
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ทเิบต...แตะขอบฟ้า 
ลาซา-โปตาลา-โหลวปลูนิคา-เซรา-โจคงั

ตลาด 8 เหลยีม-เจอ๋ปงั-หยางจงยงห ู
5 วนั 4 คนื 



 

(กรณุาสง่เอกสารลว่งหนา้ 20 วันกอ่นเดนิทางเพราะตอ้งยนืวซีา่จนีกอ่นเพอืทําวซีา่ทเิบต) 
  (โรงแรมคนืแรกทสีายการบนิจัดใหไ้มม่หีอ้งพักเดยีว) 

หมายเหต ุ

• ราคาไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 50 หยวนคา่ทปิคนรถทอ้งถนิ 50 หยวนคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์50 หยวน 
• รายการอาจมกีารสบัเปลยีนหรอืเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / เทยีวบนิภายในประเทศและรถไฟทเิบต อาจมกีาร
เปลยีนแปลงเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้, บรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว, ทกุทนัีงมปีระกนั อบุตัเิหตวุงเงนิ
1,000,000บาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
• คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมตวัหากมกีารปรับขนึหลังจากนอีกีผูเ้ดนิทางรับทราบวา่จะตอ้งจา่ยสว่นตา่งทเีพมิขนึ
ตามจรงิโดยถอือตัรา ณ. วันออกตัวเป็นสําคัญ 
• ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงวา่วดัในลาซาบางแหง่บางครงัอาจมปีระกาศปิดไมใ่หเ้ขา้บรษัิทฯจะจัดวัดอนืใหช้มแทนถา้
จัดไมไ่ดห้รอืเวลาไมเ่พยีงพอจะคนืเงนิคา่บตัรผา่นประตวูัดนันๆ 
• เนอืงจากทเิบตเป็นพนืทอีอ่นไหวทางการเมอืงผูเ้ดนิรับทราบและเขา้ใจสถานการณ์วา่ในกรณีทมีเีพยีงขา่วยงัไมม่ี
ประกาศหา้มเขา้จากทางรัฐบาลจนีบรษัิทฯถอืวา่ยงัมคีวามปลอดภยัอยูใ่นระดับปกตผิูจ้ัดยงัคงเดนิหนา้จัดกรุ๊ปทัวรต์อ่ไป
เพราะตวัเครอืงบนิ, หอ้งพัก, วซีา่ตอ้งมกีารจัดการเตรยีมไวล้ว่งหนา้แตถ่า้ในกรณีทมีปีระกาศหา้มเขา้อยา่งเป็นทางการผู ้
เดนิทางยอมรับความเสยีงวา่เมอืกรุ๊ปหยดุดําเนนิการอาจมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขนึไดเ้ชน่คา่วซีา่คา่มดัจําตวัฯลฯซงึไมอ่าจขอเงนิ
คนืไดแ้ตใ่นสว่นคา่ใชจ้า่ยทยีงัไมไ่ดใ้ชห้รอืดําเนนิเรอืงขอคนืไดบ้รษัิทฯจะจัดคนืใหล้กูคา้ตามจรงิไดก็้ต่อเมอืทางบรษัิท
ไดรั้บคนืมาจากสายการบนิหรอืโรงแรมหรอืจากเอเยน่ตต์า่งประเทศแลว้เทา่นัน 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิเฉงิต ู

15.30 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 (เกาะ W) เคาเตอรส์ายการ
  เสฉวนแอรไ์ลท ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ูหมายเลข 9-10)  

18.40 น. นําทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ 3U 8146 

22.25 น. ถงึนครเฉงิต ูเมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทมีภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพ
 ภูมอิากาศทเีหมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดูรอ้นทอีบอุ่น ฤดูหนาวทไีม่
 หนาวนักและมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึ
 เป็นชนกลุม่นอ้ยเชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก่ ชาวย ีทเิบต เมยีว หุย เชยีง นําท่านผา่นพธิกีารตรวจคน
 เขา้เมอืง  

