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จุดเด่นของทัวร์
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-

เดินทางโดยสายการบินไทย ทัง้ ไป และ กลับ (พร้อมสะสมไมล์) Royal Ochid
Plus

-

บินไฟล์ภายในจาก เฉิงตู – ทิเบต จาก ทิเบต – เฉิงตู

-

นัง่ รถไฟสายประวัตสาสตร์

-

ชมความยิง่ ใหญ่สวยงามของพระราชวังโปตาลา

-

ชมพิพธิ ภัณฑ์ทเิ บต ชมความสวยงามของ ทะเลสาบน่ามูซ
่ วั่

-

ชมศาลเจ้าสามก๊ก

-

ชมโชว์เปลีย
่ นหน้ากาก อันเลือ
่ งชือ
่

-

ทีพ
่ ก
ั สบายระดับ 5 ดาว ทัวร์ VIP

-

พิเศษ อาหารสมุนไพรจีน

-

บริการน้า้ ดืม
่ บนรถ น้า้ ผลไม้ ขนม บริการตลอดการเดินทาง

-

รวมค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ

-

ไม่ลงร้าน ช้อปปิง้ รัฐบาล

-

กรุป
๊ ไม่ใหญ่ 20 ทีน
่ งั่

ก้าหนดวันเดินทาง 9-14, 23-28 พค, 13-18 มิย 60 (6 วัน 5 คืน)
วันแรก
07.30 น.
10.05 น.
14.00 น.

คํา่

กรุงเทพฯ – เฉินตู – ถนนคนเดินซุนซี่ลู่
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 618 
ถึงท่าอากาศยาน เฉินตู ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบ่ ริ เวณลุ่มแม่น้ าํ หมิน
ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริ มาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิ งตูมีราว
10 ล้านคน จัดเป็ นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปั จจุบนั เป็ นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้าน
การศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนําท่านเดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน
หลังจากนั้น นําท่ านชมถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายทั้งแบ
รนด์ต่างประเทศและในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า,รองเท้า,เครื่ องหนัง,กระเป๋ าเดินทาง,นาฬิกา,เกมส์, ของที่
ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
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นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั Crowne Plaza West Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อใกล้ เคียง
วันที่สอง
ลาซา (บินไฟล์ ภายใน) – ทิเบต– พิพิธภัณฑ์ ทิเบต – วัดจาจี (เทพเจ้ า Cai Shen Ye)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้า ได้เวลานําท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพือ่ บินไฟล์ ภายในบินไปยังทิเบต
โดยสายการบิน เที่ยวบินที่
เดินทางถึงสนามบินทิเบต
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
หลังอาหาร เดินทางต่อไปยัง พิพิธภัณฑ์ ทิเบต (Tibet Museum) นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ ทิเบต เป็ น
สถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของชาวทิเบตตั้งแต่ยคุ แรกเริ่ ม
ภายในพิพธิ ภัณฑ์เป็ นที่เก็บสะสมวัตถุ
โบราณมากกว่า 1,000 ชิ้น อลังการด้วยทางเข้าด้านหน้าที่เป็ นบันไดสูงหลายขั้นสีแดงสะดุดตา และ นํา
ท่านชม วัดจาจี
คํา่
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

