
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉงิต-ู
ลาซา-หยางจงยง
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-ทเิบต เจาะลกึ
หยางจงยง 6 วนั 4 

 

 

 

เจาะลกึ  
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วงัโปตาลา-โหลวปลูนิคา-ทะเลสาบหยางจงยง  6 วนั 4 คนื 

ชมิอาหารสมนุไพรเสฉวน +แถมโชวพั์นหนา้ 

 

 

หมายเหต ุ

 รายการอาจมกีารสบัเปลยีนหรอืเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / บรกิารนําดมืทกุวันทอ่งเทยีว, ทกุทนัีงมี
ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมตัว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX = 2,700 บาท) หากมกีารปรับขนึหลังจากนี
อกีผูเ้ดนิทางรับทราบวา่จะตอ้งจา่ยสว่นตา่งทเีพมิขนึตามจรงิ โดยถอือตัรา ณ. วันออกตวัเป็นสําคัญ 

 ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงวา่ วดัททีเิบต บางครงั บางชว่งเวลา อาจมปีระกาศปิดไมใ่หเ้ขา้ บรษัิทฯจะจัดวดัอนื
ใหช้มแทน ถา้จดัไมไ่ดห้รอืเวลาไมเ่พยีงพอ จะคนืเงนิคา่บตัรผา่นประตวูัดนันๆ 

 เนอืงจากทเิบต เป็นพนืทอีอ่นไหวทางการเมอืง ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงวา่ ในกรณทีมีเีพยีงขา่ว ยงัไมม่ี
ประกาศหา้มเขา้จากทางรัฐบาลจนี บรษัิทฯถอืวา่ยงัมคีวามปลอดภยัอยูใ่นระดับปกต ิผูจ้ดัยงัคงเดนิหนา้จดักรุ๊ป
ทัวรต์อ่ไป เพราะตัวเครอืงบนิ, ตวัรถไฟ, หอ้งพกั, วซีา่ ตอ้งมกีารจัดการเตรยีมไวล้ว่งหนา้ แตถ่า้ในกรณทีมีี
ประกาศหา้มเขา้อยา่งเป็นทางการ ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงวา่ เมอืบรษัิทฯหยดุดําเนนิการอาจมคีา่ใชจ้า่ย
เกดิขนึได ้เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจําตัว ฯลฯ ซงึไมอ่าจขอเงนิคนืได ้แต่ในสว่นคา่ใชจ้า่ยทยีงัไมไ่ดใ้ช ้หรอื ดําเนนิ
เรอืงขอคนืได ้บรษัิทฯจะจัดคนืใหล้กูคา้ไดก้็ตอ่เมอื ทางบรษัิทไดร้ับคนืมาจากสายการบนิ หรอื จากเอเยน่ต์
ตา่งประเทศแลว้เทา่นัน 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่ 

14 – 19 เม.ย. 61 

(สงกรานต)์ 
49,900.- 6,500.- รวมแลว้ 

 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิวัดมญัชศูร ี
โชวเ์ปลยีนหนา้กาก 

✈ x 🍽 
MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

2 เฉงิต-ูลาซา-หลังคาโลก 
พระราชวังฤดรูอ้นโหลวปหูลนิคา 🍽 🍽 🍽 BRAHMAPOTRA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 พระราชวังโปตาลากง-อารามเซลา 
วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลยีม 🍽 🍽 🍽 

BRAHMAPOTRA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 ลาซา-ทะเลสาบหยางจงยงห-ูวัดเจอ๋ปัง 🍽 🍽 🍽 
BRAHMAPOTRA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5 ลาซา-เฉงิต-ูรา้นนวด-ซอยหวานใจ 🍽 🍽 🍽 
MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

6 เฉงิต-ูรา้นหมอน-อาหารสมนุไพร 
สวุรรณภมู ิ 🍽 🍽 ✈ - 

ผูท้มีโีรคหวัใจ และความดนัโลหติสงู ไมเ่หมาะทจีะเดนิทางในเสน้ทางทเิบต 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม-ิวดัมญัชูศร-ีโชวเ์ปลยีนหนา้กาก 

08.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 (เกาะ D)  

