ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

http://www.chinaprotour.com/ (PD) LXA188D-TG โปรแกรมเฉินตู ทิเบต นัง่ รถไฟไต่หลังคา พักหรู 5 ดาว 8 วัน 7 คืน (TG)

1

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

วันที่

กาหนดการ

เช้า

เที่ยง

เย็น

-











เขาเหย้าหวังซาน – พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์และ

ธรรมชาติวทิ ยา – วัดเซรา (ไฮไลท์)
พระราชวังโปตาลากง (ไฮไลท์) – วัดโจคัง – ถนนแปด

เหลี่ยม









1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉิ นตู –
วังแพะเขียว - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

2

เมืองเฉิ นตู – บินภายใน สู่ นครลาซา

3
4
5

ทะเลสาบยามดก – สมุนไพรทิเบต – เมืองลาซา
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เมืองลาซา – นัง่ รถไฟไต่หลังคาโลก สู่ เมืองซีหนิง
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เมืองซีหนิง – บินภายใน สู่ เมืองเฉิ นตู







8

ช้อปปิ้ งถนนโบราณจินลี่ – กรุงเทพฯ







โรงแรม
HILTON HOTEL
( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
INTERCONTINENTAL HOTEL
( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
INTERCONTINENTAL HOTEL
( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
INTERCONTINENTAL HOTEL
( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
INTERCONTINENTAL HOTE( 5
ดาว ) หรือเทียบเท่า
พัก บนรถไฟ ตูน้ อนวีไอพี
ห้องละ 4 ท่าน
INTERCONTINENTAL HOTEL
( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

โปรแกรมทัวร์
วันแรก
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉิ นตู – วังแพะเขียว – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
07.00 น.
10.15 น.
14.25 น.

คณะพร้อ มกันที่ ท่ า อากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู ท างเข้าหมายเลข 3
เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเฉิ นตู เที่ยวบินที่ TG 618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยาน เมืองเฉิ นตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้ อยู่บริเวณลุ่มแม่นาํ้ หมิน ในปัจจุบนั เป็ นทัง้
ศู นย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมภิ าคตะวันตกเฉี ยงใต้ หลังผ่านกระบวนการ
ตรวจคนเข ้าเมืองเรียบร้อย
นําท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว สร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ. 881 ในสมัยราชวงศ์ถงั และมีบูรณะซ่อมแซมต่อ เนื่องมา
ตลอด จนตําหนักต่ างๆที่พบเห็นในปัจจุบ นั ส่ วนใหญ่บู รณะในสมัยคัง ซี่ฮ่ องแต้ ราชวงศ์ชิ ง นําท่านชม
สิ่งก่อสร้างสําคัญ มีตาํ หนักคุนหยวน ตําหนักอวี้หวัง ตําหนักซานชิง ตําหนักถังหวังและศาลาแปดเหลี่ยม
ภายในตําหนักประดิษ ฐานรู ป ปัน้ เทวดาที่คนจีน นับ ถือ สิ่ง ที่น่ าสนใจมากที่ สุ ดคือ ตําหนักซานชิง มีแพะ
ทองเหลืองที่ศกั ดิ์สิทธิ์สองตัวตัง้ ตระหง่านอยู่ตงั้ แต่ สมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่ วยไม่
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สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกายให้นาํ มือไปลูบจับส่วนนัน้ ของแพะแลว้ จะหายจากอาการป่ วยทันที อีกทัง้ ยัง
เป็ นสํานักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ
 รับประทานอาหารคา่ (มื้อที่ 1)
จากนัน้ นําท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ป ระจํามณฑลเสฉวน โชว์เ ปลี่ย นหน้ากาก ซึ่งท่านไม่
อยากจะลุกจากเก้าอี้เลย โชว์เปลีย่ นหน้ากากที่ผูแ้ สดงสะบัดหน้าเพียงครัง้ เดียวก็สามารถเปลีย่ นหน้าได้เพียง
เสี้ยววินาที เป็ นศิลปะของคนจีนตัง้ แต่สมัยโบราณ
พัก HILTON HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
08:40 น.
10:55 น.

