
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ทเิบต เซฟ เซฟ...หลงัคาโลก 
ลาซา-โปตาลา-โหลวปลูนิคา-เซรา-โจคงัตลาด 

8 เหลี�ยม-เจอ๋ปงั-พพิธิภณัฑท์เิบต 
5 วนั 4 คนื 



 

(กรณุาสง่เอกสารลว่งหนา้ 20 วนักอ่นเดนิทางเพราะตอ้งยื�นวซีา่จนีกอ่นเพื�อทําวซีา่ทเิบต) 
  (โรงแรมคนืแรกที�สายการบนิจัดใหไ้มม่หีอ้งพกัเดี�ยว) 

หมายเหต ุ

• ราคาไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น 50 หยวนคา่ทปิคนรถทอ้งถิ�น 50 หยวนคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์50 หยวน 
• รายการอาจมกีารสบัเปลี�ยนหรอืเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / เที�ยวบนิภายในประเทศและรถไฟทเิบต 
อาจมกีารเปลี�ยนแปลงเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้, บรกิารนํ4าดื�มทกุวนัทอ่งเที�ยว, ทกุที�นั�งมปีระกัน 
อบัุตเิหตวุงเงนิ1,000,000บาท(เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
• คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมตั9วหากมกีารปรับขึ4นหลังจากนี4อกีผูเ้ดนิทางรับทราบวา่จะตอ้งจา่ยสว่นตา่งที�
เพิ�มขึ4นตามจรงิโดยถอือัตรา ณ. วนัออกตั9วเป็นสําคัญ 
• ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสี�ยงวา่วดัในลาซาบางแหง่บางครั4งอาจมปีระกาศปิดไมใ่หเ้ขา้บรษัิทฯจะจัดวดัอื�นให ้
ชมแทนถา้จัดไมไ่ดห้รอืเวลาไมเ่พยีงพอจะคนืเงนิคา่บัตรผา่นประตวูดันั4นๆ 
• เนื�องจากทเิบตเป็นพื4นที�ออ่นไหวทางการเมอืงผูเ้ดนิรับทราบและเขา้ใจสถานการณ์วา่ในกรณีที�มเีพยีงขา่วยัง
ไมม่ปีระกาศหา้มเขา้จากทางรัฐบาลจนีบรษัิทฯถอืวา่ยังมคีวามปลอดภัยอยูใ่นระดับปกตผิูจั้ดยังคงเดนิหนา้จัด
กรุ๊ปทัวรต์อ่ไปเพราะตั9วเครื�องบนิ, หอ้งพัก, วซีา่ตอ้งมกีารจัดการเตรยีมไวล้ว่งหนา้แตถ่า้ในกรณีที�มปีระกาศหา้ม
เขา้อยา่งเป็นทางการผูเ้ดนิทางยอมรับความเสี�ยงวา่เมื�อกรุ๊ปหยดุดําเนนิการอาจมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึ4นไดเ้ชน่คา่วซีา่
คา่มัดจําตั9วฯลฯซึ�งไมอ่าจขอเงนิคนืไดแ้ตใ่นสว่นคา่ใชจ้า่ยที�ยังไมไ่ดใ้ชห้รอืดําเนนิเรื�องขอคนืไดบ้รษัิทฯจะจัด
คนืใหล้กูคา้ตามจรงิไดก็้ตอ่เมื�อทางบรษัิทไดรั้บคนืมาจากสายการบนิหรอืโรงแรมหรอืจากเอเยน่ตต์า่งประเทศ
แลว้เทา่นั4น 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิเฉงิต ู

15.30 น. พรอ้มกันที�ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั 4น 4 (เกาะ W) เคาเตอรส์ายการ
  เสฉวนแอรไ์ลท ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี� อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั 4น 4 ประต ูหมายเลข 9-10)  

18.40 น. นําทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเที�ยวบนิ 3U 8146 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดี�ยวเพิ�ม วซีา่เด ี�ยว 

4 – 8  เม.ย. 61  33,900.- 6,000 รวมแลว้ 

30 เม.ย. – 4 พ.ค. 61  33,900.- 6,000 รวมแลว้ 

7 – 11 พ.ค. 61 33,900.- 6,000 รวมแลว้ 

25 – 29 ม.ิย. 61 33,900.- 6,000 รวมแลว้ 

ผูท้ ี�มโีรคหวัใจและความดนัโลหติสงู ไมเ่หมาะที�จะเดนิทางไปทเิบต 
เมื�อจอง กรณุาสง่สําเนาหนังสอืเดนิทางทันทเีพราะจะตอ้งตรวจรายละเอยีดในหนังสอืเดนิทางลว่งหนา้ 