เคาเตอรส์ายการบนิไทย (จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 3-4)  

10.15 น. นําทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ TG 618 

14.25 น. ถงึนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพ
ภมูอิากาศทเีหมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดูรอ้นทอีบอุน่ ฤดูหนาวทไีม่หนาวนัก
และมปีรมิาณความชนืสงู มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุม่นอ้ย
เชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวย ีธเิบต เมยีว หยุ เชยีง ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง    

 นําท่านชมวดัมญัชุศร ี วัดพุทธทใีหญ่ทสีดุในเมอืงเฉงิตู มเีนอืทปีระมาณ 50 ไร ่ สรา้งขนึในสมัย
ราชวงศส์ุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดมิชอืวัด “สนิเซยีงจอื” แต่โดนทําลายเพราะสงครามในปลาย
ราชวงศห์มงิ ตอ่มาในรัชกาลคังซ ีราชวงศเ์ชง็ไดโ้ปรดใหม้กีารบรูณะวัดขนึมาใหม ่ โดยมหีลวงพ่อฉือตู่
เป็นแกนนํา ซงึเชอืว่า หลวง  พ่อเป็นภาคหนงึของพระโพธสิัตยม์ัญชุศรี ภายหลังเปลยีนชอืวัดเป็น  
“วัดเหวนิซ”ู ซงึมคีวามหมาย เดยีวกบั    “มญัชศุร”ี   

18.30 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 20.00 น. นําทา่นเขา้ชมโชวเ์ปลยีนหนา้กาก ศลิปะการแสดงชนัสงูของเสฉวน ชมการเปลยีนหนา้กากภาย    
ในเสยีววนิาท ีโดยทไีมส่ามารถจับตาไดท้ัน เป็นการแสดงทสีงวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลู
หลายชวัอายคุนไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทวัไป  

 

  พักท ีMERCURE CHENGDU NORTH HOTEL  
  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

No 21 3rd Section North, 2nd Ring Rd, Chengdu,  
จนี 610081 โทรศัพท:์ +86 28 8331 5666 
www.booking.com/hotel/cn/springdowntown-chengdu.th.html 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ 

1. การประชาสัมพันธ์สนิคา้พืนเมอืงของจีน คอื บัวหมิะ หยก ชา นวดฝ่าเทา้ ผา้ไหม ไข่มุก จําเป็นตอ้งบรรจุใน
รายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งใหท้่านแวะชม 
ประมาณ 45 นาท ีซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลัก  

2. ใหถ้อืวา่ลกูคา้ทกุทา่นรับทราบวา่ สําหรับทา่นใดทแียกไมต่ามคณะในบางสถานทหีรอืในบางวัน โดยไมม่กีารตกลง
เรอืงการเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีหมาะสมลว่งหนา้มาจากประเทศไทย ทางบรษัิทฯจะใหเ้จา้หนา้ทเีรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ
จากทา่นทันทเีป็นจํานวนเงนิ 300หยวน / คน / วัน 

3. สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิปรับเปลยีนไฟลห์รอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ ใหท้ราบ
ในเวลากระชันชดิท่านใดทีตอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผือเวลาและสอบถามที
เจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงัเพราะหากมคีวามเสยีหายทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบ 
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วนัทสีอง เฉิงตู-ลาซา-หลงัคาโลก-พระราชวงัฤดูรอ้นโหลวปูหลนิคา 

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง) 

........ น. โดยเทยีวบนิท ี............. เดนิทางสูน่ครลาซา นครศกัดสิทิธ ิเมอืงหลวงของทเิบต 

........ น. ถงึลาซา ดนิแดนหลังคาโลกซงึอยูส่งูกวา่ระดับนําทะเล 3,650 เมตร มแีมนํ่ายาลจูา้งปู้ เจยีงไหลผา่น  

นําทา่นเขา้ทพีัก ** รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

บา่ย นําทา่นชมเมอืงลาซา   ซงึเป็นเมอืงโบราณทมีอีายกุวา่ 1,300 ปี เชอืกนัวา่บรรพบรุษุชาวทเิบตเป็นชน
เผา่เรร่อ่นในเขตเอเชยีกลาง ทอีพยพยา้ยถนิเขา้มา กษัตรยิท์เิบตองคแ์รกมพีระนามวา่ “นยาตรเีชนโป”  

