
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู 
14.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน 

SICHUAN AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ต้อนรับ คอยอำนวยความสะดวกตวจเช็คกระเป๋าเดินทาง และ
นำท่านเช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน




17.30 น. เหิรฟ้าสู่ นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน 
SICHUAN AIRLINES ที่ 3U8146 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบิน
ประมาณ 5 ชั่วโมง) 
	 (สายการบิน SICHUAN AIRLINES ให้โหลด
กระเป๋าได้ 1 ใบ ใบละ 23 กก.) 

22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศ
จีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง
และศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็นเมืองย่อย
จังหวัดที่ได้ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลาง
มณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน เป็นหนึ่งในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดใน
ภาคตะวันตกของจีน (อีกสองแห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง 
การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ 


พักที่ CHENG FIRST-CLASS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  
(โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์) 

วันที่สอง เฉินตู – ลาซา (บินภายใน) 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบ Set Box เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
06.30 น. นำท่านสู่ อาคารท่าอากาศยานภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปสู่ เมืองลาซา 
08.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองลาซา โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8697  

(ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง) 
10.55 น.	 เดินทางถึง นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดนหลังคาโลก” 

ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายทิเบต ตั้งอยู่ที่ระดับความ สูง 3,650 เมตร บนสองฝั่งของแม่น้ำเคียซู 
(KYICHU หรือ แม่น้ำ) ทิเบต (TIBET) ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปเอเชียระหว่างประเทศจีนกับอินเดีย 
เป็นเขตปกครองตนเองพิเศษของประเทศจีน ทิเบตตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ราบสูงที่สูง
ที่สุดในโลก หรือเปรียบได้กับเป็นหลังคาโลก ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 1.2 ล้านตารางกิโลเมตร มี
ภูเขาและที่ราบสูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า “หลังคาโลก” ทิเบตมีอากาศที่หนาวเย็นมาก และ
มีความกดอากาศและอ๊อกซิเจนที่ต่ำ ฉะนั้นผู้ที่จะมาเที่ยวในทิเบตจำเป็นจะต้องพักเพื่อปรับสภาพ
ร่างกายก่อน


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกายในที่พักตามอัธยาศัย 


ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ GANG JIAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – จตุรัสบากอร์ (ถนนแปด
เหลี่ยม) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ซึ่งมี
ความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็น
อาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้อง
ต่างๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบต 
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือ กษัตริย์   ชองเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่ม
ต้องการเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้
ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จวบจนกระทั่ง



สมัยเปลี่ยนการปกครอง เป็นพระลามะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้
ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติม ในยุคหลังอาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ 
ส่วนหลักๆ สร้างในสมัยของ ดาไลลามะ ที่ 5 ประมาณปี ค.ศ. 1645 – 1693 (องค์ดาไลลามะ องค์
ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14) เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ 
ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดง และส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาว เป็นส่วนของ
สังฆาวาส  พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์  และบรรจุพระศพขององค์
ดาไลลามะ (ดาไลลามะองค์ที่ 5 7 8 9 10 11 12 และ 13)  และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บ พระ
ไตรปิฎก


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ (ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจาซื่อ) เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตทั้ง
มวล เพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน พระลามะจำนวนมากก็จะเดินทางมารวมกันทำพิธีที่นี่ สร้างในสมัย
ของกษัตริย์ ซองเซิน กัมโป (ค.ศ.620 - 649 ผู้ที่รวม
อาณาจักรทิเบตให้เป็นปึกแผ่น) เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์ 
คือ ชาติจีน และเนปาล นำเข้ามายังทิเบต   ศิลปะการ
ก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกัน
คือ ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีตำนานเล่ากันว่า 
ก่อนที่พระองค์จะสร้างวัดต้าเจาซื่อ ได้อธิษฐานว่าพระองค์
จะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศ หากแหวนนั้นตกลงที่ใดก็จะ
สร้างวัดลงตรงนั้น ปรากฏว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ำ
กระทบกับหินที่โผล่ขึ้นมา ทันใดนั้นเอง นิมิตของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็น จึงนับว่าเป็น
นิมิตที่ดี พระองค์จึงรับสั่งให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่
พระนาง เหวิน เฉิง นำมาจากประเทศจีนเมื่อ 1,300 ปีก่อน ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกัน
อย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด จากนั้นนำท่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบตที่ จตุรัสบากอร์ 
หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งเป็นจุดรวมศาสนา ศิลปะหัตกรรมตลอดจนวัฒนธรรม
ของทิเบต ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย


ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ GANG JIAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่ ทะเลสาบหยางโจยงหู (ทะเลสาบยังดร๊อกโซ) – ลาซา 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางไปยัง ทะเลสาบหยางโจยงหู หรือ
ทะเลสาบยังดร๊อกโซ เป็น 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์
ของทิเบต  และเป็น ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในทิเบต 
ความสูงเหนือระดับผิวน้ำทะเลจะอยู่ที่   4,441 เมตร อยู่
ในวงล้อม ของเทือกเขาหิมาลัยด้านเหนือได้สมญานาม
ว่า “คลังแห่งมัจฉาของทิเบต”   กินอาณาเขตกว่า 658 
ตารางกิโลเมตร กว้างใหญ่คดเคี้ยวเป็นรูปคล้าย
แมงป่อง น้ำในทะเลสาบเป็นสีเทอร์ควอยซ์สวยงามเป็น
ประกาย ระยิบระยับ มีเทือกเขาหิมะโนจินคางซังเป็น
ฉากหลัง เชื่อกันว่าทะเลสาบแห่งนี้เป็นจิตวิญญาณของชนชาติทิเบต   หากน้ำในทะเลสาบแห่งนี้
เหือดแห้งก็หมายถึงการล่มสลายของทิเบต ทุกๆ ปี จะมีคนนับแสน เดินทางมาประกอบพิธีล้าง



บาป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมมือถึง เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้า ฝูงแกะ ฟาร์มวัว พันธุ์ไม้ป่าหลากสีสัน


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัว เมืองลาซา 


ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ GANG JIAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ลาซา (บินภายใน) – เฉินตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
07.00 น.	 นำท่านสู่ อาคารท่าอากาศยานภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปสู่ เมืองเฉินตู

10.35 น.	 เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8698

12.35 น.	 เดินทางถึง เมืองเฉินตู รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เฉินตู

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินชม ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนที่อยู่ติดกับศาลขงเบ้ง จิ๋นหลี่ถือเป็นถนนวัฒนธรรม 
ตกแต่งแบบย้อนยุค บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสามก๊ก ถนนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม 
มีของเก่าๆ มากมาย  มีร้านอาหาร ร้านน้ำชา โรงเตี๊ยม โรงงิ้ว ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู อาหารกวางตุ้ง 
พักที่ WU HOU HOLODAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วันที่หก ร้านนวดเท้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตร
เดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้าน
รักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน  

จากนั้นนำท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อ
สุขภาพชนิดต่างๆ 


เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ตุ๋นยาจีน 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว


14.40 น.	 นำทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES   เที่ยวบินที่ 
3U8145


16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **


**โรงแรม ที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 




และคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก**


**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**


*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   

อัตราค่าบริการ 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ 
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของ
ร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อ
หรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์
จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 
300 หยวน / ท่าน / ร้าน


• ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้อได้ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ใดๆทั้งสิ้น 


อัตราค่าบริการนี้รวม 
☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 	 	 	 	 

☑ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

☑ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ใบ และไม่เกิน 23 กก.   	 

☑ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

☑ ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน	 

☑ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย	 

☑ ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ	 	 	 	 

☑ ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

☑ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท 


กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน

เด็ก  
 (เด็กอายุไม่

เกิน18ปี)

พักเดี่ยว

เพ่ิม

13 – 18 พฤษภาคม 2561

3U8146 BKK-CTU 17.30-22.00 

3U8697 CTU-LXA 08.30–10.55 

3U8698 LXA–CTU 10.35-12.35 

3U8145 CTU-BKK 14.40-16.35

33,777 33,777 6,000

10 – 15 มิถุนายน 2561

3U8146 BKK-CTU 17.30-22.00 

3U8697 CTU-LXA 08.30–10.55 

3U8698 LXA–CTU 10.35-12.35 

3U8145 CTU-BKK 14.40-16.35

33,777 33,777 6,000



☒ ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)


☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง 


2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ


3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจอง
ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ


2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
ทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลัก
ฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า  20 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำ
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่
สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่า
บริการทั้งหมด  


4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท


5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน 




เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบาง
ส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่
ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ


5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น  

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ
นำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลท้อง
ถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

4. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำ   วีซาจีน
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากทางบริษัทไม่ทราบกฎและ
กติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า/ผู้ใช้บัตร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตรของท่าน หากท่านทำบัตร
หายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการเรื่อง
ต่างๆ 

5. IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ 



 แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่

4.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้
ไม่มีการจำกัดจำนวน 

4.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่
เกินคนละ 2 ก้อน

4.3 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี

5. ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี


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


• หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด มีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าและ
ประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย


• รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป      ตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้มาตรฐานสถานทูต

สถานทูตปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย / รูปถ่ายสติ๊กเกอร์ / 

รูปชุดครุยรับปริญญา/รูปชุดราชการ /ห้ามใส่เสื้อแขนกุด 

และห้ามใส่เสื้อสีขาว ทุกชนิด(เนื่องจากฉากหลังต้องเป็นสีขาว)

ห้ามสวมเครื่องประดับ ห้ามใส่คอนแทรคเลนส์ ห้ามยิ้มเห็นพันเปิดเห็น
ใบหูและหน้าผาก ชัดเจน


• หลักฐานส่วนตัว สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนา
ทะเบียนสมรส, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)


• แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน ที่กรอกรายละเอียดชัดเจนและถูก
ต้อง


• เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้เยาว์  
อายุ 6-18 ปีบริบูรณ์ ใช้ สำเนาสูติบัตร 		 พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 
อายุต่ำกว่า 6 ปีบริบูรณ์ ใช้ 	 สูติบัตร (ฉบับจริง) 	 พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา


• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องให้บิดาและมารดาทำ
หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่


• กรณีบิดาหรือมารดาของเด็ก มีสถานะหย่าหรือหม้าย ต้องแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลักหลังท้ายใบ
หย่ามาด้วย เพื่อยืนยันการปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย


• กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงาน, จดหมายชี้แจง
ตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจต้องไปแสดงตัวที่
สถานทูต) และสามารถพำนักอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วันเท่านั้น


• กรณีชาวต่างชาติที่ทำงานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ต้องยื่น ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี), จดหมายชี้แจง
ตนเองพร้อมรายละเอียดที่อยู่ที่ชัดเจน สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ในบาง
กรณีอาจต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต) โดยมีค่าบริการเพิ่ม 500-1000 บาท 


• ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติจะต้องทำ Re-Entry Permit ด้วยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า

• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นวีซ่ากรณีดังนี้ 


เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

เงื่อนไขเอกสารเพ่ิมเติมการย่ืนวีซ่าประเภทต่างๆ



หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่
สถานทูตจีนโดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุ/สามเณร


• ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องทำวีซ่าจีน แต่ท่านจะ
ต้อง รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง


1. กรณียื่นวีซ่าด่วน (ใช้เวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ)  
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,100 บาท (สำหรับพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตต่างชาติ)


2. กรณียื่นวีซ่าด่วนพิเศษ (ใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ)  
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,700 บาท (สำหรับพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตต่างชาติ)


3. พาสปอร์ตอเมริกา จ่ายเพิ่มค่าวีซ่าประมาณ 3,600 บาท


หมายเหตุ 
• ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูล

ประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายคืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว


• ทางบริษัทฯ บริการยื่นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแบบเข้าออก 1 ครั้ง ให้แก่ท่านซึ่งดำเนินการยื่นเป็นหมู่คณะ
และเป็นการยื่นแบบปรกติ 4 วันทำการเท่านั้น


• การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้ง
บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้าและอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร


• การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่อง
เที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน


อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า (เพ่ิมเติม) ในกรณีย่ืนด่วน และสำหรับชาวต่างชาติ