สง่เอกสารตัวจรงิลว่งหนา้ 15 วนักอ่นเดนิทาง เพราะตอ้งทําวซีา่จนีกอ่นเพื�อทําวซีา่ทเิบต 
ผูท้ี�ถอืบตัร APEX ยงัคงตอ้งทําวซีา่จนีปกต ิไมม่วีซีา่จนีปกต ิไมส่ามารถทําวซีา่ทเิบตได ้

รายการและเที�ยวบนิอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 



22.25 น. ถงึนครเฉงิต ูเมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที�มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพ
 ภูมอิากาศที�เหมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดูรอ้นที�อบอุ่น ฤดูหนาวที�ไม่
 หนาวนักและมปีรมิาณความชื4นสงู มพีื4นที�ประมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนึ�ง
 เป็นชนกลุม่นอ้ยเชื4อชาตติา่งๆ ไดแ้ก่ ชาวยี� ทเิบต เมี4ยว หุย เชยีง นําท่านผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืง  

  นําเขา้ที�พัก โดยใชร้ถรับสง่และโรงแรมที�สายการบนิจัดให ้Chengdu Xiangyu Hotel 

วนัที�สอง เฉงิต-ูทเิบต-ลาซาหลงัคาโลก-พระราชวงัฤดรูอ้นโหลวปลูนิคา 

เชา้  เดนิทางไปสนามบนิ บรกิารอาหารเชา้เป็น ชดุ KFC ที�สนามบนิ 

08.25 น. โดยเที�ยวบนิที� 3U 8695 หรอื 3U 8619 หรอื 3U 8657 นําทา่นเดนิทางสูน่ครลาซา นคร 
  ศักดิfสทิธิfเมอืงหลวงของทเิบต  

10.50 น. ถงึลาซา ดนิแดนหลังคาโลกซึ�งอยูส่งูกวา่ระดับนํ4าทะเล 3,650 เมตร มแีมนํ่4ายาลจูา้งปู้ เจยีงไหล
  ผา่น  

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร แลว้นําเขา้ที�พัก **พักผ่อนเพื�อปรับสภาพร่างกาย 

 เขตปกครองตนเองทเิบต (ทเิบต:����- โบด;์ จนี: 西藏 ซจีา้ง) ชาวทเิบตมเีชื4อสายมาจากชาว

 อนิเดยี มีพระเป็นผูนํ้าของเขตปกครองพเิศษนี4 นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน คลา้ยกับ
 ประเทศภูฏานทเิบตตั 4งอยู่บนเทอืกเขาหมิาลัย เป็นที�ราบสงูที�สงูที�สดุในโลก จนไดรั้บฉายาวา่ 
 หลังคาโลก ทเิบตมอีากาศที�หนาวเย็นและมคีวามกดอากาศและอ๊อกซเิจนตํ�า พลเมอืงชายของ
 ทเิบตกวา่ครึ�งบวชเป็นพระกอ่นจนีจะ ยดึครองทเิบต ทเิบตมสีามเณรมากที�สดุในโลก ในทเิบต
 เคยมคีัมภรีม์ากมาย พลเมอืงนับถอืศาสนาอยา่งเครง่ครัด จนไดรั้บฉายาวา่ "แดนแหง่พระธรรม" 
 (land of dharma) ทเิบต ทศิเหนอื ตดิตอ่กับ เขตปกครองตนเองชนิเจยีงอยุกรูแ์ละ มณฑลชิง
 ไห่ (ประเทศจนี) ทศิใต ้ตดิต่อกับประเทศเนปาล ประเทศภูฏาน มณฑลยูนนาน(ประเทศจนี) 
 รัฐอัสสัม รัฐนาคาแลนด ์(ประเทศอนิเดยี) ในปัจจุบัน บรเิวณที�มเีขตตดิตอ่กับประเทศอนิเดยีนี4 
 ยังเป็นบรเิวณพื4นที�พพิาทระหวา่งจนีและอนิเดยีซึ�งอนิเดยีไดอ้า้งกรรมสทิธิfเขา้มาปกครองและ
เรยีกดนิแดนบรเิวณนี4วา่ อรุณาจัลประเทศ ทศิตะวันออก ตดิต่อกับมณฑลเสฉวน(ประเทศจนี) 
ทศิตะวนัตก ตดิตอ่กับ รัฐชมัมแูละแคชเมยีร ์(ประเทศอนิเดยี) และประเทศปากสีถาน 

