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ทเิบต...พาราไดซ ์
*ไมล่งรา้นรฐับาล 

6 วนั 5 คนื 
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** ราคานีส้ าหรับกรุป๊ 6 ทา่นเทา่นัน้ ** 

ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์มไีกดพ์ดูภาษาองักฤษ 

(กรณุาสง่เอกสารลว่งหนา้ 25 วนักอ่นเดนิทางเพราะตอ้งยืน่วซีา่จนีกอ่นเพือ่ท าวซีา่ทเิบต) 
  (โรงแรมคนืแรกทีส่ายการบนิจดัใหไ้มม่หีอ้งพกัเดีย่ว) 

หมายเหต ุ

• ราคาไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 70 หยวนคา่ทปิคนรถทอ้งถิน่ 70 หยวนคา่ 
• รายการอาจมกีารสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม / เทีย่วบนิภายในประเทศและรถไฟทเิบต 
อาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้, บรกิารน ้าดืม่ทกุวนัทอ่งเทีย่ว, ทกุทีน่ั่งมปีระกัน 
อบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
• คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมตั๋วหากมกีารปรับขึน้หลังจากนีอ้กีผูเ้ดนิทางรับทราบวา่จะตอ้งจา่ยสว่นตา่งที่
เพิม่ข ึน้ตามจรงิโดยถอือัตรา ณ. วนัออกตั๋วเป็นส าคัญ 
• ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งวา่วดัในลาซาบางแหง่บางครัง้อาจมปีระกาศปิดไมใ่หเ้ขา้บรษัิทฯจะจัดวดัอืน่ให ้
ชมแทนถา้จัดไมไ่ดห้รอืเวลาไมเ่พยีงพอจะคนืเงนิคา่บัตรผา่นประตวูดันัน้ๆ 
• เนือ่งจากทเิบตเป็นพืน้ทีอ่อ่นไหวทางการเมอืงผูเ้ดนิรับทราบและเขา้ใจสถานการณ์วา่ในกรณีที่มเีพยีงขา่วยัง
ไมม่ปีระกาศหา้มเขา้จากทางรัฐบาลจนีบรษัิทฯถอืวา่ยังมคีวามปลอดภัยอยูใ่นระดับปกตผิูจั้ดยังคงเดนิหนา้จัด
กรุ๊ปทัวรต์อ่ไปเพราะตั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพัก, วซีา่ตอ้งมกีารจัดการเตรยีมไวล้ว่งหนา้แตถ่า้ในกรณีทีม่ปีระกาศหา้ม
เขา้อยา่งเป็นทางการผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งวา่เมือ่กรุ๊ปหยดุด าเนนิการอาจมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ไดเ้ชน่คา่วซีา่
คา่มัดจ าตั๋วฯลฯซึง่ไมอ่าจขอเงนิคนืไดแ้ตใ่นสว่นคา่ใชจ้า่ยทีย่ังไมไ่ดใ้ชห้รอืด าเนนิเรือ่งขอคนืไดบ้รษัิทฯจะจัด
คนืใหล้กูคา้ตามจรงิไดก็้ตอ่เมือ่ทางบรษัิทไดรั้บคนืมาจากสายการบนิหรอืโรงแรมหรอืจากเอเยน่ตต์า่งประเทศ
แลว้เทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิเฉงิต ู

15.00 น. (ประมาณ) พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 (เกาะ W) เคาเตอร ์
  สายการเสฉวนแอรไ์ลท ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9-10)  

18.10 น. (ประมาณ) น าทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ 3U 8146 

22.25 น. (ประมาณ) ถงึนครเฉิงตู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมี
 สภาพภูมอิากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอ้นที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่
 หนาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนึง่เป็น ช น
กลุ่มนอ้ยเชื้อชาตติ่างๆ ไดแ้ก่ ชาวยี่ ทิเบต เมี้ยว หุย เชียง น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
 น าเขา้ทีพั่ก โดยใชร้ถรับสง่และโรงแรมทีส่ายการบนิจัดให ้Chengdu Xiangyu Hotel 

วนัทีส่อง เฉงิต-ูทเิบต-ลาซา หลงัคาโลก-พระราชวงัฤดรูอ้นโหลวปลูนิคา 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่วเพิม่ วซีา่เดีย่ว 

