืชชนิดต่างๆ
บํารุงม ้าม ช่วยระบบขับถ่าย
12. ผักกาดขาว ว ้าว..ว ้าว
เทียนตง
บรรเทาอาการร ้อนใน บํารุงปอด
ของว่างพืนเมือง 5 อย่าง 1. เปี ยะเสียวเกียวรัก 2.ทองก ้อนซ่อนเปรียว 3. เผือกกวนม ้วนใจ
4. ฟั กทองล่องหน 5. ซาลาเปาไส ้เห็ด / ข ้าวสวย, ผลไม ้รวม, นํ าชา, เหล ้าดอง

16.05น.

่ วุ รรณภูมโิ ดยเทียวบิน3U 8145
(เวลาประมาณ) เหิรฟ้ ากลับสูส

17.25น.

(เวลาประมาณ) เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพฯ
***********************************

อ ัตราค่าบริการรวมค่าตัวเครืองบินไปกลับชันประหยัด / ค่าทีพัก2ท่านต่อหนึงห ้องคู่ / ค่าภาษี สนามบินไทย700บาท,
จีน90หยวน / ค่าวีซา่ ประเทศจีน (เดียว) / ค่าวีซา่ ทิเบต / ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที
ท่องเทียวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข ้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆตามรายการ / ค่าระวางนํ าหนักกระเป๋ า
เดินทางทีมีนําหนักไม่เกินท่านละ23กิโลกรัม / ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุวงเงิน1,000,000บาทเงือนไขตามกรมธรรม์
ค่าบริการไม่รวมค่าใช ้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าโทรศัพท์คา่ ซักรีดค่าเครืองดืมนอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถ70หยวน, ค่า
ทิปไกด์ท ้องถิน70หยวนและค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ไทย70หยวน / ค่าทําหนั งสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอก
ราชอาณาจักรของผู ้ถือหนังสือต่างด ้าว / ค่าวีซา่ ด่วน / ค่าวีซา่ ของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี7 % และภาษี 3%
หมายเหตุบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงรายการได ้ตามความเหมาะสม / ในกรณีทไม่
ี สามารถไปเทียวในสถานทีที
ระบุในโปรแกรมได ้ทันอันเนืองมาจากภัยธรรมชาติความล่าช ้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินจะไม่มก
ี าร
คืนเงินใดๆทังสินแต่ทังนีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานีโดยไม่แจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้า / การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่า
ทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทําประกันอุบต
ั เิ หตุไว ้ให ้กับลูกค ้าในวงเงิน1,000,000 บาทเงือนไขตามกรม
ธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะมีการ
เปลียนแปลงราคาโดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าในกรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
สํารองทีนงมั
ั ดจํา20,000บาทพร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามส่วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง20วัน
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับเล่มของท่านวีซา่ ในกรณีดังนีคือ
1.ชือเป็ นชายแต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิงไว ้ผมยาวแต่งหน ้าทาปาก
2. นํ ารูปเก่าทีถ่ายไว ้เกินกว่า6เดือนมาใช ้

3. นํ ารูปถ่ายเล่นๆมีววิ ด ้านหลังยืนเอียงข ้างฯลฯมาตัดใช ้เพือยืนวีซา่
4. ใช ้รูปทีเป็ นกระดาษสติคเกอร์หรือใช ้รูปทีใช ้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์

่ จีนสําหร ับหน ังสอ
ื เดินทาง
เอกสารในการทําวีซา
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า6เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุด
2. หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่างสําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออกอย่างน ้อย2หน ้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน ้าตรงรูปสี1.5 X 2นิวถ่ายไม่เกิน6เดือน2ใบและต ้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผู ้ทีถือหนั งสือเดินทางต่างด ้าวจะต ้องทําเรืองแจ ้งเข ้า-ออกหรือRe-Entry ด ้วยตนเองเท่านันก่อนการส่งเอกสาร
ยืนวีซา่
5. สําเนาทะเบียนบ ้านและสําเนาบัตรประชาชนของผู ้เดินทาง
6. เอกสารทีให ้กรอกท ้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให ้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํากว่า18ปี บริบรู ณ์ต ้องแนบสูตบ
ิ ต
ั รตัวถ่ายเอกสาร
- กรณีทเด็
ี กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดามารดาต ้องแนบหนังสืออนุญาตให ้เดินทาง
8. ข ้อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษาสถานทีทํางานตําแหน่งงานทีอยูป
่ ั จจุบน
ั ทีอยูท
่ ทํ
ี างานญาติทติ
ี ดต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ ้านทีทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่าให ้ข ้อมูลเท็จอาจมีการระงับ
การออกวีซา่ เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
ุ่ ตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืนวีซา่ ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์อย่างน ้อย15
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสารเป็ นเอกสิทธิของสถานทูตและบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า
11. ผู ้ทีประสงค์จะใช ้หนังสือเดินทางราชการหรือใช ้บัตรAPEC ในการเดินทางและยกเว ้นการทําวีซา่ ท่านจะต ้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให ้เข ้า-ออกเมืองด ้วยตนเองเนืองจากบริษัททัวร์ฯไม่ทราบกฎกติกาการยกเว ้นวีซา่ ในรายละเอียด
/ ผู ้ใช ้บัตรAPEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดีหากท่านทํ าบัตรหายในระหว่างเดินทางท่านอาจต ้องตกค ้างอยู่
ประเทศจีนอย่างน ้อย2อาทิตย์
12.