15.00 น.  นําชมพระราชวงัฤดรูอ้นโหลวปหูลนิคา สรา้งในปี ค.ศ. 1750 โดยองคด์าไลลามะที� 7 และ

ทกุ  รัชกาล จะสรา้งต่อเตมิขึ4นเรื�อยๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดูรอ้นที�สวยงามสมบูรณ์ พระราชวัง
  แหง่นี4สรา้งตดิ กับแม่นํ4าลาซา เพื�อเป็นที�ประทับในฤดูรอ้นขององคด์าไลลามะผูนํ้าทางจติวญิ
  ญาณของชาวทเิบต ดาไลลามะองคปั์จจุบัน ที�ลี4ภัยอยู่ในต่างประเทศเคยกล่าววา่ ท่านพอใจ
  ที�จะพักในพระราชวงัฤดรูอ้นที� สวยงามแหง่นี4มากกวา่ พํานักอยูท่ี�พระราชวงัโปตาลาที�อับทบึ  

 19.00 น. รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร  

 พักที� BARMAPUTRAHOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

Add: Section B, Yangcheng Plaza Gongbutang Rd., 

Lhasa Tel: 891-6309999 Fax: 891-6309888 



  **สําคญัคนืนี4ขอใหท้่านพักผ่อนใหเ้ต็มที�เพื�อปรับสภาพร่างกายลาซาเป็นเมอืงที�อยู่สูงกว่า
 ระดับนํ4าทะเลมากจึงมีแรงกดอากาศตํ�ามีออกซเิจนนอ้ยร่างกายระยะแรกอาจมีอาการอ่อน
 เพลยีอาการแพท้ี�สงูที�อาจพบไดเ้ชน่บางทา่นอาจจะปวดศรีษะหรอืทอ้งเสยีทอ้งอดื หรอืคลื�นไส ้
 อาเจยีนนอนไมห่ลับหายในลําบากทานอาหารรสกรอ่ยจงึควรนอนพักผอ่นใหม้ากพอ  เมื�อขึ4นมา
จะไดส้ดชื�น  

  **ไมค่วรสบูบหุร ี�และดื�มสรุาไมค่วรอาบนํ DาในคนืนีDถา้อาบนํ Dาอยา่ใหน้านเกนิ 5 นาท ี

วนัที�สาม ลาซา-วงัโปตาลา-วดัโคจงั-ยา่นตลาดแปดเหลี�ยม 

07.00น. รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
 � ชมเมอืงลาซา เมอืงโบราณที�มอีายกุวา่ 1,300 ปี เชื�อกันวา่บรรพบรุุษชาวทเิบตเป็นชนเผ่า

เรร่อ่นในเขตเอเชยีกลาง ที�อพยพยา้ยถิ�นเขา้มา กษัตรยิท์เิบตองคแ์รกมพีระนามวา่ “นยาตรเีชน
โป” ในปี ค.ศ.  1720 จนีเริ�มแผอํ่านาจเขา้มาทเิบต และในปลายศตวรรษที� 19 อังกฤษเริ�มเขา้
แทรกแซงทเิบตรวมถงึ รัสเซีย จนจีนมีการปฏิวัต ิวุ่นวายและเมื�อจีนสามารถตั 4งสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีไดใ้นปี ค.ศ. 1949 ในปี ถัดไปจนีก็บุกทเิบตทันท ีหลายปีผ่านมาทางการจนียอม
คนืเสรีภาพใหช้าวทเิบตในระดับหนึ�ง ชาวทเิบตยังคงก่อการประทว้งเรื�อยมาแต่ทางการจีนก็
ปราบปรามอยา่งหนักทกุครั4ง 

 � นําชมวดัโปตาลากงหรอืพระราชวังโปตาลากงเป็นสถานที�เลื�องชื�อที�สดุของโลกสรา้งขึ4นใน
สมัยพทุธศตวรรษที�13 มเีนื4อที�120,000ตารางเมตร ตั 4งอยูบ่นยอดเขาแดง (มารโ์ปร)ี เป็นอาคาร 
13 ชั 4น มหีอ้ง1,000หอ้งสงู1,017เมตรสรา้งโดยกษัตรยิซ์งเซนิกัมโปใน ค.ศ.  7 สรา้งขึ4นไว ้
สําหรับพระมเหส2ีองคท์ี�เป็นชาวจนีและชาวเนปาลตอ่มาใชเ้ป็นสถานศกึษาพระธรรมมพีระลามะ
เป็นผูป้กครองโดยแบ่งเป็น3สว่นคอืสว่นสขีาวเขตสังฆาวาสใชเ้ป็นที�พํานักของสงคส์ว่นสแีดง
เป็นสว่นพทุธาวาสประกอบดว้ยสถปูทองคําและของมคีา่ตา่งๆสว่นสดุทา้ยคอืสว่นสเีหลอืงจะเป็น
ตัวเชื�อมกลาง 