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่เดยีว 

4 – 8  เม.ย. 61 35,500.- 6,000 รวมแลว้ 

30 เม.ย. – 4 พ.ค. 61 35,500.- 6,000 รวมแลว้ 

7 – 11 พ.ค. 61 35,500.- 6,000 รวมแลว้ 

25 – 29 ม.ิย. 61 35,500.- 6,000 รวมแลว้ 

ผูท้มีโีรคหวัใจและความดนัโลหติสูง ไมเ่หมาะทจีะเดนิทางไปทเิบต 
เมอืจอง กรณุาสง่สําเนาหนังสอืเดนิทางทันทเีพราะจะตอ้งตรวจรายละเอยีดในหนังสอืเดนิทางลว่งหนา้ 

สง่เอกสารตัวจรงิลว่งหนา้ 15 วนักอ่นเดนิทาง เพราะตอ้งทําวซีา่จนีกอ่นเพอืทําวซีา่ทเิบต 
ผูท้ถีอืบตัร APEX ยงัคงตอ้งทําวซีา่จนีปกต ิไมม่วีซีา่จนีปกต ิไมส่ามารถทําวซีา่ทเิบตได ้

รายการและเทยีวบนิอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 



 นําเขา้ทพัีก โดยใชร้ถรับสง่และโรงแรมทสีายการบนิจัดให ้Chengdu Xiangyu Hotel 

วนัทสีอง เฉงิต-ูทเิบต-ลาซา หลงัคาโลก-พระราชวงัฤดรูอ้นโหลวปลูนิคา 

เชา้  เดนิทางไปสนามบนิ บรกิารอาหารเชา้เป็น ชดุ KFC ทสีนามบนิ 

08.25 น. โดยเทยีวบนิท ี3U 8695 หรอื 3U 8619 หรอื 3U 8657 นําทา่นเดนิทางสูน่ครลาซา นคร 
  ศักดสิทิธเิมอืงหลวงของทเิบต  

10.50 น. ถงึลาซา ดนิแดนหลังคาโลกซงึอยูส่งูกวา่ระดับนําทะเล 3,650 เมตร มแีมนํ่ายาลจูา้งปู้ เจยีงไหล
  ผา่น  

12.00 น. รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร แลว้นําเขา้ทีพัก **พักผ่อนเพือปรับสภาพร่างกาย 

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

 อนิเดยี มีพระเป็นผูนํ้าของเขตปกครองพเิศษนี นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน คลา้ยกับ
 ประเทศภูฏานทเิบตตังอยู่บนเทอืกเขาหมิาลัย เป็นทรีาบสงูทสีงูทสีดุในโลก จนไดรั้บฉายาวา่ 
 หลังคาโลก ทเิบตมอีากาศทหีนาวเย็นและมคีวามกดอากาศและอ๊อกซเิจนตํา พลเมอืงชายของ
 ทเิบตกวา่ครงึบวชเป็นพระกอ่นจนีจะ ยดึครองทเิบต ทเิบตมสีามเณรมากทสีดุในโลก ในทเิบต
 เคยมคีัมภรีม์ากมาย พลเมอืงนับถอืศาสนาอยา่งเครง่ครัด จนไดรั้บฉายาวา่ "แดนแหง่พระธรรม" 
 (land of dharma) ทเิบต ทศิเหนอื ตดิตอ่กับ เขตปกครองตนเองชนิเจยีงอยุกรูแ์ละ มณฑลชิง
 ไห่ (ประเทศจนี) ทศิใต ้ตดิต่อกับประเทศเนปาล ประเทศภูฏาน มณฑลยูนนาน(ประเทศจนี) 
 รัฐอัสสัม รัฐนาคาแลนด ์(ประเทศอนิเดยี) ในปัจจุบัน บรเิวณทมีเีขตตดิตอ่กับประเทศอนิเดยีน ี
 ยังเป็นบรเิวณพนืทพีพิาทระหวา่งจนีและอนิเดยี ซงึอนิเดยีไดอ้า้งกรรมสทิธเิขา้มาปกครองและ
เรยีกดนิแดนบรเิวณนีวา่ อรุณาจัลประเทศ ทศิตะวันออก ตดิต่อกับมณฑลเสฉวน(ประเทศจนี) 
ทศิตะวนัตก ตดิตอ่กับ รัฐชมัมแูละแคชเมยีร ์(ประเทศอนิเดยี) และประเทศปากสีถาน 