7-12 ธันวาคม 2561 45,500.- 6,500 รวมแลว้ 

ผูท้ ีม่โีรคหวัใจและความดนัโลหติสงู ไมเ่หมาะทีจ่ะเดนิทางไปทเิบต 
เมือ่จอง กรณุาสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทางทันทเีพราะจะตอ้งตรวจรายละเอยีดในหนังสอืเดนิทางลว่งหนา้ 

สง่เอกสารตัวจรงิลว่งหนา้ 15 วนักอ่นเดนิทาง เพราะตอ้งท าวซีา่จนีกอ่นเพือ่ท าวซีา่ทเิบต 
ผูท้ีถ่อืบตัร APEX ยงัคงตอ้งท าวซีา่จนีปกต ิไมม่วีซีา่จนีปกต ิไมส่ามารถท าวซีา่ทเิบตได ้

รายการและเทีย่วบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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เชา้  เดนิทางไปสนามบนิ บรกิารอาหารเชา้เป็น ชดุ KFC ทีส่นามบนิ 

08.30 น. โดยเทีย่วบนิที ่3U 8695 หรอื 3U 8619 หรอื 3U 8657 น าทา่นเดนิทางสูน่ครลาซา นครศักดิส์ทิธิ ์ 

  เมอืงหลวงของทเิบต  

11.05 น. ถงึลาซา ดนิแดนหลังคาโลกซึง่อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 3,650 เมตร มแีมน่ ้ายาลจูา้งปู้ เจยีงไหลผา่น  

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร แลว้น าเขา้ทีพ่ัก **พักผอ่นเพือ่ปรับสภาพรา่งกายเขตปกครองตนเอง

ทเิบต (ทเิบต:བོད་- โบด;์ จนี: 西藏 ซจีา้ง) ชาวทเิบตมเีชือ้สายมาจากชาวอนิเดยี มพีระเป็นผูน้ าของเขต

ปกครองพเิศษนี ้นับถอืศาสนาพทุธนกิายวัชรยาน คลา้ยกบัประเทศภฏูานทเิบตตัง้อยูบ่นเทอืกเขาหมิาลยั 

เป็นที่ราบสูงที่สูงทีสุ่ดในโลก จนไดรั้บฉายาว่า หลังคาโลก ทเิบตมอีากาศทีห่นาวเย็นและมคีวามกด

อากาศและอ๊อกซเิจนต ่า พลเมอืงชายของทเิบตกว่าครึง่บวชเป็นพระก่อนจนีจะยดึครองทเิบต ทเิบตมี

สามเณรกิามากทีส่ดุในโลก ในทเิบตเคยมคีัมภรีม์ากมาย พลเมอืงนับถอืศาสนาอยา่งเคร่งครัด จนไดรั้บ

ฉายาว่า "แดนแห่งพระธรรม" (land of dharma) ทเิบต ทศิเหนือ ตดิต่อกบั เขตปกครองตนเองชนิเจยีง

อุยกูร์และมณฑลชงิไห่ (ประเทศจีน) ทศิใต ้ตดิต่อกับประเทศเนปาล ประเทศภูฏาน มณฑลยูนนาน 

(ประเทศจีน) รัฐอัสสัม รัฐนาคาแลนด์ (ประเทศอนิเดีย) ในปัจจุบัน บรเิวณที่มเีขตตดิต่อกับประเทศ

อนิเดยีนี ้ยงัเป็นบรเิวณพืน้ทีพ่พิาทระหวา่งจนีและอนิเดยี  ซึง่อ ินเดียไดอ้า้งกรรมสทิธิ์เขา้มาปกครอง 

และเรยีกดนิแดนบรเิวณนีว้า่ อรณุาจัลประเทศ ทศิ ตะวันออก ตดิต่อกับ มณฑลเสฉวน (ประเทศจนี) ทศิ

ตะวันตก ตดิตอ่กบั รัฐชมัมแูละแคชเมยีร ์(ประเทศอนิเดยี) และประเทศปากสีถาน 

15.00 น. น าชมพระราชวงัฤดูรอ้นโหลวปูหลนิคา สรา้งในปี ค.ศ. 1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 และทุก

รัชกาล จะสรา้งตอ่เตมิขึน้เรือ่ยๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดรูอ้นทีส่วยงามสมบรูณ์ พระราชวังแหง่นีส้รา้ง

ตดิ กบั แม่น ้าลาซา เพือ่เป็นทีป่ระทับในฤดูรอ้นขององคด์าไลลามะผูน้ าทางจติวญิญาณของ

