เฉินตู - ทิเบต - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U)

กําหนดการเดินทาง วันที่ 7-12 เม.ย. 60
14-19 เม.ย. 60

ราคา 38,900. ราคา 39,900. สรุปการเดินทางโดยย่อ

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง ค่ํา

1 กรุงเทพฯ - เฉินตู

✈ HANGKONG HOTEL OR SAME

2 เฉินตู - ลาซา - พิพิธภัณ์ทเิ บต
3 ลาซา(นั่งรถไฟ) - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ - ลาซา
4 พระราชวังโปตาลากง - อารามโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์
ลาซา - เฉินตู - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านยางพารา - ถนนคน
5
เดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
6 ร้านผ้าไหม - ถนนโบราณจิง่ หลี่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ
วันแรก
15.30 น.

18.10 น.
22.25 น.

โรงแรมที่พัก

✈
X
O
O

O

O BRAHMAPOTRA HOTEL OR SAME

O
O

O BRAHMAPOTRA HOTEL OR SAME
O BRAHMAPOTRA HOTEL OR SAME

O

O

O FELTON GLCRIA HOTEL OR SAME

O

O

✈

กรุงเทพฯ - เฉินตู
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ S สาย
การบินเสฉวน แอร์ไลน์ (3U) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U 8146 
ถึงท่าอากาศยาน เฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําหมิน ใจ
กลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะ
สมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมี
ปริมาณความชืน้ สูง ประชากรเมืองเฉิงตูมรี าว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ใน
ปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตก
เฉียงใต้
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 พักที่
วันที่สอง
08.25 น.
10.50 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
 พักที่

วันที่สาม
เช้า

Hangkong Hotel Or Same
โรงแรมใกล้สนามบิน เอสะดวกต่อการต่อไฟล์ท
เฉินตู - ทิเบต - พิพิธภัณฑ์ทิเบต
ออกเดินทางสู่เมืองลาซา Sichuan Airlines โดยเที่ยวบินที่ 3U8695 (เที่ยวบิน
ภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)
เดินทางถึงนครลาซาเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองธิเบต เมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับ
ของโลก จุดศูนย์กลางจิตวิญาณของชาวพุทธ อยู่สูงเหนือระดับน้ําทะเล 3,650 เมตร
เป็นดินแดนที่ราบสูง ที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาโลก” เมืองลาซาแบ่งออกเป็น 2
ส่วนคือ ลาซาเก่า และลาซาใหม่ โดยแบ่งตามลักษณะของเชื้อชาติพลเมือง
สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งนับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองลาซา นํา
ท่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ทเิ บต พิพิธภัณฑ์ทีเบตตั้งอยู่เมืองลาซา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย
สร้างใบปี 1999 เพื่อฉลองประเทศจีน 50ปี เป็นตัวแทนทีส่ มบูรณ์ของประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของพุทธศาสนาในทิเบต(ปิดทุกวันจันทร์) นําท่านเดินทางสู่โรงแรมท่พัก ให้
ท่านพักผ่อนเพื่อมปรับสภาพร่างกาย
เนื่องจากเมืองลาซาเป็นเมืองที่อยู่ที่ราบสูง
ระยะแรกบางท่านอาจจะมีอาการอ่อนเพลีย ปวดหัว หรืออาเจียน
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Brahmapotra Hotel Or Same
คืนนี้ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อปรับสภาพร่างกาย ลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่า
ระดับน้ําทะเลมาก จึงมีแรงกดอากาศต่ํา มีออกซิเจนน้อย ร่างกายระยะ
แรกอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางท่านอาจจะปวดศีรษะ หรือท้องเสีย ท้องอืด หรือคลื่นไส้
อาเจียน จึงควรนอนพักผ่อนให้มากพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะได้สดชื่น สําคัญ ไม่ควรสูบบุหรี่
และดื่มสุรา ไม่ควรอาบน้ําในคืนนี้ ถ้าอาบน้ํา อย่าให้นานเกิน 5 - 10 นาที
ลาซา - ดัมซุง - ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ - ลาซา
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่าน นั่งรถไฟเดินทางสู่เมืองดัมซุง (ที่นั่งธรรมดาแบบแข็ง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชม
วิวสองข้างทาง และผ่านชม ทุ่งหญ้าจ้างเป่ย ทุ่งหญ้าที่ราบสูงที่กว้างใหญ่
นําท่านชม ทะเลสาบน่ามู่ชว่อ อยู่ที่ราบสูงชิงไห - ทิเบต สูงกว่าระดับนําทะเลกว่า
4718 เมตร เป็นทะเลสาบน้ําเค็มที่สูงที่สุดในโลก และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ใน
ภาษาทิเบตแปลว่า ทะเลสาบในสวรรค์หรือทะเลสาบของเทวดา แหล่งศักดิ์สิทธิ์แห่ง
ศาสนาพุทธนิกาย ชาวทิเบตนิยมเดินวนรอบทะเลสาบและภูเขา เชื่อว่าเป็นการช่วย
ส่งเสริมบุญบารมีและช่วยขจัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต
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กลางวัน
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลาซา

ค่ํา
 พักที่

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Brahmapotra Hotel Or Same

วันที่สี่
เช้า

ใช้เวลา
ประมาณ
5 ชั่วโมง

พระราชวังโปตาลากง - อารามโจคัง - ตลาดบาร์ฆอร์
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมี ความสูงประมาณ 117
เมตร พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้อง
ต่างๆ เกือบ 1,000 ห้องเริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทไี่ ด้
รวบรวมทิเบต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สําเร็จ คือ กษัตริย์ ซงจ้าน กัมโป
(Songtsen Gampo) แรกเริม่ ต้องการเพียงจะสร้างเป็นตําหนักให้แก่ มเหสีชาวจีนและ
ชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรม
คําสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจวบจนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครองเป็นพระลา
มะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่
ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติมในยุคหลัง อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ส่วนหลักๆ
สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645 - 1693 (องค์ดาไลลามะ องค์
ปัจจุบันคือ องค์ท1ี่ 4) เพื่อให้เป็นพระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3
ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดงและส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาว
เป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสําหรับใช้ทํากิจของสงฆ์และ
บรรจุ พระศพขององค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และ
ห้องสมุดที่ใช้สําหรับเก็บพระไตรปิฎก
นําท่านชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือ วัดต้าเจาซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์
รวมจิตใจของชาวธิเบตทั้งมวลเพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน นักบวชนับล้านก็จะเดินทางมา
ร่วมกันทําพิธีที่นี่สร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้าน กัมโปเช่นกัน เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์ คือ ชาติจีนและเนปาลนําเข้า
มายังธิเบต ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นําเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ
ทิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีตํานานเล่ากันว่าก่อนที่กษัตริย์ชงเซินกัมโปจะสร้าง
วัดต้าเจาซื่อได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศหากแหวนนั้นตกลงที่ใด
ก็จะสร้างวัดลงตรงนั้นปรากฏว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ํากระทบกับหินที่โผล่
ขึ้นมา ทันใดนั้นเองนิมิตของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็นจึงนับว่าเป็นนิมิตรที่ดี
กษัตริย์ซงจ้าน กัมโป ก็เลยสั่งให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดมีสิ่งสําคัญอยู่หลายสิ่ง
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
 พักที่
วันที่ห้า
เช้า
09.20 น.
12.40 น.
กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