15.00 น.  นําชมพระราชวงัฤดรูอ้นโหลวปูหลนิคา สรา้งในปี ค.ศ. 1750 โดยองคด์าไลลามะท ี7 และ

ทกุรัชกาลจะสรา้งตอ่เตมิขนึเรอืยๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดรูอ้นทสีวยงามสมบรูณ์ พระราชวัง
 แหง่นสีรา้งตดิ กับแม่นําลาซา เพือเป็นทีประทับในฤดูรอ้นขององค์ดาไลลามะผูนํ้าทางจิต
 วญิญาณของชาวทเิบต ดาไลลามะองคปั์จจบุัน ทลีภีัยอยูใ่นตา่งประเทศเคยกลา่ววา่ ท่านพอใจ
 ทจีะพักในพระราชวงัฤดรูอ้นท ีสวยงามแหง่นมีากกวา่ พํานักอยูท่พีระราชวงัโปตาลาทอีับทบึ  

 19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีัตตาคาร  

 พักท ีBARMAPUTRAHOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

   

   

 สําคญั คืนนีขอใหท้่านพักผ่อนใหเ้ต็มทีเพือปรับสภาพร่างกายลาซาเป็นเมืองทีอยู่สูงกว่า
 ระดับนําทะเลมากจึงมีแรงกดอากาศตํามีออกซิเจนนอ้ยร่างกายระยะแรกอาจมีอาการ

Add: Section B, Yangcheng Plaza Gongbutang Rd., 

Lhasa Tel: 891-6309999 Fax: 891-6309888 



 อ่อนเพลยีอาการแพท้สีูงทอีาจพบไดเ้ช่นบางท่านอาจจะปวดศรีษะหรือทอ้งเสยีทอ้งอดืหรือ
 คลนืไส ้อาเจียนนอนไม่หลับหายในลําบากทานอาหารรสกร่อยจงึควรนอนพักผ่อนใหม้ากพอ
 เมอืตนืขนึมาจะไดส้ดชนื**ไมค่วรสบูบหุรแีละดมืสรุาไมค่วรอาบนําในคนืนถีา้อาบนําอยา่ 
 ใหน้านเกนิ 5 นาท ี

วนัทสีาม ลาซา-วงัโปตาลา-วดัโคจงั-อารามเซรา-ยา่นถนนแปดเหลยีม 

07.00น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  ชมเมอืงลาซา เมอืงโบราณทมีอีายุกวา่ 1,300 ปี เชอืกันวา่บรรพบุรุษชาวทเิบตเป็นชนเผ่า
เรร่อ่นในเขตเอเชยีกลาง ทอีพยพยา้ยถนิเขา้มา กษัตรยิท์เิบตองคแ์รกมพีระนามวา่ “นยาตรเีชน
โป” ในปี ค.ศ.  1720 จนีเรมิแผอํ่านาจเขา้มาทเิบต และในปลายศตวรรษท ี19 อังกฤษเรมิเขา้
แทรกแซงทเิบตรวมถงึ รัสเซีย จนจีนมีการปฏิวัต ิวุ่นวายและเมือจีนสามารถตังสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีไดใ้นปี ค.ศ. 1949 ในปี ถัดไปจนีก็บุกทเิบตทันท ีหลายปีผ่านมาทางการจนียอม
คนืเสรีภาพใหช้าวทเิบตในระดับหนึง ชาวทเิบตยังคงก่อการประทว้งเรือยมาแต่ทางการจีนก็
ปราบปรามอยา่งหนักทกุครัง 