ชาวทเิบต ดาไลลามะองคปั์จจุบัน ทีล่ีภ้ัยอยูใ่นต่างประเทศเคยกลา่ววา่ ท่านพอใจทีจ่ะพักในพระราชวัง

ฤดรูอ้นทีส่วยงามแหง่นีม้ากกวา่ พ านักอยูท่ีพ่ระราชวังโปตาลาทีอ่บัทบึ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

  พกัที ่BRAHMAPOTRA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

  ส าคญัคนืนี้ขอใหท้่านพักผ่อนใหเ้ต็มทีเ่พือ่ปรับสภาพร่างกายลาซาเป็นเมอืงทีอ่ยู่สงูกว่าระดับน ้าทะเล

  มากจงึมแีรงกดอากาศต ่ามอีอกซเิจนนอ้ยรา่งกายระยะแรกอาจมอีาการออ่นเพลยีอาการแพท้ีส่งูทีอ่าจพบ

  ไดเ้ชน่บางทา่นอาจจะปวดศรีษะหรอืทอ้งเสยีทอ้งอดืหรอืคลืน่ไสอ้าเจยีนนอนไมห่ลับหายในล าบากทาน

  อาหารรสกรอ่ย จงึควรนอนพักผ่อนใหม้ากพอเมือ่ตืน่ขึน้มาจะไดส้ดชืน่ **   ไมค่วรสบูบหุรีแ่ละดืม่สุรา

  ไมค่วรอาบน ้าในคนืนีถ้า้อาบน ้าอยา่ใหน้านเกนิ 5 นาท ี

วนัทีส่าม ลาซา-วงัโปตาลา-วดัโคจงั-อารามเซรา-ยา่นถนนแปดเหลีย่ม 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  ชมเมอืงลาซา เมอืงโบราณทีม่อีายกุวา่ 1,300 ปี เชือ่กนัวา่บรรพบรุุษชาวทเิบตเป็นชนเผา่เรร่อ่นใน

 เขตเอเชยีกลาง ทีอ่พยพยา้ยถิน่เขา้มา กษัตรยิท์เิบตองคแ์รกมพีระนามว่า “นยาตรเีชนโป” ในปี ค.ศ. 

 1720 จนีเริม่แผ่อ านาจเขา้มาทเิบต และในปลายศตวรรษที ่19 อังกฤษเริม่เขา้แทรกแซงทเิบตรวมถงึ

 รัสเซยี จนจนีมกีารปฏวิัตวิุ่นวายและเมือ่จนีสามารถตัง้สาธารณรัฐประชาชนจนีไดใ้นปี ค.ศ. 1949 ในปี

 ถัดไปจนีก็บกุทเิบตทันท ีหลายปีผ่านมาทางการจนียอมคนืเสรภีาพใหช้าวทเิบตในระดับหนึง่ ชาวทเิบต

 ยงัคงกอ่การประทว้งเรือ่ยมาแตท่างการจนีก็ปราบปรามอยา่งหนักทกุครัง้ 

  น าชมวดัโปตาลากงหรอืพระราชวังโปตาลากงเป็นสถานทีเ่ลือ่งชือ่ทีสุ่ดของโลกสรา้งขึน้ในสมัย

 พุทธศตวรรษที ่13 มเีนื้อที ่120,000 ตารางเมตร ตัง้อยูบ่นยอดเขาแดง (มารโ์ปร)ี เป็นอาคาร 13 ชัน้ มี

หอ้ง1,000หอ้งสงู1,017เมตรสรา้งโดยกษัตรยิซ์งเซนิกมัโปใน ค.ศ. 7 สรา้งขึน้ไวส้ าหรับพระมเหส2ีองค์

ทีเ่ป็นชาวจนีและชาวเนปาลต่อมาใชเ้ป็นสถานศกึษาพระธรรมมพีระลามะเป็นผูป้กครองโดยแบ่งเป็น3

ส่วนคอืส่วนสขีาวเขตสังฆาวาสใชเ้ป็นทีพ่ านักของสงคส์่วนสแีดงเป็นส่วนพุทธาวาสประกอบดว้ยสถูป

ทองค าและของมคีา่ตา่งๆสว่นสดุทา้ยคอืสว่นสเีหลอืงจะเป็นตัวเชือ่มกลาง 
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12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