นําท่ านเข้ าสู่ ที่ Intercontinental Lhasa Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อใกล้ เคียง
วันที่สาม
นั่งรถไฟ – ดังสง – ทะเลสาบน่ ามู่ซั่ว – ลาซา
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นําท่าน นัง่ รถไฟ ไปยังเมืองดังสง เพือ่ เดินทางไปชมความสวยงามของ ทะเลสาบน่ ามู่ซั่ว
ผ่านเขตทิวทัศน์บนเขตที่ราบสูงที่มีชื่อเสี ยง ทุ่งหญ้ าจ้ างเป่ ย ซึ่งเป็ นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แบบไร้ขอบเขต
จํากัด
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยาน หวงหลง
นําท่านชม ทะเลสาบน่ ามู่ซั่ว ทะเลสาบน่ ามู่ชั่ว ตั้งอยูบ่ นที่ราบสูงชิงไห่ -ทิเบต มีความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล
4718 เมตร เป็ นทะเลสาบนํ้าเค็มใหญ่อนั ดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในโลก น่ามู่ชวั่ เป็ นภาษาทิเบต แปลว่า
ทะเลสาบบนสวรรค์ หรื อทะเลสาบเซียนชาวทิเบตเชื่อมาแต่ไหนแต่ไรว่า การเดินวนภูเขาและทะเลสาบถือ
เป็ นศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ สามารถขจัดบาปกรรมและเสริ มบุญบารมี และถือเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า
ได้เวลานําท่านอําลา ทะเลสาบน่ามู่ซวั่ เดินทางกลับ ลาซา
คํา่
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั Intercontinental Lhasa Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อระดับใกล้ เคียง
วันที่สี่
พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง (หรื อวัดต้ าเจา) – ถนนแปดเหลีย่ ม
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
ชมเมือง ลาซา เป็ นเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,300 ปี เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวทิเบตเป็ นชนเผ่าเร่ ร่อนใน
เขตเอเชียกลาง ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามา กษัตริ ยท์ ิเบตองค์แรกมีพระนามว่า “นยาตรี เชนโป” ในปี ค.ศ. 1720
จีนเริ่ มแผ่อาํ นาจเข้ามาทิเบต และในปลายศตวรรษที่ 19 อังกฤษเริ่ มเข้าแทรกแซงทิเบตรวมถึงรัสเซีย จน
จีนมีการปฏิวตั ิวนุ่ วายและเมื่อจีนสามารถตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ในปี ค.ศ. 1949 ในปี ถัดไปจีนก็บุก
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ทิเบตทันที หลายปี ผ่านมาทางการจีนยอมคืนเสรี ภาพให้ชาวทิเบตในระดับหนึ่ง ชาวทิเบตยังคงก่อการ
ประท้วงเรื่ อยมาแต่ทางการจีนก็ปราบปรามอย่างหนักทุกครั้ง
นําท่านชม วัดโปตาลากง หรื อ พระราชวังโปตาลากง เป็ นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัย
พุทธศตวรรษที่ 13 มีเนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร ตั้งอยูบ่ นยอดเขาแดง
(มาร์โปรี )
เป็ น
อาคาร 13 ชั้น มีหอ้ ง 1,000 ห้อง สูง 1,017 เมตร สร้างโดยกษัตริ ยซ์ งเซินกัมโปใน ค.ศ. 7 สร้าง
ขึ้นไว้สาํ หรับพระมเหสี 2 องค์ที่เป็ นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็ นสถาน ศึกษาพระธรรม มีพระลา
มะเป็ นผูป้ กครองโดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนสีขาว เขตสังฆาวาส ใช้เป็ นที่พาํ นักของสงค์ ส่ วนสี
แดง เป็ นส่วนพุทธาวาส ประกอบด้วยสถูปทองคําและของมีค่าต่าง ๆ ส่วนสุดท้ายคือ ส่ วนสีเหลือง จะ
เป็ นตัวเชื่อมกลาง
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําชม วัดต้ าเจา หรื อ วัดโจคัง วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลาซา สร้างขึ้นใน ค ศ. 7 พร้อมพระราชวังโปตาลากง
โดยกษัตริ ยซ์ งเซินกัมโป กษัตริ ยอ์ งค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้ามา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรู ปหุม้ ทองคําประดับด้วยอัญมณี มีค่าทีอ่ งค์หญิงเหวินเฉิ งแห่งราชวงศ์ถงั
ซึ่งเป็ นมเหสีชาวจีน
นําเข้ามา ชาวทิเบตเรี ยกพระพุทธรู ปองค์น้ ีวา่ “โจโบ” และในปี ค.ศ. 1961 ได้สงวนไว้เป็ นสมบัติล้ าํ ค่า
ของชาติ ในอดีตวัดนี้เป็ นที่อยูข่ องดาไลลามะและปั นเชนลามะ ด้านหลังวัดโจคังจะมองเห็นวังโปตาลา
และเห็นถนนบาร์ฆอร์ ซึ่งเป็ นเส้นทางประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 
จากนั้นนําทุกท่านไปช้อปปิ้ งของฝากที่ ถนนแปดเหลีย่ ม ซึ่งเป็ นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซาลา มี
ความยาว800 เมตร เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ซึ่งจะมีพอ่ ค้า แม่คา้ ตั้งแผงวางขายสินค้าสารพันมากมาย
ตลอด 2 ข้างทาง และมีพระธุดงค์ที่นงั่ สมาธิอยูร่ ิ มทาง ซึ่งจะสวดมนต์ให้พรหากได้รับการบริ จาคจากผูม้ ี
จิตศรัทธา เลือกชมสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
คํา่
 รับประทานอาหาร คํา่ ณ ภัตตาคาร