  นําชมวัดโปตาลากงหรอืพระราชวังโปตาลากงเป็นสถานทเีลอืงชอืทสีดุของโลกสรา้งขนึใน
สมัยพทุธศตวรรษท1ี3 มเีนอืท1ี20,000ตารางเมตร ตังอยูบ่นยอดเขาแดง (มารโ์ปร)ี เป็นอาคาร 
13 ชัน มหีอ้ง1,000หอ้งสงู1,017เมตรสรา้งโดยกษัตรยิซ์งเซนิกัมโปใน ค.ศ.  7 สรา้งขนึไว ้
สําหรับพระมเหส2ีองคท์เีป็นชาวจนีและชาวเนปาลตอ่มาใชเ้ป็นสถานศกึษาพระธรรมมพีระลามะ
เป็นผูป้กครองโดยแบ่งเป็น3สว่นคอืสว่นสขีาวเขตสังฆาวาสใชเ้ป็นทพํีานักของสงคส์ว่นสแีดง
เป็นสว่นพุทธาวาสประกอบดว้ยสถปูทองคําและของมคีา่ตา่งๆสว่นสดุทา้ยคอืสว่นสเีหลอืงจะเป็น
ตัวเชอืมกลาง 

12.00น. รับประทานอาหารเทยีงทภีัตตาคาร 

  นําชมวัดตา้เจาหรอืวัดโจคังวัดศักดสิทิธทิสีดุในลาซาสรา้งขนึใน คศ. 7 พรอ้มพระราชวังโป
ตาลากงโดยกษัตรยิซ์งเซนิกัมโปกษัตรยิอ์งคแ์รกทรัีบศาสนาพุทธเขา้มาวัดแหง่นีสรา้งขนึเพอื
เป็นทปีระดษิฐานพระพทุธรปูหุม้ทองคําประดับดว้ยอัญมณีมคีา่ทอีงคห์ญงิเหวนิเฉงิแหง่ราชวงศ์
ถังซงึเป็นมเหสชีาวจนีนําเขา้มาชาวทเิบตเรยีกพระพุทธรูปองคน์วีา่ “โจโบ”และในปีค.ศ. 1961
ไดส้งวนไวเ้ป็นสมบัตลํิาค่าของชาตใินอดีตวัดนีเป็นทีอยู่ของดาไลลามะและปันเชนลามะ
ดา้นหลังวดัโจคังจะมองเห็นวงัโปตาลาและเห็นถนนบารฆ์อรซ์งึเป็นเสน้ทางประกอบพธิกีรรมอัน
ศักดสิทิธ ิ

  นําชมอารามเซราซงึตังอยูบ่นเขาตาตปิสูรา้งเมอืปีพ.ศ. 1419โดยพระนกิายหมวกเหลอืงลูก
ศษิยข์องพระสังกัปปะวัดเซราเคยมพีระจําพรรษาอยูถ่งึ5,000รูปปัจจุบันวัดนีมพีระจําพรรษาอยู่
ราว 300 รูป ยังมสีสีันและจติวญิญาณของทเิบตอย่างสมบูรณ์ทนีีเคยใชเ้ป็นทฝัีงศพบนฟ้าของ
ชาวทเิบต(เคยมกีารแพร่ภาพพธินีีออกอากาศในยโุรปจนรัฐบาลจนีสงัหา้มมใิหค้นภายนอกเขา้
ไปในสถานททํีาพธิหีลังวดัโดยเด็ดขาด) 

  นําทุกท่านไปชอ้ปปิงของฝากทตีลาดแปดเหลยีมซงึเป็นย่านรา้นขายของพนืเมอืงทเิบตที
ใหญท่สีดุของเมอืงซาลามคีวามยาว800เมตร เลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึตา่งๆซงึจะมพี่อคา้แมค่า้ตัง
แผงวางขายสนิคา้สารพันมากมายตลอด2ขา้งทางและมพีระธดุงคท์นัีงสมาธอิยูร่มิทางซงึจะสวด
มนตใ์หพ้รหากไดรั้บการบรจิาคจากผูม้จีติศรัทธาเลอืกชมสนิคา้พนืเมอืงตามอัธยาศัย 