12.00น. รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร 
 � นําชมวดัตา้เจาหรอืวดัโจคงัวดัศักดิfสทิธิfที�สดุในลาซาสรา้งขึ4นใน คศ. 7 พรอ้มพระราชวงัโป

ตาลากงโดยกษัตรยิซ์งเซนิกัมโปกษัตรยิอ์งคแ์รกที�รับศาสนาพุทธเขา้มาวัดแหง่นี4สรา้งขึ4นเพื�อ
เป็นที�ประดษิฐานพระพทุธรปูหุม้ทองคําประดับดว้ยอัญมณีมคีา่ที�องคห์ญงิเหวนิเฉงิแหง่ราชวงศ์
ถังซึ�งเป็นมเหสชีาวจนีนําเขา้มาชาวทเิบตเรยีกพระพุทธรูปองคน์ี4วา่ “โจโบ”และในปีค.ศ. 1961
ไดส้งวนไวเ้ป็นสมบัตลํิ4าค่าของชาตใินอดีตวัดนี4เป็นที�อยู่ของดาไลลามะและปันเชนลามะ
ดา้นหลังวดัโจคังจะมองเห็นวงัโปตาลาและเห็นถนนบารฆ์อรซ์ ึ�งเป็นเสน้ทางประกอบพธิกีรรมอัน
ศักดิfสทิธิf 

 � นําทุกท่านไปชอ้ปปิ4งของฝากที�ตลาดแปดเหลี�ยมซึ�งเป็นยา่นรา้นขายของพื4นเมอืงทเิบตที�
ใหญท่ี�สดุของเมอืงซาลามคีวามยาว800เมตร เลอืกซื4อสนิคา้ที�ระลกึตา่งๆซึ�งจะมพี่อคา้แมค่า้ตั 4ง
แผงวางขายสนิคา้สารพันมากมายตลอด2ขา้งทางและมพีระธดุงคท์ี�นั�งสมาธอิยูร่มิทางซึ�งจะสวด
มนตใ์หพ้รหากไดรั้บการบรจิาคจากผูม้จีติศรัทธาเลอืกชมสนิคา้พื4นเมอืงตามอัธยาศัย 

18.00น. รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร 
  พักที� BARMAPUTRAHOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

   

 



วนัที�ส ี�           ลาซา-อารามเซรา-พพิธิภณัฑท์เิบต-อารามเจอ๋ปงั 

07.00น. รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  

 � นําชมอารามเซราซึ�งตั 4งอยูบ่นเขาตาตปิสูรา้งเมื�อปีพ.ศ. 1419โดยพระนกิายหมวกเหลอืงลกู
 ศษิยข์องพระสงักัปปะวดัเซราเคยมพีระจําพรรษาอยูถ่งึ5,000รปูปัจจบัุนวดันี4มพีระจําพรรษา ร า ว 
300 รปู  ยังมสีสีันและจติวญิญาณของทเิบตอย่างสมบรูณ์ที�นี�เคยใชเ้ป็นที�ฝังศพบนฟ้าของชาว
ทเิบต(เคยมกีารแพรภ่าพพธินีี4ออกอากาศในยโุรปจนรัฐบาลจนีสั�งหา้มมใิหค้นภายนอกเขา้ไปใน
สถานที�ทําพธิหีลังวดัโดยเด็ดขาด) 

  � นําชมพพิธิภณัฑธ์เิบต ตั 4งอยูเ่มอืงลาซา เป็นพพิธิภัณฑท์ี�ทันสมัย สรา้งใบปี 1999 เพื�อ
ฉลองประเทศจนี 50ปี เป็นตัวแทนที�สมบรูณ์ของประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของพุทธศาสนาใน
ทเิบต (พพิธิภัณฑปิ์ดทกุวนัจันทร)์ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัที�ภัตตาคารแลว้กลับเชา้ตัวเมอืงลาซา  