นําท่ านเข้ าสู่ ที่พัก Intercontinental Lhasa Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อใกล้ เคียง
วันที่ห้า
ลาซา – เฉิงตู – ศาลเจ้ าสามก๊ก – โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
หลังอาหารเช้า อําลาเมืองลาซา เดินทางกลับเฉิงตู เทียวบินไฟล์ภายใน
โดยสายการบิน เที่ยวบินที่
เดินทางถึง เฉิงตู
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ศาลเจ้ าสามก๊ ก สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223 เพือ่ รําลึกถึง
บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก หรื อสมัย ค.ศ.220-280
ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็ นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุ งในปี
ที่ 11 ของจักรพรรดิ์คงั ซีแห่งราชวงศ์ชิงและศาลเจ้าแห่งนี้
ได้รับการยกย่องเป็ นโบราณสถานแห่งชาติของจีน เมื่อปี
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ค.ศ.1961 และได้สร้างเป็ นพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมี่อปี ค.ศ.1984 ด้วย ศาลเจ้ าสามก๊ ก สามก๊กเป็ นนิยาย
อิงประวัติศาสตร์อนั ยิง่ ใหญ่ของเมืองจีน เรื่ องราวเริ่ มขึ้นในปลายสมัยราชวงศ์ฮนั่ ตะวันออกของจักรพรรดิ
เหี้ยนเต้ เนื่องจากสมัยสามก๊กนั้นเล่าปี่ ตั้งราชธานีที่เสฉวน โดยมีขงเบ้งมาช่วยเล่าปี่ บริ หาร มีทหารเอกคือ
กวนอู เตียวหุ ย พีน่ อ้ งร่ วมสาบานกัน ประชาชนในเมืองเสฉวนมีความสุข แต่เมื่อสิ้นบุญเล่าปี่ แล้ว
ประชาชนนับถือขงเบ้งมากกว่าเล่าปี่ เลยสร้างศาลเจ้าขึ้นมา แต่ไม่นานผูป้ กครองเมืองจีนเห็นว่าไม่ถูกต้อง
เลยออกคําสัง่ สร้างศาลเล่าปี่ ให้มีรูปปั้ นขุนนาง 14 ท่าน
คํา่
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน กวางตุ้ง / กุ้งมังกร)
หลังอาหารนําท่านชม โชว์ เปลีย่ นหน้ ากาก เป็ นการแสดงที่ข้ นึ ชื่อที่สุด
ในเมืองจีน ไม่รับลูกศิษย์ในการเรี ยนไม่วา่ จะมีเงินเท่าไหร่ ก็ตาม ผูท้ ี่สืบ
ทอดได้ก็จะเป็ นทายาทเท่านั้น ชมไปตะลึงไปกับการแสดงที่สวยงามและ
หายชมได้ยากยิง่

นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั Crowne Plaza West Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อใกล้ เคียง
วันที่หก
ถนนวัฒนธรรมจินหลี่ – กรุงเทพฯ
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นําท่าน ชม ถนนโบราณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินอยูต่ ิดกับศาลเจ้าสามก๊ก บริ เวณถนนจิงหลี่มี
สินค้าพื้นเมืองและขนมต่าง ๆ รวมทั้งของฝากของขายเป็ นจํานวนมาก ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตาม
อัธยาศัย
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบินเฉินตู
15.05 น.
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพ โดยสาย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG619
17.20 น.
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
*************************************************************
Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรี ยกเก็บโดยสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 14 มกราคม 2560
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ จากวันดังกล่ าว
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่ านตามความเป็ นจริง
***ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู)่

ท่านละ

65,955 บาท

พักเดีย
่ วจ่ายเพิม
่

ท่านละ

9,000 บาท
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อัตรานี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด สายการบินไทย
2. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไฟล์ภายในประเทศ เฉิงตู – ทิเบต / ทิเบต – เฉิงตู
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่า รถรับส่ง ระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
9. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ าํ มัน
10. ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น และ คนขับรถ
อัตรานี้ไม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าทําหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3%
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การสํ ารองที่นั่ง
กรุ ณาสํารองที่นงั่ +ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ส่วนที่
เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
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หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลงทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นั่งบนเครื่ อง และโรงแรมทีพ่ กั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อยแต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามควาเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการ
บินบริ ษทั ฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่ อนทุก ครั้ ง มิเช่ นนั้นทางบริ ษัท
ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารการขอวีซ่าจีน (ข้ อมูล 20 พ.ย. 2557)
1. เอกสารการเดินทาง
1.1 หนังสือเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
1.2 หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
1.3 รู ปสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (ฉากหลังสีฟ้าหรือขาว) * รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ใช้กระดาษฟูจิหรื อโกดัก
- ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืน่ วีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสือรับรองต้นสังกัด จัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือ
เดินทาง
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยืน่ วีซ่าของท่าน หากท่านเป็ นชาย แต่ใช้รูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิงแต่งหน้าทาปาก หรื อไว้ผมยาว
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1.4 สําเนาบัตรประชาชน
1.5 สําเนาทะเบียนบ้าน
1.6 สําเนาตัว๋ เครื่ องบิน และใบจองโรงแรม * ถ้ายืน่ เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จัดการให้
2. เอกสารการเงิน (ยกเลิกการใช้ ชั่วคราว ยกเว้นขอวีซ่าปี หรื อขอวีซ่าด่ วน)
3. เอกสารเพิ่มเติม
3.1 สําหรับผูเ้ ดินทางที่ยงั เป็ นเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ต้องใช้สูติบตั ร (ใบเกิด)
3.2 นักเรี ยน นักศึกษา อาจต้องใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ถ้าสถานทูตร้องขอ
3.3 ผูท้ ี่ไม่มีอาชีพ แม่บา้ น และผูเ้ กษียณอายุ สถานทูตจะขอเอกสารหลักฐานการเงินบัญชีเงินฝาก
3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็ นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทํางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ งเท่านั้น
3.5 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริ ง เท่านั้น ไม่มีขอ้ ยกเว้น
4. ข้ อมูลสํ าคัญ * กรุณากรอกข้ อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษัทจัดให้
4.1 นักเรี ยน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผูท้ ี่ทาํ งาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ที่อยูป่ ั จจุบนั ของผูเ้ ดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ที่บา้ นที่ติดต่อได้
