เฉินตู - ทิเบต 7 วัน 6 คืน
บินตรงสูเฉิงตูโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
บินภายในจากเฉิงตู สู ลาซาแหงทิเบต

พิเศษชม “โชวเปลี่ยนหนากาก
เมนูพิเศษ “ซุปสมุนไพรเฉิงตู
(คําแนะนํา รายการนี้เปนรายการที่เหมาะกับผูใหญอายุ 18 ปขึ้นไป/ราคาเด็กสูงกวาราคาผูใหญ)
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเฉิงตู - เขาที่พัก
วันที่2 สนามบินเฉิงตู - บินภายในสู เมืองลาซา - เขาที่พัก
วันที่3 ทะเลสาบหยางจงยง - พิพิธภัณฑสุนัขพันธุทิเบต
วันที่4 พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม
วันที่5 หนาผาพระพุทธเจาพันองค - วัดเซรา - รานหินตาสวรรค
วันที่6 สนามบินซีหนิง - บินภายในสู เมืองเฉิงตู - รานนวดเทา - รานใบชา - ถนนคนเดินซุนซีลู - โชวเปลี่ยนหนากาก
วันที่7 ถนนวัฒนธรรมจิ่นหลี่ - รานผาไหม - รานหมอนโอโซน - สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 1
17.00 น.

20.30 น.
01.00 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - เฉิงตู
พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประตู 10 เคานเตอร U
ประตู 3 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความ
สะดวกแกทาน
ออกเดินทางสู เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5036 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงเมืองเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอนที่อบอุน ฤดูหนาวที่ไมหนาวนักและมี
ปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรสวนหนึ่งเปนชนกลุมนอยเชื้อชาติตางๆ
ไดแก ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
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จากนั้นนําทานไปยังโรงแรมที่พัก เมื่อถึงโรงแรมที่พัก ใหทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัย
พัก SERENGTI HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว
วันที่ 2
เมืองเฉิงตู - เมืองลาซา - ปรับสภาพรางกาย
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานออกเดินทางสู สนามบินเฉิงตู เพื่อเดินทางตอไปยังเมืองลาซา
........
ออกเดินทางสูเมืองลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต โดยเที่ยวบินที่...(ไฟรทเชา)
........
เดินทางถึง สนามบินเมืองลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เปนเขตปกครองตนเองของประเทศจีน
มีพระเปนผูนําของเขตปกครองพิเศษนี้ ชาวทิเบตนับถือศาสนาพุทธนิกายตันตระยาน คลายกับประเทศภูฏาน
ทิเบตตั้งอยูบนเทือกเขาหิมาลัย เปนที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 3,850 เมตร จน
ไดรับฉายาวา หลังคาโลก ทิเบตมีอากาศที่หนาวเย็นมาก และมีความกดอากาศและออกซิเจนที่ต่ํา ฉะนั้นผูที่จะ
มาในทิเบตจะตองปรับสภาพรางกายกอน เราจึงตองลดความเร็วในการเคลื่อนไหว ขอใหทานผอนคลาย
เคลื่อนไหวชา หามสูบบุหรี่โปรดปฎิบัติอยางเครงครัด
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก ใหทานพักผอนปรับสภาพรางกาย และอิสระพักผอนตามอัธยาศัย
ขอแนะนํา ในการปรับสภาพรางกาย เวลาเขาโรงแรมก็ควรพักผอน นอนดูทีวี เดินเลน จิ๊บน้ําบอยๆ หายใจลึกๆ หาของขบ
เคี้ยวแบบหวานๆ อาทิเชนพวกช็อคโกแลท จะชวยใหรางกายไดปรับตัวไดดีขึ้น (เพราะถานอนหลับอยางเดียว
รางกายทํางานนอย ออกซิเจนเขาสูรางกายก็ยิ่งนอยไปอีก)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
***หมายเหตุ: สายการบินภายในประเทศเวลาบินไมสามารถกําหนดได หากเดินทางเชาชวง ชวงบายจะมีการจัดโปรแกรม
ทองเที่ยวตางๆตามความเหมาะสม จากมัคคุเทศกทองถิ่น ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับสภาพรางการของลูกทัวรดวย***
พัก BRAHMAPUTRA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ทะเลสาบหยางจงยง - พิพิธภัณฑสุนัขพันธุทิเบต
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานไปทองเที่ยว ทะเลสาบหยางจงยง (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึ่งเปนทะเลสาบ 1 ใน 4
ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลกวา 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสีเทอรคอยสใสเรียบดัง
กระจก ทุกๆปจะมีคนนับแสนเดินทางมาประกอบพิธีลางบาป เมื่อทานไดมาเยือนทะเลสาบแหงนี้จะรูสึกเหมือน
ฟากฟาอยูแคเอื้อมมือถึง เพลิดเพลินกับทิวทัศนภูเขา ที่ราบ ทุงหญา ฝูงแกะ ฟารมวัว พันธุไมปาหลากสีสัน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารนําทานชมสุนัขพันธุทิเบตันแมสติฟฟ (Tibetan Mastiff) ณ พิพิธภัณฑสุนัขพันธุ
ทิเบต สุนัขพันธุทิเบตันแมสติฟฟ (Tibetan Mastiff) เปนสุนัขบานพันธุโบราณในวงศ Canis lupus familiaris
มีชื่อภาษาถิ่นวา "โทชี" มีความหมายวา ผูเฝาเรือน (home guard), ทวารบาล (door guard), สุนัขที่พึงลามไว
(doc which may be tied) และสุนัขที่พึงคุมขังไว (doc which may be kept) แทจริงแลว ทิเบตันแมสติฟฟ
ไมใชสุนัขพันธุแมสติฟฟ แตที่เรียกแมสติฟฟเพราะคําแมสติฟฟเดิมมีความหมายเพียงวา "หมาใหญ"ทิเบตันแม
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ค่ํา