19.00น. รับประทานอาหารคําทภีัตตาคาร 
  พักท ีBARMAPUTRAHOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 



 

 

 

 

 

วนัทสี ี          ลาซา-ทะเลสาบหยางจง-อารามเจอ๋ปงั 

07.00น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  เดนิทางไต่ภเูขาสงูขา้มขอบฟ้าสูท่รีาบสงูชงิไห ่หา่งจากลาซาไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้100 
  กม.ระหวา่งทางชมววิทวิทัศนท์กีวา้งไกลสดุขอบฟ้ามภีเูขาหมิะเรยีงรายสลับเป็นชนัสวยงาม  

  นําท่านไปชมทะเลสาบหยางจงยงห ู 
 (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซงึเป็น
 ทะเลสาบ 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดสิทิธขิองชาว
 ทเิบตทอียูส่งูกวา่ระดับนําทะเลกวา่ 4,000 เมตร 
 ทะเลสาบมสีเีทอรค์อยส ์ใสเรยีบดังกระจก ทุกๆ 
 ปี จะมีคน นับแสน เดนิทางมาประกอบพิธีลา้ง
 บาป เมอืท่านไดม้าเยอืนทะเลสาบแหง่น ีจะรูส้กึ
 เหมอืนฟากฟ้าอยู่แค่เออืมมอืถงึ เพลดิเพลนิกับ
 ทวิทัศนภ์เูขา ทรีาบทุง่ หญา้  ฝูงแกะ  ฟาร์มวั ว 
 พันธุไ์มป่้าหลากสสีนั  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีัตตาคารแลว้กลับเชา้ตัวเมอืงลาซา  

  จากนันนําท่านสู ่วดัเจอ๋ปัง (เดรปงุ) สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1416 โดยลกูศษิยผ์ูห้นงึของพระ 
 สังกัปปะวัดนีเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงของนกิายลามะหมวกเหลอืงเคยใชเ้ป็นทปีระทับของ
 ดาไลลามะองคแ์รกๆ ก่อนทีจะยา้ยเขา้ไปพักทวีังโปตาลา วัดนีเป็นทีตังของสถูปพระศพดา
 ไลลามะองคท์ ี2, 3, 4 ในยคุทรีุง่เรอืงสดุๆ วดันเีคยมลีามะจําพรรษาถงึ 10,000 รปู 

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีัตตาคาร 
  พักท ีBARMAPUTRAHOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีา้ ลาซา-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ  

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 ู**ไมอ่อกนอกสนามบนิ รอตอ่เครอืงกลับกรงุเทพฯ  

  ** อสิระไมร่วมอาหารกลางวนั  

16.05 น. (เวลาประมาณ) เหริฟ้ากลับสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ 3U 8145 

17.25 น. (เวลาประมาณ) เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพฯ 

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

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับชนัประหยัด / คา่ทพัีก2ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่ / คา่ภาษีสนามบนิไทย
700บาท, จนี90หยวน / คา่วซีา่ประเทศจนี (เดยีว) / คา่วซีา่ทเิบต / คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการ / คา่รถ
รับสง่ตามสถานททีอ่งเทยีวระบตุามรายการ / คา่บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆตามรายการ / คา่



ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทมีนํีาหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กโิลกรัม / คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000
บาท**เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถ70
หยวน, คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ70หยวนและคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย70หยวน / คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสาร
ออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ / คา่ภาษี7 % และ
ภาษี3% 

สาํรองทนีงั  มัดจํา 20,000บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาอังกฤษตามสว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วนั 

เงอืนไขการยกเลกิ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30วนั-หักคา่ใชจ้า่ย 10,000บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง21-29
วนัขนึไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง7-20วนั-เก็บคา่ใชจ้า่ย75 % ของราคาทัวร ์/ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง1-6วนั - เก็บคา่บรกิารทังหมด100 % 