 � จากนั4นนําท่านสู ่วดัเจ๋อปงั (เดรปุง) สรา้งขึ4นในปี ค.ศ. 1416 โดยลูกศษิยผ์ูห้นึ�งของพระ
 สงักัปปะ วดันี4เป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงของนกิายลามะหมวกเหลอืง เคยใชเ้ป็นที�ประทับของ
 ดาไลลามะองคแ์รกๆ ก่อนที�จะยา้ยเขา้ไปพักที�วังโปตาลา วัดนี4เป็นที�ตั 4งของสถูปพระศพดา
 ไลลามะองคท์ี� 2, 3, 4 ในยคุที�รุง่เรอืงสดุๆ วดันี4เคยมลีามะจําพรรษาถงึ 10,000 รปู 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร 
  พักที� BARMAPUTRAHOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที�หา้ ลาซา-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม   แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

10.35 น. เดนิทางกลับ โดยเที�ยวบนิ 3U 8696 หรอื เที�ยวบนิ 3U 8658 (09.20-11.20 น.) 

12.40 น. ถงึสนามบนิเฉงิต ู**ไมอ่อกนอกสนามบนิ รอตอ่เครื�องกลับกรงุเทพฯ  

  ** อสิระไมร่วมอาหารกลางวนั  

16.05 น. (เวลาประมาณ) เหริฟ้ากลับสูส่วุรรณภมูโิดยเที�ยวบนิ 3U 8145 

17.25 น. (เวลาประมาณ) เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพฯ 

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

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั9วเครื�องบนิไปกลับชั 4นประหยัด / คา่ที�พัก2ทา่นตอ่หนึ�งหอ้งคู ่ / คา่ภาษีสนามบนิไทย
700บาท, จนี90หยวน / คา่วซีา่ประเทศจนี (เดี�ยว) / คา่วซีา่ทเิบต / คา่อาหารทกุมื4อที�ระบตุามรายการ / คา่รถ
รับสง่ตามสถานที�ทอ่งเที�ยวระบตุามรายการ / คา่บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่งๆตามรายการ / คา่
ระวางนํ4าหนักกระเป๋าเดนิทางที�มนํี4าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กโิลกรัม / คา่ประกันอบัุตเิหตวุงเงนิ 1,000,000
บาท**เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครื�องดื�มนอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถ70
หยวน, คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น70หยวนและคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย70หยวน / คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสาร
ออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ / คา่ภาษี7 % และ
ภาษี3% 

สาํรองที�น ั�ง  มัดจํา 20,000บาท พรอ้มแจง้ชื�อเป็นภาษาอังกฤษตามสว่นที�เหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วนั 

เง ื�อนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30วัน-หักคา่ใชจ้า่ย 10,000บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง21-
29วนัขึ4นไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง7-20วนั-เก็บคา่ใชจ้า่ย75 % ของราคาทัวร ์/ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง1-6วนั - เก็บคา่บรกิารทั4งหมด100 % 

 



หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธิfเปลี�ยนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีที�ไมส่ามารถไปเที�ยวใน
สถานที�ที�ระบุในโปรแกรมไดทั้นอันเนื�องมาจากภัยธรรมชาตคิวามล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟ
สายการบนิจะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั4งสิ4นแตทั่4งนี4ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาใหโ้ดยขอสงวน
สทิธิfการจัดหานี4โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมรั่บประทานอาหารบางมื4อไมเ่ที�ยวบางรายการไมส่ามารถ
ขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบัุตเิหตไุวใ้หก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ1,000,000 บาทเงื�อนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิfที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีู ้
ร่วมคณะไม่ถงึ10 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธิfที�จะมกีารเปลี�ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ใน
กรณีที�มกีารขึ4นลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมรั่บเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดังนี4คอื 

 1. ชื�อเป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
 2.  นํารปูเกา่ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่6เดอืนมาใช ้
 3. นํารปูถา่ยเลน่ๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตัดใชเ้พื�อยื�นวซีา่ 
 4. ใชร้ปูที�เป็นกระดาษสตคิเกอรห์รอืใชร้ปูที�ใชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่6เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม 
3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส ี1.5 X 2นิ4ว ถา่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2ใบและตอ้งไมใ่ชส่ติvกเกอรห์รอืรปูพริ4นจากคอมพวิเตอร ์
    พื4นหลังสขีาว,เสื4อหา้มใสส่ขีาว,ตอ้งไมใ่สป่ระดับ,ตอ้งเห็นหทัู4ง  
4. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั4นกอ่นการ  