4.4 ผูท้ ี่แต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรื อ ภรรยา หรื อบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผูท้ ี่เป็ นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรื อมารดา หรื อ พีน่ อ้ ง หรื อญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริ ง
โปรดรับทราบว่ า
ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยืน่ วีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
กรณี หนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทยและมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้ องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
กรณี หนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง
ข้อมูลที่ทา่ นแจ้งกับทางบริ ษทั ฯ จะใช้สาํ หรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ข้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย
5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิม่ เติม หรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรื อทราบในเวลากระชั้น
ชิด
ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ
ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทําวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บตั ร APEX แทนวีซ่าจีนได้
ท่านที่ถือบัตร APEX หรื อ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้า -ออกประเทศจีนเพือ่ การท่องเที่ยว
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ทิเบต เฉิ งตู พระราชวังโปตาลา 6 วัน 5 คืน TG
โดยไม่มีวซี ่า เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผูถ้ ือเอกสารนั้นๆ
ประเทศที่ไม่ สามารถทําวีซ่าจีน (* แบบยื่นด่ วนพิเศษ *) ได้
ประเทศในกลุ่ม Schengen มี ออสเตรี ย เบลเยียม เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบอร์ก
เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร กรี ซ บัลแกเรี ย ไซปรัส เชครี พบั บลิค เอสโตเนีย ฮังการี ลัต เวีย
ลิทวั เนีย มอลตา โรมาเนีย สโลวัก สโลวีเนี ย โปแลนด์ (ยกเว้น ประเทศ อิตาลี ที่สามารถยืน่ ด่วนได้) * นอกเหนือจากประเทศ
เหล่านี้ สามารถยืน่ วีซ่าด่วนได้ตามปรกติ *
อัตราค่าวีซ่าด่ วน
ยื่นวีซ่าด่ วน 2-3 วัน จ่ ายเพิ่มให้ สถานทูตเล่ มละ 2,550.ยื่นด่ วน 1 วัน ยกเลิก
กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพือ
่ ความสะดวกสาหร ับยืน
่ วีซ่าจีน
1. ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือ
เดินทาง)__________________________________________________________________________
2. เพศ □ หญิง □ ชาย หนังสือเดินทางเลขที่ ____________ วันที่ออก_________ วันหมดอายุ__________
3. สถานภาพ □ โสด □ แต่ งงานจดทะเบียน □ แต่ งงานไม่ จดทะเบียน □ หม้ าย □ หย่ าร้ าง
4. สัญชาติ___________________________________________________________________________
5. วัน/เดือน/ปี เกิด____________________________________________________________________
6. หมายเลขบัตรประชาชน ____________________________________________________________
7. ที่อยูป่ ั จจุบนั _______________________________________________________________________
8. เบอร์โทรบ้าน______________เบอร์มือถือ_________________E MAIL _______________________ชื่อที่ทาํ งาน
หรื อสถานศึกษา ________________________________________________________________
9. ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา________________________________________________
10. เบอร์โทรศัพท์ที่ทาํ งาน หรื อ สถานศึกษา_________________________________________
11. สมาชิกในครอบครัว
12.1 ชื่อ__________________________ สัญชาติ_____________อาชีพ______________ความสัมพันธ์___________________
12.2 ชื่อ__________________________ สัญชาติ_____________อาชีพ______________ความสัมพันธ์___________________
12.3 ชื่อ__________________________ สัญชาติ_____________อาชีพ______________ความสัมพันธ์___________________
13. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน_____________________________ เบอร์ติดต่อ___________________________
14. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบ้าง ถ้าไปให้ระบุชื่อประเทศ และระบุวนั ที่เดินทางเข้า /ออกด้วย
14.1 ประเทศ________________________วันที่เดินทางเข้า/ออก ___________________ จุดประสงค์_________________
14.2 ประเทศ________________________วันที่เดินทางเข้า/ออก ___________________ จุดประสงค์_________________
14.3 ประเทศ________________________วันที่เดินทางเข้า/ออก ___________________ จุดประสงค์_________________
14.4 ประเทศ________________________วันที่เดินทางเข้า/ออก ___________________ จุดประสงค์_________________
14.5 ประเทศ________________________วันที่เดินทางเข้า/ออก ___________________จุดประสงค์_________________