วันที่ 4
เชา

กลางวัน

ค่ํา

วันที่ 5
เชา

สติฟฟนั้นถือกันวาเปนพอพันธุแมพันธุชั้นตน เพราะอดทนอยูรอดในสภาพภูมิประเทศทิเบต เนปาล อินเดีย และ
ภูฏาน ที่เปนแตเขาสูงชันได ซึ่งสุนัขพันธุทิเบตันแมสติฟฟ ที่ทิเบต มีลําตัวยาวประมาณ 130 ซม.เลยที่เดียว
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานไปยังโรงแรมที่พัก เมื่อถึงโรงแรมที่พัก ใหทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัย
พัก BRAHMAPUTRA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยูบนยอดเขาแดง บนความสูงประมาณ 300 เมตร พระราชวังโปตาลาแหงนี้
มีประวัติอันยาวนานมากวา 1,300 ป ที่มีความสวยงามและอลังการมาก มีหองมากกวา 1,000 หอง ซึ่งนับวา
เปนศิลปสุดยอดฝมือที่สวยงามที่สุดของทิเบต ภายในพระราชวังโปตาลานี้มีอาคาร 13 ชั้น สูงประมาณ 400
เมตร พระราชวังโปตาลา ถือวาเปนสถานที่ที่สําคัญที่สุดของการมาเที่ยวทัวรทิเบต ปจจุบันนี้สวนกอสรางเดิม 2
หลังนี้ยังคงเหลือใหเห็นอยูทามกลางสิ่งกอสรางใหมที่ตอเติมในยุคหลัง อาคารที่ตอเติมในชวงหลังนี้ สวนหลักๆ
สรางในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ ป ค.ศ. 1645 - 1693 เพื่อใหเปนพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโป
ตาลา แบงเปน 3 สวน คือ สวนของพระราชวังสีขาว, สีแดง และสวนเชื่อมที่เปนสีเหลือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู วัดโจคัง (ภาษาจีนเรียก วัดตาเจาซื่อ) เปนวัดที่ถือวาเปนศูนยรวมจิตใจของชาวทิเบตทั้ง
มวล เพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน พระลามะจํานวนมากก็จะเดินทางมารวมกันทําพิธีที่นี่ วัดนี้มีอายุมากกวา 1,400
ป สรางขึ้นตั้งแต ประมาณ ป ค.ศ. 639-647 ชาวทิเบตนับถือวาวัดแหงนี้เปนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด จากนั้นนําทาน
ออกมาเดินชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวทิเบตที่ ตลาดแปดเหลี่ยม หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ลอมรอบวัดโจคัง
ซึ่งเปนจุดรวมศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะหัตกรรมตลอดจนวัฒนธรรมของทิเบต ชาวทิเบตมีความเชื่อวา ถนนแปด
เหลี่ยมนี้เปนเสนทางจงกรม จากชาตินี้สูชาติหนาได มีคํากลาวไววา หากทานเดินทางมาทิเบตไมไดมาที่นี่ เปรียบ
เหมือนทานไมไดยางสูทิเบต ถนนแปดเหลี่ยม ยังเปนแหลงชอปปงสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกมากมาย รวมไปถึง
งานฝมือตาง ๆ มากมายที่ชาวทิเบตนํามาวางขายรายรอบถนนสายนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารค่ํานําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย
พัก BRAHMAPUTRA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
หนาผาพระพุทธเจาพันองค - วัดเซรา - รานหินตาสวรรค
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
ตอมานําทานชมหนาผาพระพุทธเจาพันองค แหงทิเบต ดินแดนสุดขอบฟาและดินแดนแหงศรัทธาอัน
ยิ่งใหญ
หนาผาพระพุทธเจาพันองคอยูดานหลังวัดจักโปรี ชาวทิเบตเรียกวาหนาผาพระพุทธเจาพันองค (เขายาวหวัง
หรือเชียนฝอยา) หนาผามีภาพเขียนสีของพระพุทธเจา ซึ่งภาพเขียนเหลานี้รังสรรคขึ้นจากใจศรัทธา งดงามและ
คงความศักดิ์สิทธิ์เปยมลนแมจะเปนเพียงหินผา
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กลางวัน