วันที่สาม

เมืองเฉิ นตู – บินภายใน สู่ นครลาซา
 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2)
เหินฟ้ าสู่ นครลาซา เที่ยวบิน 3U 8697 เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดน
หลังคาโลก” ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายลามะทิเบต
เดินทางถึง สนามบินนครลาซา ที่ระดับความสูง 3,660 เมตรเหนือระดับนํา้ ทะเล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อนั เป็ นที่
พํานักของผูด้ าํ รงตําแหน่งดาไลลามะ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินและรับสัมภาระเรียบร้อย
 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3)
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองลาซา ( ระยะทาง 97 กิโลเมตร ประมาณ 2
ช.ม.) ระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสกับทิวทัศน์ใต้ฟ้าสีครามที่งดงาม แวดลอ้ มด้วยทิวเขาสู งและสายนํา้ หย่า
หลูจงั ่ ปู้ (แม่นาํ้ พรหมบุตร) ที่ใสสะอาดไหลเอื่อยขนานไปกับถนน ผ่ านแปลงเพาะปลูกต้นนํา้ มันหยิวไช่ฮวั
หรือ ดอก Rapeseed ที่บานสะพรัง่ เป็ นทุ่งดอกสีเหลืองในฤดูใบไม้ผลิ และนาขา้ วบาเล่ย ์ ชมบา้ นเรือนชน
พื้นเมืองที่คงเอกลักษณ์ความเป็ นทิเบตอย่างเหนียวแน่น
จากนัน้ ให้ท่านอิสระพักผ่อนเพือ่ ปรับสภาพร่างกายในที่พกั ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
 รับประทานอาหารคา่ (มื้อที่ 4)
ที่พกั INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

เขาเหย้าหวังซาน – พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา – วัดเซรา (ไฮไลท์)
 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5)
นําท่านสู่ เขาเหย้าหวังซาน หน้าผาพระพันองค์ เขาเหย้าหวังซานมีการแกะสลักรู ปพระโพธิสตั ว์และพระ
ศากยมุนีท่มี อี ายุกว่า 1300 ปี ซึง่ สร้างโดยบัญชาของท่านซงจานก้านปู้ ในสมัย ค.ศ. ที่ 7 อายุกว่า 1300 ปี
ชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา สถานที่แสดงประวัติและความเป็ นมาของประเทศทิเบต
ด้านในมีจดั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์แสดงเส้นแบ่งเขตและจัดแสดงการเกิดขึ้นของทิเบต ซึง่ สมัยก่อนเกิดแผ่นดินไหว
ครัง้ ใหญ่ทาํ ให้ผวิ เปลือกโลกมาชนกันทําให้ภเู ขาสองลูกมาชนกันจึงเกิดเป็ นประเทศทิเบตเกิดขึ้น พบหลักฐาน
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ในยุคเหล็กและยุคสําริดในที่ราบสูงฉางตัง้ แต่ยงั ไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียด วัฒนธรรมในบริเวณนี้เป็ นที่รูจ้ กั
ในชื่อวัฒนธรรมจางจุง ซึง่ มีกล่าวถึงในเอกสารโบราณของทิเบต
 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)
ต่อจากนัน้ นําท่านชม วัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก สร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1419 ตัง้ อยู่บนพื้นที่อดีตที่ตงั้ ของกระท่อมพระจงฆาปา ใช้ศึกษาธรรมและปฏิบตั ิกรรมฐานอยู่หลายปี
ปัจจุบนั เป็ นที่ตงั้ ของวิทยาลัยสงฆ์หลายสาขาวิชา มีพระจําพรรษาอยู่ประมาณ 300 รู ป ชมการตรรกวิภากย์
ปุจฉาวิสชั ณาซึง่ เนการถกธรรมของพระทิเบตที่ปฎิบตั ิกนั มาช้านาน
 รับประทานอาหารคา่ (มื้อที่ 7)
ที่พกั INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