 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม/ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวใน
สถานททีรีะบุในโปรแกรมไดทั้นอันเนืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟ
สายการบนิจะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิแตทั่งนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหโ้ดยขอสงวน
สทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมรั่บประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบางรายการไมส่ามารถ
ขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตไุวใ้หก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ1,000,000 บาทเงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีู ้
ร่วมคณะไม่ถงึ10 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ใน
กรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมรั่บเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดังนคีอื 

 1. ชอืเป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
 2.  นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่6เดอืนมาใช ้
 3. นํารปูถา่ยเลน่ๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตัดใชเ้พอืยนืวซีา่ 
 4. ใชร้ปูทเีป็นกระดาษสตคิเกอรห์รอืใชร้ปูทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่6เดอืนและมสีภาพสมบรูณไ์มช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม 
3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส ี1.5 X 2นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2ใบและตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอรห์รอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์
    พนืหลังสขีาว,เสอืหา้มใสส่ขีาว,ตอ้งไมใ่สป่ระดับ,ตอ้งเห็นหทัูง  
4. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการ  

สง่เอกสารยนืวซีา่ 
5. สําเนาทะเบยีนบา้นและสําเนาบัตรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 
6. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 
 - กรณีเด็กอายตํุากวา่18ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัถา่ยเอกสาร 
 - กรณีทเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิามารดาตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษาสถานททํีางานตําแหน่งงานทอียูปั่จจบุันทอียูท่ทํีางานญาตทิตีดิตอ่ไดใ้น
กรณีฉุกเฉนิหมายเลขโทรศัพทบ์า้นททํีางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ให ้
ขอ้มลูเท็จอาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร์
อยา่งนอ้ย15วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 



10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหมก่ารเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสารเป็นเอกสทิธขิองสถานทตูและบางครังบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

11. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืใชบ้ัตรAPEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเองเนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ไมท่ราบกฎกตกิาการยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตรAPEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งดหีากทา่นทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทางทา่น
อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย2อาทติย ์

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
 - ทางบรษัิทฯสามารถขอวซีา่ใหไ้ดเ้ฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทยและมใีบอนุญาตการ
ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
 -  หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

 -  กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย
ตนเองเนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึ
ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 

•ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลการ

เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้ม
เชน่การเจ็บป่วยการถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆฯลฯ 

•การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย

หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

บตัร APEX หรอืPP ราชการ 

ผูท้ถีอืบตัรAPEX เดนิทางเขา้ทเิบตตอ้งทาํวซีา่จนีปกต ิ
เดนิทางไปทอ่งเทยีวไมส่ามารถใชห้นงัสอืเดนิทางราชการเขา้ทเิบตได ้

หนงัสอืเดนิทางราชการเขา้ทเิบตไดต้อ่เมอืไปในกจิราชการเทา่นนั 
สรปุตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางธรรมดาและยนืวซีา่จนีปกต ิ

(กรณุาสง่เอกสารลว่งหนา้ 20 วนั กอ่นเดนิทางเพราะตอ้งยนืวซีา่จนีกอ่นเพอืทําวซีา่ทเิบต) 
 

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, ไส ้
เลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดย
เจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการ
แทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ยการยดึพาหนะและการ
ปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ยทกุกรณีตอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครังไมเ่กนิสสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล–รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนอืงจากประสบอบุตัเิหตใุน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัยแตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจ
และผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสค์ณุสมชายประทมุ
สวุรรณท ีโทร02-649-1049 และ มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความ
ประสงคข์องบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกันภัยโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไวเ้ชน่ตอ้งการเพมิความ
คุม้ครองการเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพมิประกันเทยีวบนิลา่ชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึฯลฯทา่น
สามารถตดิตอ่ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระคา่เบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิตอ่ทคีณุสมชาย
ประทมุสวุรรณตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์ โทร 02-649-1049 และ มอืถอื 081-6515209หรอืเลอืกซอื
กรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทนประกันภัยอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 