 นําทา่นชม พระราชวังฤดรูอ้นโหลวปหูลนิคา สรา้งในปี ค.ศ. 1750 โดยองคด์าไลลามะท ี7 และทุก
รัชกาลจะสรา้งตอ่เตมิขนึเรอืยๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดรูอ้นทสีวยงามสมบรูณ ์พระราชวังแหง่นสีรา้ง
ตดิกับแมนํ่าลาซา เพอืเป็นทปีระทับในฤดูรอ้นขององคด์าไลลามะผูนํ้าทางจติวญิญาณของชาวทเิบต 
ดาไลลามะองคปั์จจบุนัทลีภียัอยูใ่นตา่งประเทศเคยกล่าวว่า ท่านพอใจทจีะพักอยูใ่นพระราชวังฤดูรอ้น
ทสีวยงามแหง่นมีากกวา่พํานักอยูท่พีระราชวังโปตาลาทอีบัทบึ  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  
                     พกัท ี BRAHMAPOTRA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

คนืนขีอใหท้า่นพักผอ่นใหเ้ต็มทเีพอืปรับสภาพรา่งกาย ลาซาเป็นเมอืงทอียูส่งูกว่าระดับนําทะเลมากจงึ
มแีรงกดอากาศตํา มอีอกซเิจนนอ้ย รา่งกายระยะแรกอาจมอีาการออ่นเพลยี บางท่านอาจจะปวดศรีษะ 
หรอืทอ้งเสยี ทอ้งอดื หรอืคลนืไส ้อาเจยีน จงึควรนอนพกัผอ่นใหม้ากพอ เมอืตนืขนึมาจะไดส้ดชนื  

  สําคญั ไมค่วรสบูบหุรแีละดมืสรุา ไมค่วรอาบนําในคนืน ีถา้อาบนํา อยา่ใหน้านเกนิ 5-10 นาท ี

วนัทสีาม พระราชวงัโปตาลากง-อารามเซลา-วดัโจคงั-ตลาดแปดเหลยีม 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 ชมวดัโปตาลากง หรอื พระราชวงัโปตาลากง เป็นสถานทเีลอืงชอืทสีดุของโลก สรา้งขนึในสมัย
พทุธศตวรรษท ี13 มเีนอืท ี120,000 ตารางเมตร ตังอยูบ่นยอดเขาแดง (มารโ์ปร)ี เป็นอาคาร 13 ชนั 
มหีอ้ง 1,000 หอ้ง สูง 1,017 เมตร สรา้งโดยกษัตรยิซ์งเซนิกัมโปใน ค.ศ. 7 สรา้งขนึไวสํ้าหรับ       
พระมเหสี  2 องค์ทีเป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใชเ้ป็นสถาน ศึกษาพระธรรม มีพระลามะ         
เป็นผูป้กครองโดยแบง่เป็น 3 สว่น คอื สว่นสขีาว เขตสังฆาวาส ใชเ้ป็นทพํีานักของสงค ์ สว่นสแีดง 
เป็นสว่นพทุธาวาส ประกอบดว้ยสถปูทองคําและของมคีา่ต่าง ๆ สว่นสดุทา้ยคอื  สว่นสเีหลอืง จะเป็น
ตัวเชอืมกลาง 

 นําชมอารามเซรา ซงึตังอยูบ่นเขาตาตปิสูรา้งเมอืปี พ.ศ. 1419 โดยพระนกิายหมวกเหลอืง ลกูศษิย์
ของพระสงักปัปะวดัเซราเคยมพีระจําพรรษาอยูถ่งึ 5,000 รปู ปัจจบุนัวดันมีพีระจําพรรษาอยูร่าว300 รปู
ยงัมสีสีนัและจติวญิญาณของทเิบตอยา่งสมบรูณ์ทนีเีคยใชเ้ป็นทฝัีงศพบนฟ้าของชาวทเิบต (เคยมกีาร
แพรภ่าพพธินีอีอกอากาศในยโุรปจนรัฐบาลจนีสงัหา้มมใิหค้นภายนอกเขา้ไปในสถานททํีาพธิหีลังวดั
โดยเด็ดขาด) 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