พระราชวังโปตาลากง (ไฮไลท์) – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม
 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 8)
นําท่านเขา้ ชม พระราชวังโปตาลากง ห้ามนาน้ าดื่ม เข้าด้านในพระราชวัง เป็ นสถานที่เลืองซื่อติดอันดับ
โลกของประเทศจีน ( CHINA S WORLD HERITAGE) สร้างขึ้นในสมัย ค.ศ.7 บน เนื้อที่120,000 ตาราง
เมตร ตัง้ อยู่บนยอดเขามาร์ไปรี(เขาแดง)เป็ นอาคารสูง 13 ชัน้ มีหอ้ งต่างๆประมาณ 1000 ห้องและมรเสาคํา้
ยันอยู่กว่า 15,000 ต้น สร้างโดยกษัตริยซ์ งจานก้านปู้โดยมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 7 สําหรับ
พระหมา 2 องค์ ที่เป็ นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็ นสถานศึกษาของท่านดาไลลามะ ซึ่งทุกทุกพระองค์
ทรงพํานักที่น่ใี นฐานะประมุกของประทเทศและศาสนา เมือ่ มองจากด้านบนของพราชวังโปตาลาท่านสามารถ
ชมทัศนียภ์ าพมุมสูงของเมืองลาซาได้ชดั เจน (แนะนําให้ทุกท่านเข ้าชมเพราะเป็ นไฮไลท์ท่สี ุดของโปรแกรมใน
การท่องเที่ยวทิเบต)
 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9)
จากนัน้ เที่ยวชม วัดต้าเจา หรือ วัดโจคัง (JOKHANG TEMPLE) เป็ นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รบั การยอมรับ
จาก THE UNITED : EDUCATIONALให้เป็ น WORLD CULTURAL HERITAGES สร้างขึ้นในศตวรรษที่
7 พร้อมกับพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริยซ์ งจานก้านปู้
จากนัน้ นําท่านสู่ ตลาดแปดเหลี่ยม หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ซึ่งตัง้ อยู่โดยมีรอบวังโจคัง เป็ นตลาดการค้าที่
ใหญ่ท่สี ุดของเมืองลาซา โดยมีความยาว 800 เมตร ชาวทิเบตมีความเชื่อว่า ถนนแปดเหลี่ยมนี้เป็ นเส้นทาง
แสวงบุญ จากชาติน้ สี ู่ชาติหน้าได้ รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถพเห็นความเป็ นอยู่และการดําเนินชีวติ ของชาว
ทิเบต และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆได้มากมาย
 รับประทานอาหารคา่ (มื้อที่ 10)
ที่พกั INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
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วันที่หา้

ทะเลสาบยามดก – โรงงานสมุนไพรทิเบต – เมืองลาซา
 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 11)
ท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ได้ช่อื ว่าใสสะอาดที่สุด ทะเลสาบยามดก (YAMDROK LAKE หรือ ทะเลสาบหยัง
จวง) ยามดกหมายถึงทะเลสาบหงส์ฟ้า ซึ่งเป็ นหนึ่งในสามทะเลสาบที่ศกั ดิ์สิทธ์ของชาวทิเบต และใหญ่เป็ น
อันดับที่ 5 ของทิเบต สู งกว่าระดับนํา้ ทะเล 4,400 เมตร ทุกปี จะมีคนนับแสนไปประกอบพิธีลา้ งบาปที่
ทะเลสาบนี้ ในอดีตเคยเป็ นสถานที่สูร้ บกับพวกยุ โรป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้จะรู ส้ ึกเหมือน
ฟากฟ้ าอยู่แค่เอื้อมเพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์ภูเขา, ที่ราบทุ่งหญ้า, ฝูงแกะ, ฟาร์มวัว, พันธุ ไ์ ม้หลากสีสนั และ
หมูบ่ ้านชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง
 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12)
นําท่าน ชมโรงงานแปรรู ปสมุนไพรทิ เบต (ตังถังเซ่า) ให้ท่านได้ทาํ ความรู จ้ กั และรับรู ถ้ ึงสรรพคุณของ
สมุนไพรหญ้าหนอนให้ถอ่ งแท้ จากนัน้ นําท่านทานอาหารเย็น
 รับประทานอาหารคา่ (มื้อที่ 13)
ที่พกั INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
จัดเตรียม กระเป๋ าสัมภาระเพือ่ เตรียมขึ้นรถไฟ ในวันรุ่งขึ้น
ห้ามนํามีด ของมีคม สเปย์ท่มี รี ูปเปลวไฟ ขึ้นบนรถไฟ

วันที่หก

เมืองลาซา – นัง่ รถไฟไต่หลังคาโลก สู่ เมืองซีหนิ ง

11:45 น.