ค่ํา

วันที่ 6
เชา
...

กลางวัน

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ตอมานําทานชม วัดเซรา (Sera Monastery) บริเวณเชิงเขาตาติปู และสรางขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเปนที่ตั้ง
ของกระทอมที่พระชองฆาปาศึกษาธรรมและปฎิบัติกรรมฐาน ทางเหนือของเมืองลาซาขึ้นไป สรางโดยศิษยรูป
หนึ่งของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อป ค.ศ. 1419 ตามประวัติเลากันวา ชองฆาปา ก็คือพระอาจารยของ
องคดาไลลามะที่1) อารามแหงนี้เคยมีพระจําวัดอยูถึงเกือบ 5,000 รูป เปนอารามที่รูจักกันดีทั่วทิเบต เนื่องจาก
มีสํานักสงฆที่มีชื่อเสียง ปจจุบันมีพระจําวัดอยูประมาณ 300 รูป ทุกๆวันชวงบายแกจะมีการฝกฝนทางธรรม
โดยการตั้ง และตอบคําถาม เพื่อทดสอบพระธรรมในรูปแบบการตั้ง “ปุจฉา” และ “วิสัชนา” โดยที่ลามะแตละ
รูปจะมารวมตัวที่ลานวัด อาคารหลักๆ ของอารามยังคงอยูในสภาพดี เนื่องจากไมถูกทําลายลงในชวงการปฏิวัติ
วัฒนธรรม
จากนั้นนําทานสูรานหินตาสวรรค ซึ่งเปนหินที่ ชาวธิเบตถือวา เปนหินวิเศษ เปนหินที่มีความ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวธิ
เบตมักจะนํามามอบ ใหกันและ กัน เพื่อการแสดงออกถึงความรัก ความเคารพ นับถือเพราะถือวาการมอบหิน
ดวง ตา สวรรค ก็คือการมอบของศักดิ์สิทธิ์ อันเปนสิ่งสิริมงคลแกกันตามตํานานโบราณ ใหทานไดเลือกซื้อเปน
ของฝากได
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหารค่ํานําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย
พัก BRAHMAPUTRA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
เมืองเฉิงตู - รานนวดเทา - รานใบชา - ถนนคนเดินซุนซีลู - โชวเปลี่ยนหนากาก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานเดินทางสูสนามบินซีหนิง เมืองลาซา
นําทานเหินฟากลับสู เมืองเฉิงตู
นําทานผอนคลายโดยการรานนวดเทา ใหทานนวดเทาดวยน้ํายาสมุนไพรจีน แชเทาในน้ํายาสมุนไพรพรอมรับ
การนวดฟรี โดยผูเชี่ยวชาญแพทยแผนจีนจะทําการบรรยายยาสมุนไพรจีนที่ขึ้นชื่อใหทานไดรับทราบ ทานที่มี
ปญหาดานสุขภาพสามารถขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญไดโดยไมตอเสียคาใชจาย สําหรับทานที่ตองการรับการ
รักษาโดยยาสมุนไพรแพทยแผนจีนสามารถเลือกซื้อยาตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญได
นําทานสู รานใบชา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนคนเดินซุนซีลู หรือWALKING STREETของเสฉวน ซึ่งเปนยานขายสินคา
ของวัยรุน BRAND NAME และขายสินคาทันสมัยเปนถนนที่ปดไมใหรถวิ่งผานไปได ถนนสายนี้มีการตกแตงแบบ
ยอนยุค และนําสินคาทองถิ่นมาวางขายใหทานไดจับจายซื้อเปนของฝากกันดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารค่ํา นําทานชม โชวเปลี่ยนหนากาก เปนโชวที่ขึ้นชื่อขอเฉินตูศิลปะการ แสดง
ชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหนากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไมสามารถจับตาไดทันเปนการแสดงที่สงวน
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วันที่ 7
เชา