บา่ย  นําชมวดัตา้เจา หรอื วัดโจคัง วัดศักดสิทิธทิสีดุในลาซา สรา้งขนึใน ค. ศ. 7  พรอ้มพระราชวังโป
ตาลากง โดยกษัตรยิซ์งเซนิกมัโป กษัตรยิอ์งคแ์รกทรัีบศาสนาพุทธเขา้มา วัดแห่งนีสรา้งขนึเพอืเป็นที
ประดษิฐานพระพุทธรูปหุม้ทองคําประดับดว้ยอัญมณีมคี่าทอีงคห์ญงิเหวนิเฉิงแห่งราชวงศถั์งซงึเป็น
มเหสชีาวจนีนําเขา้มา ชาวทเิบตเรยีกพระพทุธรปูองคน์วีา่ “โจโบ” และในปี ค.ศ. 1961 ไดส้งวนไวเ้ป็น
สมบตัลํิาคา่ของชาตใินอดตีวัดนเีป็นทอียูข่องดาไลลามะและปันเชนลามะ ดา้นหลังวัดโจคังจะมองเห็น
วังโปตาลาและเห็นถนนบารฆ์อร ์ซงึเป็นเสน้ทางประกอบพธิกีรรมอนัศักดสิทิธ ิ 
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 จากนันนําทกุทา่นไปชอ้ปปิงของฝากท ี ตลาดแปดเหลยีม ซงึเป็นตลาดทเิบตทใีหญท่สีดุของเมอืง
ซาลา มคีวามยาว 800 เมตร เลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึตา่งๆ ซงึจะมพีอ่คา้ แมค่า้ตงัแผงวางขายสนิคา้
สารพันมากมายตลอด 2 ขา้งทาง และมพีระธดุงคท์นัีงสมาธอิยูร่มิทาง ซงึจะสวดมนตใ์หพ้รหากไดรั้บ
การบรจิาคจากผูม้จีติศรัทธา เลอืกชมสนิคา้พนืเมอืงตามอธัยาศัย      

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  
                    พกัท ี BRAHMAPOTRA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทสี ี  ลาซา-ทะเลสาบหยางจงยงหู-วดัเจ๋อปัง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

   เดนิทางไต่ภเูขาสงูขา้มขอบฟ้าสูท่รีาบสงูชงิไห่ ห่างจากลาซาไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้100 กม. 

ระหวา่งทางชมววิทวิทัศนท์กีวา้งไกลสดุขอบฟ้ามภีเูขาหมิะเรยีงรายสลับเป็นชนัสวยงาม  

  นําท่านไปชมทะเลสาบหยางจงยงห ู(ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซงึเป็นทะเลสาบ 1 
ใน 4 ทะเลสาบศักดสิทิธขิองชาวทเิบตทีอยู่สูงกว่าระดับนําทะเลกว่า 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสี
เทอรค์อยสใ์สเรยีบดังกระจก ทุกๆปีจะมคีนนับแสนเดนิทางมาประกอบพธิลีา้งบาป เมอืท่านไดม้าเยอืน
ทะเลสาบแห่งนีจะรูส้กึเหมอืนฟากฟ้าอยู่แค่เออืมมอืถงึ เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์ภูเขา ทรีาบ ทุ่งหญา้    
ฝงูแกะ ฟารม์วัว พันธุไ์มป่้าหลากสสีนั  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

   จากนันนําทา่นสู ่วดัเจอ๋ปงั (เดรปงุ) สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1416 โดยลูกศษิยผ์ูห้นงึของพระสังกัปปะ 

วัดนีเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืงของนิกายลามะหมวกเหลอืง เคยใชเ้ป็นทปีระทับของดาไลลามะ    
องคแ์รกๆกอ่นทจีะยา้ยเขา้ไปพักทวีังโปตาลา วัดนเีป็นทตีังของสถูปพระศพดาไลลามะองคท์ ี2, 3, 4     
ในยคุทรีุง่เรอืงสดุๆ วัดนเีคยมลีามะจําพรรษาถงึ 10,000 รปู                     