 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 14)
หลังอาหารให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15)
นําท่านเดินทางโดยรถไฟ ขบวนที่ Z6812 เดินทาง สู่ เมืองซีหนิ ง

17:30 น.
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พักตูน้ อนวีไอพี ห้องละ 4 ท่าน (ไม่มีหอ้ งเดี่ยวบนรถไฟ)
ความสูง 3,664 เมตร จากระดับนํา้ ทะเลของเมืองลาซา – รถไฟ่ ออกเนทางจาก สถานีรถไฟลาซา ไต่ความ
สูงขึ้นไปเรื่อยๆผ่านไปชัว่ โมงจะผ่านสถานีน่าชวีดินแดนกําเนิดของถังเซ่าหญ้าหนอนชัน้ ดีของทิเบต จากนัน้
ผ่านไป 5 ชัว่ โมง จะผ่านทะเลสาบชัว่ นาหู ผ่านไปอีกชัว่ โมงจะผ่านพาสถังกู่ลาซาน และสถานีรถไฟที่สูงที่สุด
ในโลกในควมสูง จากระดับนํา้ ทะเล
เข้าสูเ่ ขต “หยังปาจิ่ง” ผ่านโรงงานไฟฟ้ าพลังไอนํา้ บริ เวณนี้จะมีบ่อนํา้ พุกระจายอยู่ทวั ่ ไป บางบ่อจะมีนาํ้ พุ
พวยพุง่ สูงถึง 100 เมตรความสูง 5,072 เมตรจากระดับนํา้ ทะเล – ออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต
ที่สถานีบนภูเขา
–“ถังกู่ลา-ซาน” จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์พาดผ่าน ผ่านชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง (ยอด
สูงสุดสูง 6,621 เมตรจากระดับนํา้ ทะเล) ซึ่งเป็ นต้นนํา้ ของแม่นาํ้ แยงซีเกียง ขบวนรถไฟจะผ่านอุโมงค์ท่สี ู ง
ที่สุดในโลก 4,905 เมตร จากระดับนํา้ ทะเล
– “เฟิ งหว่อซาน” ความสูง 4,743 เมตร จากระดับนํา้ ทะเล
– “เขอเข่อซีหลี่” เขตอนุ รกั ษ์พนั ธุ ส์ ตั ว์ป่าสงวนประเภท กวางทิเบต ลาป่ า วัวเหลื อง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผ่าน
สะพานข้ามแม่นาํ้ ซึง่ ตัวสะพานจะออกแบบเป็ น 2 ชัน้ ชัน้ บนสําหรับรถไฟวิ่งและชัน้ ล่างสําหรับให้ฝูงสัตว์ป่า
อพยพความสูง 4,615 เมตร จากระดับนํา้ ทะเล
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– “ปู้ ต้งเฉวียน” นํา้ ในบริเวณนี้จะไม่กลายเป็ นนํา้ แข็งไม่วา่ จะอยู่ในฤดูหนาวที่มหี ิมะปกคลุม เพราะมี ความ
ร้อนระอุส่งผ่านมาจากใต้ดนิ ความสูง 4,772 เมตร จากระดับนํา้ ทะเล
– เข้าสู่ช่วงสูงสุดของช่องเขาคุนหลุน ที่ทางรถไฟพาดผ่าน ผ่านชมธารนํา้ แข็งสุริโยธินเบิกฟ้ า ถ้าอากาศดี
สามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน (6,178 เมตร) ซึง่ น้อยคนนักจะมีโอกาสเห็นด้วยตา ผ่านอุโมงค์
ที่เจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686 เมตร ถือว่าเป็ นอุโมงค์ท่ยี าวที่สุดในโลกที่สร้างบนเขตดินนํา้ แข็ง ผ่าน
ทะเลสาบซีหวังมูค่ วามสูง 2,820 เมตร จากระดับนํา้ ทะเล นัง่ รถไฟชมวิวเพลินใจ รถไฟจะค่อยๆลดระดับ
ตํา่ ลงไปเรื่อยๆ เย็นนี้รถไฟจะเข ้าเขตสถานี เมืองเก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลซิงไห่
เมืองนี้ก่อตัง้ เมื่อปี ค.ศ. 1960 มีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน เป็ นเมืองที่มกี ารผลิตเกลือทะเลสาบมาก
ที่สุดของจีนคืนนี้รถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อร์มู่” และไปสว่างยามเช้าที่เมืองซีหนิง เส้นทางบางช่วงจะผ่านเขต
โอเอซิส และเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี
 รับประทานอาหารคา่ บนรถไฟ (มื้อที่ 16)
 ที่พกั บนรถไฟ ที่ว่งิ บนเส้นทางที่งดงามที่สุด