 พักที่
วันที่หก
เช้า

เป็นสิง่ ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์ เช่น รูป
ปั้นอนุสาวรีย์เป็นยา 2 เม็ดที่สร้างเมื่อ 200 ปีก่อน บอกวิธีการรักษาโรคฝีดาษที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตแต่ปรากฏว่ารูปปั้นนี้ถูกผู้คนแอบแกะไปกินเพื่อรักษาโรคเสียแล้ว
นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวินเฉิง นํามาจากประเทศจีน
เมื่อ 1,300 ปีก่อน ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์
ที่สุด แม้แต่พวกขบวนการเรดการ์ดหรือกองทัพแดงที่ทําลายทุกอย่างตอนที่มีการ
ปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในประเทศจีนยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้เลย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร
จากนั้นเดินชม ตลาดบาร์ฆอร์ หรือ ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต แท้ที่ล้อมรอบวัดต้าเจาซื่อ
และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบต
จากนั้นนําท่านแวะชม ร้านหินตาสวรรค์ ที่เปรียบเสมือนดั่งตามังกร หากมีไว้จะทําให้ท่าน
มั่งคั่ง ประสบความสําเร็จ สุขภาพดี ช่วยให้ชนะอุปสรรคต่างๆ
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตราคาร
Brahmapotra Hotel Or Same
ลาซา - เฉินตู - ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านยางพารา - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ออกเดินทางกลับสู่เฉินตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines โดยเที่ยวบินที่ 3U8696
(เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)
เดินทางถึงเมืองเฉินตู นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ศูนย์สุขภาพให้ท่านชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ําใคร
นําท่านเดินทางสู่
ร้านยางพารา หมอนเพื่อสุขภาพ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายกลับมาฝากคนที่
บ้าน นําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งซื้อของ
แบรนด์เนมต่างๆมากมาย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการ
เปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทันเป็นการแสดงที่สงวน
และสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
Fekton Glcria Hotel Or Same
ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินจิง่ หลี่ - เฉินตู - กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านแวะเลือกซื้อ ผ้าไหม สินค้า OTOP ของจีน เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนน
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โบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้า
ต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อาหารสมุนไพร
บ่าย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.10 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145 
18.30 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจาํ นวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มหี ัวหน้าทัวร์ไทย
หมายเหตุ *กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้า 20 วันก่อนเดินทาง เพราะต้องทําวีซ่าจีนก่อนเพื่อทําวีซ่าธิเบต*
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า

ราคาผู้ใหญ่

วั น ที่ 7-12 เม.ย. 60
วั น ที่ 14-19 เม.ย. 60

38,900
39,900

ราคาเด็ก (มีเตียง)
ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่2 ท่าน
นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
38,900
39,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
8,500
8,500

***รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 180 หยวน*** // ยังไม่รวมทิป หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ไม่มีราคาจอยแลนด์ / ไม่มีราคาเด็ก
ข้อควรทราบ : ร้านทีร่ ะบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า(ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแช่เท้า), ไข่มุก, ร้าน
ผ้าไหม ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้าน
จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความ
ถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐาน
โอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
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2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วัน
ทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชําระเงินค่ามัด
จํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทําการ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบธรรมดา 4 วันทําการ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
9. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
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2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักเงื่อนไขตามสายการบิน
กําหนด
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ทิปไกด์ + คนขับรถ ท่านละ 180 หยวน //หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ ดุลพินิจ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผูท้ ี่ถือพาสสปอร์ตไทย
** ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านัน้ **
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครือ่ งประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า - ออก หรือ Re - Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร
ยื่นวีซ่า
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5 - 7
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้เข้า - ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2
อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
www.etravelway.com
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- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนือ่ งจากผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า - ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครือ่ งประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ ูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4.นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
*ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.....................................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่.........................เดือน.........................ปี........................ ถึง วันที่..........................เดือน........................ปี.........................
ภ า ย ใ น 1 ปี ท่ า น เ ค ย เ ดิ น ท า ง ไ ป ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ ไ ม่
 ไ ม่ เ ค ย
 เ ค ย โ ป ร ด ร ะ บุ
............................................................................................
เมื่อวันที่.........................เดือน.........................ปี........................ ถึง วันที่..........................เดือน........................ปี.........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ ** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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