กลางวัน

16.40 น.
18.50 น.

และสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไมถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไปจากนั้นนําทานเดินทางสู
โรงแรมที่พัก อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย
พัก SERENGTI HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว
ถนนวัฒนธรรมจิ่นหลี่ - รานผาไหม - รานหมอนโอโซน - ทาอากาศยานเฉิงตู - ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานสูถนนถนนวัฒนธรรมจิ่นหลี่ เปนถนนคนเดินอยูติดกับศาลเจาสามกก บริเวณถนนจิงหลี่มีสินคา
พื้นเมืองและขนมตาง ๆ รวมทั้งของฝากของขายเปนจํานวนมาก ทานสามารถเลือกซื้อสินคาไดตามใจชอบ
จากนั้นนําทานสูรานผาไหม ชมสินคาสงออกที่ขึ้นชื่อที่สุดอยางหนึ่งของจีน ชมการสาธิตการทอผาไหม และการ
ผลิตเครื่องใชจากใยไหม ทานสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑผาไหมจากศูนยแหงนี้ไดอยางมั่นใจ เนื่องจากมีการ
รับรองคุณภาพและราคาจากหนวยงานภาครัฐของประเทสจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซุปสมุนไพรเฉิงตู
หลังรับประทานอาหารนําทานสู รานหมอนโอโซน ผลิตภัณฑหมอนโอโซน มีสรรพคุณชวยทําใหโรคหลับ
ยาก หรือเปนโรคกรน และโรคที่เกี่ยวกับนอนใหอาการลดลง ทําใหสุขภาพดีขึ้น เนื่องจากการหลับที่ดี จะทําให
รางกายไดพักผอนเต็มอิ่ม และทําใหวันรุงขึ้นสดชื่น ทานสามารถเลือกซื้อไดอยาอิสระ
และสุดทายไดเวลาอันสมควรนําทานสูทาอากาศยานเฉิงตู เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU5035
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ………

รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น
ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง

(คําแนะนํา รายการนี้เปนรายการที่เหมาะกับผูใหญอายุ 18 ปขึ้นไป/ราคาเด็กสูงกวาราคาผูใหญ)
อัตราคาบริการ
ตอทาน งดแถมกระเปา
14-20 ก.ย. 60
20-26 ต.ค. 60
27ต.ค.-2พ.ย. 60
16-22 พ.ย. 60
9-14 ธ.ค. 60

พักหองละ 2 ทาน

ราคาเด็กไมใชเตียง

ราคาเด็กอายุต่ํากวา 18 ป

พักเดี่ยวจายเพิ่ม

44,900
44,900
44,900
44,900
53,900

44,900
44,900
44,900
44,900
53,900

48,900
48,900
48,900
48,900
57,900

5,600
5,600
5,600
5,600
5,600
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หมายเหตุ ! ราคาเขารานรัฐบาล 5 ราน รานหินตาสวรรค , รานนวดฝาเทา , รานผาไหม , รานหมอนโอโซน , รานใบชา
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวทุกเมือง ทั่วประเทศจีน กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคา
พื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศไดรูจัก ในนามของศูนยจําหนายสินคาของรัฐบาล หรือภายใตการดูแลของรัฐบาล
ที่เมืองเฉิงตู มี 5 รานที่ตองบรรจุในรายการทองเที่ยว ไดแก รานหินตาสวรรค , รานนวดฝาเทา , รานผาไหม , รานหมอนโอโซน
และรานใบชา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวาราน
รัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของ
ลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น แตถาเขารานนวดฝาเทา ไมแชเทาปรับ 300 หยวน/ทาน
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ

***มัคคุเทศกทองถิ่นที่เฉิงตู พูดภาษาไทย มัคคุเทศกทองถิ่นที่ทิเบต พูดภาษาจีน***
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ ทั้งระหวางประเทศ และภายในประเทศ
2. คาภาษีสนามบินจีน, คาประกันภัยและภาษีน้ํามัน
3. คาโรงแรมที่พัก (พัก 2 ทาน / หอง หรือกรณีพัก 3 ทาน / หอง เปนเตียงเสริม)
4. คาธรรมเนียมวีซาจีน
5. คาตั๋วรถไฟหัวจรวด
6. คาประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
7. คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
1. คารถรับสงตามสถานทองเที่ยวที่ระบุตามรายการ
2. คาเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามรายการ
3. แจกน้ําดื่มบนรถทานละ 1 ขวด ตอวัน
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % และภาษีทุกชนิด
2. คาใชจายสวนตัว เชน คาโทรศัพท คาซักผา รีดผา คาอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. คาน้ําหนักกระเปาเกิน 20 กิโลกรัม
4. คาธรรมเนียมเดินทางแจงเขา-แจงออกของคนตางดาว
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น และคนขับรถ 30 หยวน/วัน/ทาน (30 หยวน*7 วัน =210 หยวน/ทาน/ทริป)
เงื่อนไขการจอง
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1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 15,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่
Fax 0 2116 6423
2.คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน
ทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทาง
* ในการยื่นขอวีซา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหครบตามที่ระบุ พรอมสงมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซา ไมนอยกวา 30 วันกอนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ หรือสงมอบเอกสาร
ใหทางบริษัทฯ ชากวากําหนด ทางบริษัทมีความจําเปนตองเรียกเก็บคายื่นวีซาเรงดวนเพิ่ม 1,050 บาท ใหกับทางสถานทูตจีน
การยกเลิก
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันทําการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวนมัดจํา
2. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 40 วันทําการขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี
เอกสารในการยื่นวีซาจีนแบบหมูคณะ
- สงสําเนาหนังสือเดินทาง เฉพาะหนาที่มีรูปถาย และขอมูลของผูเดินทาง กอนเดินทาง 30 วัน
- รูปถายสีหนาตรง พื้นหลังสีขาว หรือสีฟาออน หรือรูปถายสีสแกน (เฉพาะเสนคุนหมิง)
หนังสือเดินทางที่ไมสามารถใชเดินทางได
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไมถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกลจะหมดอายุ หากนับจากวันที่ตองใชเดินทางจนถึง
วันหมดอายุ ถานอยกวา 6 เดือนถือวาใชเดินทางไมได ทานตองไปทําเลมใหมทันที
- หนังสือเดินทางที่ชํารุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีสวนใดสวนหนึ่งขาดหายหรือชํารุด เชน หนาแรกที่มีรูปและรายละเอียดของ
ผูเดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแตมสีหรือหมึกจนทําใหไมสามารถมองเห็นรายละเอียดไดครบถวน หนาในเลม
หนังสือเดินทางขาดหายทั้งหนา หรือบางสวน ใชกาวติดหนาใดหนาหนึ่งในเลมจนไมสามารถเปดดูรายละเอียดได ลวนถือวาเปน
หนังสือเดินทางชํารุดที่ไมสามารถใชเดินทางได
หมายเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจยังผลใหผูเดินทางไมสามารถเดินทางตามกําหนดได
กรุณาสงหนังสือเดินทางเลมจริงของผูเดินทางมาใหบริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอรมเขา ออกประเทศใหเรียบรอย
โดยเจาหนาที่จะคืนหนังสือเดินทางใหทานที่สนามบินในวันเดนทาง สําหรับทานผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบิน
ในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งกอนเดินทางไปสนามบิน วาไมหยิบผิดเลม ไมหมดอายุ และไมชํารุด บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของทานมีปญหาดังกลาวจนทําใหทานเดินทางไมได
**กรณีลูกคามีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว**
มีคาบริการเพิ่มเติมดังนี้
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,550 บาท
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
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2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
4. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่น
วีซา
5. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
6. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
8. ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมี
การระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7
วันทําการ (กอนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
11. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบใน
การอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยาง
นอย 2 อาทิตย
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทานั้น
- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ตองเตรียม
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขาออกอยางนอย 2
หนาเต็ม
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2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
• ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,050 บาท
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
หมายเหตุ…ทานใดมีซองใสพาสปอรตกรุณาถอดออกเก็บไวกอนสงเลมมายังบริษัทเพื่อยื่นวี
ซา เพื่อเปนการปองกันการสูญหายเนื่องจากขณะยื่นเลมเขาสถานทูต ทางสถานทูตจะตอง
ใหเอาซองที่ใสพาสปอรตออกกอนยื่น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ไม รับผิด ชอบค าเสีย หายในเหตุ การณ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่ นๆ ที่ อยูนอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ คาใชจายเพิ่มเติม เชน การเจ็บปวย การถูกทํารายการสูญหาย ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุ
ตางๆ
3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานได
ชําระ ไว แลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทาง ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาขึ้นตามจริง
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS010917