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯสามารถขอวีซา่ ให ้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติททํ
ี างานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านัน
- หากไม่ได ้ทํางานในประเทศไทยผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด ้าว(เล่มเหลือง) ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
เนืองจากผู ้เดินทางจะต ้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
เงือนไขการยกเลิกยกเลิกก่อนการเดินทาง30วัน-หักค่าใช ้จ่าย10,000บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง21-29วันขึนไปเก็บค่าใช ้จ่าย20,000บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง7-20วัน-เก็บค่าใช ้จ่าย75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง
1-6วัน - เก็บค่าบริการทังหมด100 %
ความร ับผิดชอบบริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียวสายการบินและตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศซึงไม่อาจ
รับผิดชอบต่อ

•ความเสียหายต่างๆทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทังทางตรงหรือทางอ ้อมเช่นการเจ็บป่ วยการถูก
ทําร ้ายการสูญหายความล่าช ้าหรือจากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆฯลฯ
ิ ดกฎหมายหรือ
•การตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมืองอันเนืองมาจากมีสงผิ
เอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

บ ัตรAPEX หรือPP ราชการ
่ จีนปกติ
ผูท
้ ถื
ี อบ ัตรAPEX เดินทางเข้าทิเบตต้องทําวีซา
้ น ังสอ
ื เดินทางราชการเข้าทิเบตได้
เดินทางไปท่องเทียวไม่สามารถใชห
ื เดินทางราชการเข้าทิเบตได้ตอ
หน ังสอ
่ เมือไปในกิจราชการเท่านน
ั
้
ื
่
สรุปต้องใชหน ังสอเดินทางธรรมดาและยืนวีซาจีนปกติ
(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน ้า20วันก่อนเดินทางเพราะต ้องยืนวีซา่ จีนก่อนเพือทําวีซา่ ทิเบต)

สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สําหร ับผูเ้ ดินทางในแผนท่องเทียวข้างต้น
ร ับประก ันภ ัยโดยNEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY

ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)

เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขึนไป รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน
1. การประกันอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
3. ค่าใช ้จ่ายการเคลือนย ้าย เพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับ
ประเทศ (เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation
and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

ทุนประก ัน
(SUM INSURE)
1,000,000 บาท
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
200,000 บาท

การประก ันไม่คม
ุ ้ ครองกรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือเจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจํ าตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้ติง,
อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย,
เสียสติ, ตกอยูภ
่ ายใต ้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท ้งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร ้ายการยึดพาหนะและการปล ้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และอืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
้ า่ ยทุกกรณีต ้องมีใบเสร็จและมีเอกสารรับรองทางการแพทย์หรือจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
การเบิกค่าใชจ
ความร ับผิดชอบสูงสุดต่ออุบต
ั เิ หตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกินสีสิบล ้านบาท....เงือนไขตามกรมธรรม์
ค่าร ักษาพยาบาล– รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบต
ั เิ หตุในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยแต่เป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจผู ้สนใจและผู ้เดินทาง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์คณ
ุ สมชายประทุมสุวรรณทีโทร02-6491049และมือถือ081-6515209
* แผนการประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทางดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะให ้ตรงตามความประสงค์ของ
บริษัทหลักทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทางรับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทําประกันไว ้เช่นต ้องการเพิมความคุ ้มครองการ
เจ็บป่ วยกระเป๋ าหายเพิมประกันเทียวบินล่าช ้าหรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึนฯลฯท่านสามารถติดต่อขอทราบ
รายละเอียดหรือซือประกันและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้โดยติดต่อทีคุณสมชายประทุมสุวรรณตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์

อินชัวรันส์โทร02-649-1049และมือถือ081-6515209หรือเลือกซือกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอืนๆทีท่าน
รู ้จักและพอใจ