นําทา่นเดนิทางกลับเมอืงลาซา  

19.00 น. รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร  

  พกัท ี BRAHMAPOTRA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทหีา้ ลาซา-เฉิงตู-รา้นนวด-ซอยหวานใจ 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

........ น. โดยเทยีวบนิ...............เดนิทางสูเ่ฉงิต ู

........ น. เดนิทางถงึเฉงิต ู

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 นําท่านไปชมรา้นทาแกนํ้ารอ้นลวก ทมีชีอืเสยีงรูจ้ักกันดใีหท้่านไดรั้บฟังการบรรยายถงึสรรพคุณ
สมนุไพรจนีพรอ้มรับบรกิารนวดฝ่าเทา้ 

 นําท่านไปเทยีวท ี“ซอยหวานใจ” ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีรุ่นเกา่ นังจบินําชา จับก๊วนคุย
กนั เลน่ไพน่กกระจอก สงัสรรคก์บัเพอืนฝงู นัดทานขา้ว จับจา่ยซอืของฝากคณุนายทบีา้น ในซอยกวา้ง 
และพบกบัชาวจนีรุน่ใหม ่ทรีา้นกาแฟเทห่์ๆ  รา้นเบยีรจ๊์าบๆ  รา้นไอศครมีเก๋ๆ  ชวิ...ชวิ ในซอยแคบ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

   พักท ีMERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทหีก เฉิงตู-รา้นหมอน-อาหารสมุนไพร-สุวรรณภูม ิ

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

แวะชอ้บปิงหมอน ผลติภณัฑจ์ากหยางพารา 

11.30 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร * * อาหารสมนุไพรเสฉวนชดุพเิศษ-เมนเูลอืกเอง  
   ไมใ่ชอ่าหารทวัร ์

    (ขอ้มลู-รา้นอาหารสมนุไพรยาจนี “Qinshanzhai” เฉงิต ู/ มอืนไีมม่นํีาอดัลม/ไมม่เีบยีร/์ไมม่ ี
    พรกินําปลาบรกิาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.30 น. เดนิทางกลับสวุรรณภมูโิดยเทยีวบนิท ีTG619 

17.35 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

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

  ** ไมม่รีาคาเด็ก **ไมแ่จกกระเป๋า 

อตัรานรีวม ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉงิตู-กรุงเทพฯ สายการบนิไทย / ภายใน เฉงิตู-ลาซา-เฉงิต ู
สายการบนิภายในประเทศ (3U หรอื CA) / ค่าทพีัก 2 ท่านต่อหนงึหอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / ค่าบัตร
ผ่านประตูและเขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ / ค่าภาษีสนามบนิกรุงเทพฯ 700 บาทและจนี 90+50+50 หยวน / 
ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศจนีของผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย 1,500 บาท / ค่า YQ SURCHARGE / ค่าธรรมเนียม
เชอืเพลงิ / คา่ประกนัภยัทางอากาศ / คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ ทนํีาหนักไมเ่กนิ 20 กก. 

คา่บรกิารไมร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 
60 หยวน  / คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 60 หยวน / คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์60 หยวน / คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออก
นอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น / คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไมรั่บประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบาง
รายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บรษัิทไดทํ้าประกันชวีติ
ไวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (หนงึลา้นบาท) แตท่ังนยีอ่มอยูใ่นเงอืนไขตามกรมธรรม ์/ บรษัิทขอสงวนสทิธิ
ทจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคา โดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ 

เมนอูาหารจานเย็น สมนุไพร ประโยชน ์
1. แซลมอนขนึบก วาซาบ ิ บํารงุเลอืดลม 
2. เป็ดจา๋เป็ด ตงิเซยีง, โยว่กุย้ รา่งกายอบอุน่ เลอืดลมหมนุเวยีน 
3. ความลบัในโอง่ หอ่เซยีง บรรเทาอาการรอ้นใน 
4. ไขส่ามกก๊ โสมยุย่จู ๋ บํารงุเลอืด, บํารงุหวัใจ 