วันที่เจ็ด

14:22 น.

............ น.
………… น.

วันที่แปด

เมืองซีหนิ ง – บินภายใน สู่ เมืองเฉิ นตู
 รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ (มื้อที่ 17)
นําท่านเดินทางสู่เมืองซีหนิง
 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 18)
รถไฟ ถึง สถานี นครซีหนิ ง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซง่ึ ตัง้ อยู่บนที่ราบสู งทิเบต-ชิงไห่ ที่
มีความสูงเฉลีย่ กว่า 3,000 เมตรจากระดับนํา้ ทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ลา้ นคน ภูมปิ ระเทศ
เป็ นภูเขาและที่ราบสูง เสน่หข์ องชิงไห่คือความรกร้างห่างไกลและความเป็ นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อน จากนัน้ นํา
ท่านเดินทางสู่สนามบิน
นําท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองเฉิ นตู
โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบิน 3U 8156
เดินทางถึง เมืองเฉิ นตู
 รับประทานอาหารคา่ (มื้อที่ 19)
ที่พกั INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า

ช้อปปิ้ งถนนโบราณจินลี่ – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 20)
นําท่านสู่ ถนนจินลี่ เป็ นถนนโบราณที่มสี ินค้าให้ท่านช้อปปิ้ งได้ทงั้ ของรับประทาน และของฝากของที่ระลึก
เช่น หน้ากากงิ้วเฉิงตู แค่ผ่านประตูทางเข ้าก้อสามารถทําให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีน
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สมัยก่อนได้เลยทีเดียว
 รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ อาหารยาสมุนไพรจีน (มื้อที่ 21)
หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้ ากลับสู่ ประเทศไทย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ….พร้อมความประทับใจ

15.30 น.
17.35 น.

รายการท่องเทีย่ วนี้อาจเปลีย่ นแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ถอื เป็ นเอกสิทธิ์ของผูจ้ ดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ

วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กมีเตียงเสริม
(เด็ก 2-11 ปี )

11-18 เมษายน 2562

69,900.-

63,900.-

59,900.-

12,000.-

12-19 เมษายน 2562

69,900.-

63,900.-

59,900.-

12,000.-

รายการทัวร์น้ ี

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กไม่มีเตียงเสริม
(เด็ก 2-11 ปี )

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

ไม่รวมทิป , ไม่เข้าร้านรัฐบาล

เงือ่ นไข รายการและราคาทัวร์น้ เี ป็ นเพียงข ้อเสนอที่จะต้องได้รบั การยืนยัน จากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากที่บริษทั ฯ ได้รบั
การสํารองที่นงั ่ จากสายการบินและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรียบร้อยแลว้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับเปลี่ยนราคาตัวเครื
๋ ่องบิน
หากราคาตัวเครื
๋ ่องบินมีการปรับสู งขึ้นจากราคาปัจจุบนั และในกรณี ท่ไี ม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ท่ีระบุในรายการ อัน
เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบินทางบริษทั ฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้นรายการและ
ราคาทัวร์ขา้ งต้นนี้อาจมีการเปลีย่ น แปลงได้ตามความเหมาะสม
เงือ่ นไขการจอง วางเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
การโอนเงินเข้า บัญชี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัวเครื
๋ ่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกําหนด
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 ค่าวีซา่ จีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 นํา้ ดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
 หัวหน้าทัวร์ไทยชํานาญเส้นทาง
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าระวางกระเป๋ านํา้ หนักเกิน 20 กิโลกรัม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข ้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี)
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถวันละ 20 หยวน ต่อวันต่อคน
(หากกรุ ๊ปเดินทางไม่ถึง 15 ท่านขออนุ ญาตเก็บค่าทิปไกด์และคนขับเพิ่มอีกคนละ 10 หยวน )
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
เงือ่ นไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริง
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดในทุกกรณี

เอกสารที่ใช้ย่นื วีซ่าจีน
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม. x 48 ม.ม. 2 ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิ ดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาว
ถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนี บติดกับพาสปอร์ต
 ใบกรอกข้อมูลส่วนตัวด้านท้ายโปรแกรม
 สําเนาบัตรประชาชน
 สําเนาทะเบียนบ้าน
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โปรดทราบว่า
 ผูถ้ อื เอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซา่ ด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
 ผูถ้ อื เอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาทําวีซา่ ไว ้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซา่ ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ที าํ งานในประเทศไทยและมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบนั
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติท่ไี ม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเดิ้ นทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง
 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษทั ฯ จะใช้สาํ หรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซา่ หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ข้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มที่มปี ญั หา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเข ้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิม่ เติม หรืออาจเปลีย่ นระเบียบการยื่นเอกสาร ซึง่ เป็ นเอก
สิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ ทางบริษทั ฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชัน้ ชิด
 ท่านที่ถอื หนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเทีย่ วทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ
 ท่านที่ถอื บัตร APEX ต้องทําวีซา่ จีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บตั ร APEX แทนวีซา่ จีนได้
 ท่านที่ถอื บัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข ้าประเทศจีนเพือ่ การท่องเที่ยว โดย
ไม่มวี ซี า่ เพราะว่าบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข ้าออกประเทศของผูถ้ อื เอกสารนัน้ ๆ
กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทาการ
 อัตราค่าวีซา่ ด่วน 2-3 วัน จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1500. อัตราค่าวีซา่ ด่วน 1 วัน มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซา่ ด่วน 1 วัน สําหรับบริษทั ทัวร์แล ้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยื่น วีซา่ ด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความ
จําเป็ นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมตั ิข้นึ อยู่กบั สถานทูต
ท่านที่ถือบัตร APEX
ท่านที่ถอื บัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข ้า-ออกประเทศจีนเพือ่ การท่องเที่ยว โดยไม่มวี ซี า่ กับ
องค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กบั ท่าน เพราะว่าบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข ้าออกประเทศของผูถ้ อื
เอกสารนี้ท่านที่ถอื บัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
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2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข ้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตัวเครื
๋ ่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพือ่ ทํา
เรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอทําวีซา่ ใหม่ดว้ ยตนเอง
5. ทางบริษทั ฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รบั
ฝาก ไม่ถอื แทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนัน้ หากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสูญหาย
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น

ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้ !!!!
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล( MISS./ MRS./
MR.)NAME...........................................................SURNAME.....................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.......................................................................................................................
ที่อยู่ปจั จุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)
....................................................................................................................................................................................................
... ..............................................................................รหัสไปรษณีย ์ ............................โทรศัพท์บา้ น....................................
............
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา(กรณี เกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ท่ที างานเก่าแทน)
................................................
....................................................................................................................................................
ตําแหน่งงาน
...................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา
....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ........................................โทร
..............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ถี กู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)
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ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมือ่ วันที่.........................เดือน......................ปี ....................... ถึง วันที่...................เดือน......................ปี
.....................................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
..................................................................
เมือ่ วันที่.........................เดือน....................ปี ........................ ถึง วันที่....................เดือน......................ปี ....................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์
1. (MISS. / MRS. / MR.
NAME..................................................................RELATION..........................................................
2. (MISS. / MRS. /
MR.)NAME..................................................................RELATION...........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง
ทัง้ นี้เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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