สง่เอกสารยื�นวซีา่ 
5. สําเนาทะเบยีนบา้นและสําเนาบัตรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 
6. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่18ปีบรบิรูณ์ตอ้งแนบสตูบัิตรตวัถา่ยเอกสาร 
 - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิามารดาตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกับสถานที�ศกึษาสถานที�ทํางานตําแหน่งงานที�อยูปั่จจบัุนที�อยูท่ี�ทํางานญาตทิี�ตดิตอ่ไดใ้น
กรณีฉุกเฉนิหมายเลขโทรศัพทบ์า้นที�ทํางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ให ้
ขอ้มลูเท็จอาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื�นวซีา่ดังนั4นกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร์
อยา่งนอ้ย15วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหมก่ารเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสารเป็นเอกสทิธิfของสถานทตูและบางครั4งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

11. ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการหรอืใชบั้ตรAPEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเองเนื�องจากบรษัิททัวรฯ์ไมท่ราบกฎกตกิาการยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตรAPEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งดหีากทา่นทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทางทา่น
อาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย2อาทติย ์

12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
 - ทางบรษัิทฯสามารถขอวซีา่ใหไ้ดเ้ฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทยและมใีบอนุญาตการ
ทํางานในประเทศไทยเทา่นั4น 
 -  หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทยผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

 -  กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย
ตนเองเนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

ความรบัผดิชอบบรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเที�ยวสายการบนิและตัวแทนการทอ่งเที�ยวในตา่งประเทศซึ�ง
ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 



•ความเสยีหายตา่งๆที�อยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ที�บรษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลการ

เปลี�ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ4นทั4งทางตรงหรอืทางออ้ม
เชน่การเจ็บป่วยการถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆฯลฯ 

•การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนื�องมาจากมสี ิ�งผดิกฎหมาย

หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

บตัร APEX หรอืPP ราชการ 

ผูท้ ี�ถอืบตัรAPEX เดนิทางเขา้ทเิบตตอ้งทาํวซีา่จนีปกต ิ
เดนิทางไปทอ่งเที�ยวไมส่ามารถใชห้นงัสอืเดนิทางราชการเขา้ทเิบตได ้

หนงัสอืเดนิทางราชการเขา้ทเิบตไดต้อ่เมื�อไปในกจิราชการเทา่น ัDน 
สรปุตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางธรรมดาและยื�นวซีา่จนีปกต ิ

(กรณุาสง่เอกสารลว่งหนา้ 20 วนั กอ่นเดนิทางเพราะตอ้งยื�นวซีา่จนีกอ่นเพื�อทําวซีา่ทเิบต) 

 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 

สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเที�ยวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดยNEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 

ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขึ4นไป รับความคุม้ครอง 50% ของทนุประกนั  

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

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

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 3. คา่ใชจ้า่ยการเคลื�อนยา้ย เพื�อการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบั

ประเทศ (เนื�องจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation 
and Repatriation of Remains) 
4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนื�องมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครองกรณีที�เสยีชวีติหรอืเจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชื4อ, ไวรัส, ไส ้
เลื�อน, ไสต้ ิ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดย
เจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาทการ
แทง้บตุร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ยการยดึพาหนะและการ
ปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ยทกุกรณีตอ้งมใีบเสร็จและมเีอกสารรับรองทางการแพทยห์รอืจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุตอ่อบัุตเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครั4งไมเ่กนิสี�สบิลา้นบาท....เงื�อนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล–รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนื�องจากประสบอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูที�ระบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกันภัยแตเ่ป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพื�อใหเ้กดิความเขา้ใจผูส้นใจ
และผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ�มเตมิไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันสค์ณุสมชายประทมุ
สวุรรณที� โทร02-649-1049 และ มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกลา่วเป็นแผนพเิศษที�ออกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความ
ประสงคข์องบรษัิทหลกัที�เป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทางรับประกันภัยโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิ�มเตมิจากที�บรษัิทฯไดทํ้าประกันไวเ้ชน่ตอ้งการเพิ�มความ
คุม้ครองการเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพิ�มประกันเที�ยวบนิลา่ชา้หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขึ4นฯลฯทา่น
สามารถตดิตอ่ขอทราบรายละเอยีดหรอืซื4อประกันและชําระคา่เบี4ยประกันเพิ�มเองไดโ้ดยตดิตอ่ที�คณุสมชาย
ประทมุสวุรรณตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์ โทร 02-649-1049 และ มอืถอื 081-6515209หรอืเลอืกซื4อ
กรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทนประกันภัยอื�นๆที�ทา่นรูจั้กและพอใจ 