เมนอูาหารจานรอ้น 
5. กุง้กรอบใบชา ใบชาเถยีะกวนอมิ ลดไขมนัในเลอืด บํารงุสมอง 
6. อทุยัไมก่ลวัเผ็ด ยจีูเ๋ซนิ ชว่ยระบบหายใจ 
7. ปลาไมป่วดหวั เทยีนมวั บรรเทาปวดหวั บาํรงุสมอง 
8. ซโีครงออ้ยใจ ปาจเีทยีน บํารงุรา่งกาย 
9. นําแกงไกด่าํตุน๋โสม โสม พทุราแดง เกา๋ก ีตังกยุ ตังเซงิ บํารงุไต 

10. สําเภาทะเลทอง หงฮวา ชว่ยใหเ้ลอืดหมนุเวยีนด ี
11. ทรายหา้ส ี ธัญพชืชนดิตา่งๆ บํารงุมา้ม ชว่ยระบบขบัถา่ย 
12. ผกักาดขาว วา้ว..วา้ว เทยีนตง บรรเทาอาการรอ้นใน บํารงุปอด 
ของวา่งพนืเมอืง 5 อยา่ง 1. เปียะเสยีวเกยีวรกั   2. ทองกอ้นซอ่นเปรยีว   3. เผอืกกวนมว้นใจ 
4. ฟกัทองลอ่งหน   5. ซาลาเปาไสเ้ห็ด  /  ขา้วสวย, ผลไมร้วม, นําชา, เหลา้ดอง 
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สํารองทีนงั   ชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง / 
ส่วนทีเหลือ ชําระทังหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน 

เอกสารวซีา่กรณุาสง่กอ่นเดนิทาง 30 วัน   

   1. หนังสอืเดนิทางทยีงัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

   2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

   3. รปูถา่ยหนา้ตรงพนืหลังสขีาว 2 ใบ ขนาด 1.5*2 นวิ ** รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน     

** อัดภาพดว้ยกระดาษปรกต ิตอ้งเห็นห ูผมหนา้ตอ้งเหนอืควิ ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดบัใดๆ เสอืตอ้งไมใ่สส่ขีาว  

อตัราคา่วซีา่ดว่น เมอืสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้กวา่กําหนด  ยนืวซีา่ดว่น 2-3 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1,100 บาท 

หมายเหต ุการยนืวซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรส์ามารถยนืไดท้หีลายหน่วยงานในประเทศจนีซงึกฎเกณฑก์ารยนืค่าธรรมเนียม
การใชเ้อกสารประกอบอาจไมเ่หมอืนกันและอาจมกีารประกาศเปลยีนแปลงเงอืนไขบางประการโดยไมท่ราบล่วงหนา้
หรอือาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชนัชดิจงึแจง้มาเพอืทราบ 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมรั่บเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดังนคีอื 

1. ชอืเป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตัดใชเ้พอืยนืวซีา่ 
4. ใชร้ปูทเีป็นกระดาษสตคิเกอรห์รอืใชร้ปูทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน หักคา่ใชจ้า่ยสําหรับกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอื
กรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มดัจําทพีักไมว่า่โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศซงึไมอ่าจขอคนืเงนิ
ได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป   เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน เกบ็
คา่ใชจ้า่ย 50 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว สายการบนิ และตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศ ซงึไม่
อาจรับผดิชอบตอ่ 

 ความเส ียหายต่างๆ ทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจล  
เปลียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรือค่าใชจ้่ายเพิมเตมิทีเกดิขึน ทังทางตรง หรือ
ทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัตเิหตุต่างๆ ฯลฯ 
 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงิผดิ
กฏหมาย หรือเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏเิสธในกรณีอนืๆ  

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สําหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รับประกนัภยัโดย NEW 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 traveling) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอื การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 
(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation and 
Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 
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การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ,อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา,การฆา่ตัวตาย
, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 
* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยั เป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตวัแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ โทร 02-649-
1049 มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่ว เป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกั ทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง  ซงึรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์
* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ทา่นสามารถตดิตอ่ขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองได ้โดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสโ์ทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทนประกนัภยั
อนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 