  น าชมวดัตา้เจาหรอืวดัโจคงัวัดศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุในลาซาสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 7 พรอ้มพระราชวังโปตาลา

กงโดยกษัตริย์ซงเซนิกัมโปกษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเขา้มาวัดแห่งนี้สรา้งขึ้นเพื่อเป็นที่

ประดษิฐานพระพทุธรปูหุม้ทองค าประดับดว้ยอญัมณีมคีา่ทีอ่งคห์ญงิเหวนิเฉงิแหง่ราชวงศถ์ังซึง่เป็นมเหสี

ชาวจนีน าเขา้มาชาวทเิบตเรยีกพระพุทธรูปองคน์ี้วา่ “โจโบ”และในปีค.ศ. 1961 ไดส้งวนไวเ้ป็นสมบตัลิ ้า

ค่าของชาตใินอดตีวัดนี้เป็นทีอ่ยูข่องดาไลลามะและปันเชนลามะดา้นหลังวัดโจคังจะมองเห็นวังโปตาลา

และเห็นถนนบารฆ์อรซ์ ึง่เป็นเสน้ทางประกอบพธิกีรรมอนัศักดิส์ทิธิ ์

  น าชมอารามเซราซึง่ตัง้อยู่บนเขาตาตปิูสรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 1419โดยพระนกิายหมวกเหลอืงลูกศษิย์

 ของพระสังกัปปะวัดเซราเคยมพีระจ าพรรษาอยูถ่งึ 5,000 รูปปัจจุบันวัดนี้มพีระจ าพรรษาอยูร่าว 300 รูป

 ยังมสีสีันและจติวญิญาณของทเิบตอยา่งสมบูรณ์ทีน่ี่เคยใชเ้ป็นทีฝั่งศพบนฟ้าของชาวทเิบต (เคยมกีาร

 แพร่ภาพพธินีี้ออกอากาศในยุโรปจนรัฐบาลจนีสั่งหา้มมใิหค้นภายนอกเขา้ไปในสถานทีท่ าพธิหีลังวัด

 โดยเด็ดขาด) 

  น าทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงของฝากทีต่ลาดแปดเหลีย่มซึง่เป็นยา่นรา้นขายของพืน้เมอืงทเิบตทีใ่หญท่ีส่ดุ

 ของเมอืงซาลามคีวามยาว 800 เมตร เลือกซือ้สนิคา้ที่ระลกึต่างๆซึง่จะมพี่อคา้แม่คา้ตัง้แผงวางขาย

สนิคา้สารพันมากมายตลอด 2 ขา้งทางและมพีระธุดงค์ทีน่ั่งสมาธอิยู่รมิทางซึง่จะสวดมนตใ์หพ้รหาก

ไดรั้บการบรจิาคจากผูม้จีติศรัทธาเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

  พกัที ่BRAHMAPOTRA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่          ลาซา-ทะเลสาบหยางจง-อารามเจอ๋ปงั 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 เดนิทางไต่ภูเขาสูงขา้มขอบฟ้าสู่ที่ราบสูงชงิไห่ ห่างจากลาซาไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้100 กม. 

 ระหวา่งทางชมววิทวิทัศนท์ีก่วา้งไกลสดุขอบฟ้ามภีเูขาหมิะเรยีงรายสลับเป็นชัน้สวยงาม  

  น าท่านไปชมทะเลสาบหยางจงยงห ู(ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึง่เป็นทะเลสาบ 

1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิส์ทิธิข์องชาวทเิบตที่อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลกว่า 4,000 เมตร ทะเลสาบมสีี

เทอรค์อยสใ์สเรยีบดังกระจก ทกุๆ ปี จะมคีนนับแสน เดนิทางมาประกอบพธิลีา้งบาป เมือ่ทา่นไดม้าเยอืน

ทะเลสาบแห่งนี้ จะรูส้กึเหมอืนฟากฟ้าอยูแ่ค่เอือ้มมอืถงึ เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ภเูขา ทีร่าบ ทุ่งหญา้ ฝูง

แกะ ฟารม์วัว พันธุไ์มป่้าหลากสสีนั  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคารแลว้กลับเชา้ตัวเมอืงลาซา  
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  จากนัน้น าท่านสู ่วดัเจอ๋ปัง (เดรปุง) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1416 โดยลูกศษิยผ์ูห้นึง่ของพระสังกัปปะ 
วัดนี้เป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงของนกิายลามะหมวกเหลอืง เคยใชเ้ป็นทีป่ระทับของดาไลลามะองค์