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 9 of 10

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนสงหรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะ
ไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
7. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
8. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหา
นี้ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
9 สิ่งของ "ตองหาม" ขึ้นเครื่องบิน
1. เครื่องดื่ ม เครื่องสํ าอาง ของเหลวทุกชนิ ดที่มีความจุ ตอชิ้นเกิน 100 มล. รวมไมเกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เชน เจล
น้ําหอม สบูเหลว สเปรย หามพกติดตัวขึ้นเครื่องบิน แตสามารถนําใสกระเปาที่จะโหลดได ทั้งนี้เปนมาตรการปองกันการกอการ
ราย ที่เขมงวดขึ้นหลังจากเหตุการณ 911 แตถาเปนยาที่จําเปนตองพกติดตัว ก็สามารถพกพาไดในปริมาณที่เหมาะสม เชน ชุด
ยาแกเบาหวาน
2. แบตเตอรี่สํารอง (Power Bank)ไมสามารถนําแบตเตอรี่สํารองทุกชนิดใสกระเปาที่นําไปเช็คอิน แตสามารถพกพาใส
กระเปาถือขึ้นไปได โดยตองเปนแบตเตอรี่สํารองที่มีคาความจุไฟฟาไมเกิน 32,000 mAh ไมเกินคนละ 2 ชิ้น
3. อาวุธ ปน และอาวุธทุกชนิด รวมถึงอาวุธโดยสภาพ เชน มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียมอาวุธ เชน ปนไฟ
แช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปนเด็กเลน
4. ของมีคม ไมบรรทัดเหล็ก คัตเตอร กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผา มีด มีดพับ มีดพก และของมีคมทุกชนิด ที่อาจทําใหเกิด
อันตราย แตหากเปนของใชที่จําเปน อาจอนุญาตใหเก็บไวในกระเปาใบใหญที่โหลดใตเครื่องบินได แตไมอนุญาตใหพกพาขึ้น
เครื่องบิน
5. วัตถุไวไฟ เพื่อไมใหเกิดปญหาระเบิดหรือเพลิงไหม เชน น้ํามันไฟแช็ก เชื้อเพลิงแข็ง สีน้ํามัน ไมขีดไฟ ฯลฯ
6. อาหารที่มีกลิ่นแรง อาหารตางๆ เชน อาหารทะเล เนื้อสัตวสด/แชแข็ง ทุเรียน ปลารา ตองแพ็คมาอยางเหมาะสม
7. สัตวมีพิษ สัตวดุราย รวมถึงสัตวขนาดใหญ สัตวสงวน นอกจากอาจรบกวนผูอื่นแลว ยังผิดกฎหมายอีกดวย
8. สารอันตรายตางๆ เชน สารกําจัดแมลง สารหนู วัตถุออกซิไดซ เชน แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอรออกไซด วัตถุกาซ
มันตภาพรังสี เชน ธาตุยูเรเนียม วัตถุกัดกรอน เชน แบตเตอรี่ที่บรรจุสารกัดกรอน น้ํากรด ปรอท ฯลฯ
9. สิ่งของอื่นๆ เชน แมเหล็ก น้ําแข็งแหงเปนตน

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS010917

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+
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