แรกๆ กอ่นทีจ่ะยา้ยเขา้ไปพักทีว่ังโปตาลา วัดนีเ้ป็นทีต่ัง้ของสถปูพระศพดาไลลามะองคท์ี ่2, 3, 4 ในยคุ

ทีรุ่ง่เรอืงสดุๆ วัดนีเ้คยมลีามะจ าพรรษาถงึ 10,000 รปู 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

  พกัที ่BRAHMAPOTRA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่า้ ลาซา-เฉงิต-ูซอยหวานใจ-โชวห์นา้กาก  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

10.35 น. เดนิทางกลับ โดยเทีย่วบนิ 3U 8696 หรอื เทีย่วบนิ 3U 8658 (09.20-11.20 น.) 

12.40 น. ถงึสนามบนิเฉงิต ูบรกิารอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  

  น าท่านไปเทีย่วที ่“ซอยหวานใจ” ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีรุ่นเกา่ น่ังจบิน ้าชา จับกว๊นคยุกนั 
 เลน่ไพน่กกระจอก สงัสรรคก์บัเพือ่นฝงู นัดทานขา้ว จับจา่ยซือ้ของฝากคณุนายทีบ่า้น ในซอยกวา้ง และ

 พบกบัชาวจนีรุน่ใหม ่ทีร่า้นกาแฟเทห่์ๆ  รา้นเบยีรจ์๊าบๆ รา้นไอศครมีเก๋ๆ  ชวิ...ชวิ ในซอยแคบ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

20.00 น. น าทา่นเขา้ชมโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน ชมการเปลีย่นหนา้กากภายใน

  เสีย้ววนิาท ีโดยทีไ่มส่ามารถจับตาไดท้ัน เป็นการแสดงทีส่งวนและสบืทอดกันมาภายในตระกลูหลายชัว่

  อายคุนไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทั่วไป 

  พกัที ่MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่ก เฉงิต-ูวดัเหวนิซู-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

  น าชมวดัมญัชุศร ีวัดพุทธทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงเฉงิต ูมเีนื้อทีป่ระมาณ 50 ไร่ สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์

 สุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดมิชือ่วัด “สนิเซีย่งจื้อ” แต่โดนท าลายเพราะสงครามในปลายราชวงศห์มงิ 

ต่อมาในรัชการคังซ ีราชวงศเ์ชง็ ไดโ้ปรดใหม้กีารบรูณะวัดขึน้มาใหมโ่ดยมหีลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนน า ซึง่

 ชาวบา้นเชือ่วา่เป็นภาคหนึง่ของพระโพธสิตัยม์ญัชศุรภีายหลังมกีารเปลีย่นชือ่วัดเป็นวัดเหวนิซซู ึง่มคีวาม 

 หมายเดยีวกับ“มัญชศุร”ี ภายในวัดมวีหิารทา้วจตุรมหาโลกบาล วหิารไตรมหาโพธสิัตย ์(มัญชศุร/ีสมัต

 ภัทร/อวโลกเิตศวร)และวหิารรัตนมหาชาต(ิศากยมุณีเจา้) น าท่านนมัสการสิง่ศักดิ ์ขอพรเพื่อเป็นสริิ

มงคล 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร*อาหารสมนุไพรเสฉวน 

15.45 น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทีย่วบนิ3U 8145 

18.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพฯ 
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อตัราคา่บรกิารรวม ค่าตั๋วเครือ่งบนิไปกลับชัน้ประหยัด / ค่าทีพ่ัก2ทา่นตอ่หนึง่หอ้งคู่ / ค่าภาษีสนามบนิไทย700บาท, 

จนี90หยวน / ค่าวซีา่ประเทศจนี (เดีย่ว) / ค่าวซีา่ทเิบต / ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบตุามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่

ทอ่งเทีย่วระบตุามรายการ / คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ / คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง

ทีม่นี ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กโิลกรัม / คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท**เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครือ่งดืม่นอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถ 70 หยวน, คา่

ทปิไกดท์อ้งถิน่ 70 หยวน / คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วี

ซา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่มส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่

ระบใุนโปรแกรมไดท้ันอนัเนื่องมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิจะไมม่กีาร

คนืเงนิใดๆทัง้สิน้แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาใหโ้ดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไมแ่จง้ให ้

ทราบล่วงหนา้ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วบางรายการไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่

ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอบุัตเิหตไุวใ้หก้บัลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาทเงือ่นไขตามกรม

ธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

ส ารองทีน่ ัง่  มดัจ า 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามสว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมรั่บเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดังนีค้อื 

 1. ชือ่เป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
 2. น ารปูเกา่ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
 3. น ารปูถา่ยเลน่ๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตดัใชเ้พือ่ยืน่วซีา่ 
 4. ใชร้ปูทีเ่ป็นกระดาษสตกิเกอรห์รอืใชร้ปูทีใ่ชก้ระดาษพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 

3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส ี1.5 X 2 นิว้ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบและตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอรห์รอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้นและส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 
 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบิตัรตวัถา่ยเอกสาร 
 - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิามารดาตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจบุนัทีอ่ยูท่ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ
หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ
การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัรอ์ยา่งนอ้ย15
วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหมก่ารเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสารเป็นเอกสทิธิข์องสถานทตูและบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเองเนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ไมท่ราบกฎกตกิาการยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด 
/ ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดหีากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทางทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่
ประเทศจนีอยา่งนอ้ย2อาทติย ์

12.      กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
 -  ทางบรษัิทฯสามารถขอวซีา่ใหไ้ดเ้ฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทยและมใีบอนุญาตการท างานใน
ประเทศไทยเทา่นัน้ 
 -  หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 



CHINAHOLIDAYS / CA6D เจาะทิเบต ทะเลสาบหยางจงยง 6 วนั   7 

 -  กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง
เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

เงือ่นไขการยกเลกิ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วันขึน้

ไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-20 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการ

เดนิทาง 1-6 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่วสายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจ

รับผดิชอบตอ่ 

•ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษัทฯอาทกิารนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการถกู

ท ารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 

•การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมอืงอันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรือ

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

บตัร APEX หรอืPP ราชการ 
ผูท้ ีถ่อืบตัร APEX เดนิทางเขา้ทเิบตตอ้งท าวซีา่จนีปกต ิ

เดนิทางไปทอ่งเทีย่วไมส่ามารถใชห้นงัสอืเดนิทางราชการเขา้ทเิบตได ้
หนงัสอืเดนิทางราชการเขา้ทเิบตไดต้อ่เมือ่ไปในกจิราชการเทา่น ัน้ 

สรปุตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางธรรมดาและยืน่วซีา่จนีปกต ิ
(กรุณาสง่เอกสารลว่งหนา้20วันกอ่นเดนิทางเพราะตอ้งยืน่วซีา่จนีกอ่นเพือ่ท าวซีา่ทเิบต) 

 
สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทีย่วขา้งตน้ 
รบัประกนัภยัโดยNEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

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

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล เนือ่งจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยการเคลือ่นยา้ย เพือ่การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบั
ประเทศ (เนือ่งจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation 
and Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครองกรณีทีเ่สยีชวีติหรอืเจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจ าตวั, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไสต้ิง่, 
อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, 
เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนือ่งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ยการยดึพาหนะและการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack
) และอืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ยทกุกรณีตอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครัง้ไมเ่กนิสีส่บิลา้นบาท....เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล–รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนือ่งจากประสบอบุตัเิหตใุนระหว่าง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลที่ระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัยแต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสค์ุณสมชายประทุมสวุรรณที ่โทร
02-649-1049 และ มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทางดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทีอ่อกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทีเ่ป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิม่เตมิจากทีบ่รษัิทฯไดท้ าประกันไวเ้ชน่ตอ้งการเพิม่ความคุม้ครอง

การเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพิม่ประกันเทีย่วบนิล่าชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหสู้งขึน้ฯลฯท่านสามารถตดิต่อขอ

ทราบรายละเอยีดหรือซือ้ประกันและช าระค่าเบีย้ประกันเพิม่เองไดโ้ดยตดิต่อที่คุณสมชายประทุมสุวรรณตัวแทนนวิ

แฮมพ์เชอร์อนิชัวรันส ์โทร 02-649-1049 และ มอืถือ 081-6515209หรือเลือกซือ้กรมธรรม์จากบรษัิทหรือตัวแทน

ประกนัภยัอืน่ๆทีท่า่นรูจ้ักและพอใจ 


