
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – เมืองเฉินตู 

14.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-W โดยสายการบิน 

SICHUAN AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ต้อนรับ คอยอ านวยความสะดวกตวจเช็คกระเป๋าเดินทาง และ

น าท่านเชค็อินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน 

17.30 น. เหิรฟ้าสู่ นครเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES ที่ 3U8146 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง) 

 (สายการบิน SICHUAN AIRLINES ให้โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ ใบละ 23 กก.) 

22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังจากผ่านข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้ว รับ

กระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู เฉินตูเป็นเมืองย่อยจังหวัดท่ีได้ท า

หน้าที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ต้ังอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าหมินใจกลางมณฑล 

ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน เป็นหนึ่งในสามของเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาค

ตะวันตกของจีน (อีกสองแห่งคือฉงชิ่งและซีอาน) ในปัจจุบันเป็นท้ังศูนย์กลางด้านการเมือง 

การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้  

พักที่ AIRPORT HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า  

(โรงแรมใกล้สนามบิน เพื่อความสะดวกในการต่อไฟลท์) 

 

วันที่สอง เฉินตู – ลาซา (บินภายใน) 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบ Set Box เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

06.30 น. น าท่านสู ่อาคารท่าอากาศยานภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปสู่ เมืองลาซา 

08.30 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองลาซา โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8697  

  (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง) 

10.55 น. เดินทางถึง นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดนหลังคาโลก” 

ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายทิเบต ต้ังอยู่ที่ระดับความ สูง 3,650 เมตร บนสองฝั่งของแม่น้ า

เคียซู (KYICHU หรือ แม่น้ า) ทิเบต (TIBET) ต้ังอยู่ใจกลางของทวีปเอเชียระหว่างประเทศจีน

กับอินเดีย เป็นเขตปกครองตนเองพิเศษของประเทศจีน ทิเบตต้ังอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่

ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก หรือเปรียบได้กับเป็นหลังคาโลก ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 1.2 ล้าน

ตารางกิโลเมตร มีภูเขาและที่ราบสูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า “หลังคาโลก” ทิเบตมี

อากาศที่หนาวเย็นมาก และมีความกดอากาศและอ๊อกซิเจนที่ต่ า ฉะนั้นผู้ที่จะมาเที่ยวในทิเบต

จ าเป็นจะต้องพักเพื่อปรับสภาพร่างกายก่อน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกายในที่พักตามอัธยาศัย  



ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ GANG JIAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม  พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – จตุรัสบากอร ์(ถนนแปดเหลี่ยม) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวังโปตาลา ต้ังอยู่บนยอดเขาแดง ซึ่งมีความสูงประมาณ 117 เมตร 

พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่างๆ เกือบ 

1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบต ให้เป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันได้ส าเร็จ คือ กษัตริย์   ชองเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่ม

ต้องการเพียงจะสร้างเป็นต าหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรง

ใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมค าสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จวบ

จนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครอง เป็นพระลามะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันนี้ส่วน

ก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติม ในยุคหลังอาคาร

ที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ ส่วนหลักๆ สร้างในสมัยของ ดาไลลามะ ที่ 5 ประมาณปี ค.ศ. 1645 – 

1693 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14) 

เพ่ือให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา 

แบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดง 

และส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาว เป็นส่วน

ของสังฆาวาส  พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาส

ส าหรับใช้ท ากิจของสงฆ์  และบรรจุพระศพขององค์ดา

ไลลามะ (ดาไลลามะองค์ที่ 5 7 8 9 10 11 12 และ 

13)  และห้องสมุดที่ใช้ส าหรับเก็บ พระไตรปิฎก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ (ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจาซื่อ) เป็น

วัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตทั้งมวล 

เพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน พระลามะจ านวนมากก็จะ

เดินทางมารวมกันท าพิธีที่นี่ สร้างในสมัยของกษัตริย์ 

ซองเซิน กัมโป (ค.ศ.620 - 649 ผู้ที่รวมอาณาจักร

ทิเบตให้เป็นปึกแผ่น) เพ่ือไว้เป็นที่ประดิษฐานของ

พระพุทธรูปที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์ 

คือ ชาติจีน และเนปาล น าเข้ามายังทิเบต  ศิลปะ

การก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่น าเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาลและแคช

เมียร์ มีต านานเล่ากันว่า ก่อนที่พระองค์จะสร้างวัดต้าเจาซื่อ ได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยน

แหวนขึ้นไปบนอากาศ หากแหวนนั้นตกลงที่ใดก็จะสร้างวัดลงตรงนั้น ปรากฏว่าแหวนลอยลง



ไปตกในสระน้ ากระทบกับหินที่โผล่ขึ้นมา ทันใดนั้นเอง นิมิตของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไป

ได้เห็น จึงนับว่าเป็นนิมิตที่ดี พระองค์จึงรับสั่งให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดเป็นที่

ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนาง เหวิน เฉิง น ามาจากประเทศจีนเมื่อ  1,300 ปีก่อน ซึ่ง

ได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักด์ิสิทธิ์ที่สุด จากนั้นน าท่านชมวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวทิเบตที่ จตุรัสบากอร์ หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งเป็นจุด

รวมศาสนา ศิลปะหัตกรรมตลอดจนวัฒนธรรมของทิเบต ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมือง

ตามอัธยาศัย 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ GANG JIAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี ทะเลสาบหยางโจยงหู (ทะเลสาบยังดร๊อกโซ) – ลาซา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยัง ทะเลสาบหยางโจยงหู หรือ

ทะเลสาบยั งดร๊อกโซ เป็ น  1 ใน  4 ทะเลสาบ

ศักด์ิสิทธิ์ของทิเบต  และเป็น ทะเลสาบน้ าจืดที่

ใหญ่ที่สุดในทิเบต ความสูงเหนือระดับผิวน้ าทะเลจะ

อยู่ที่  4,441 เมตร อยู่ในวงล้อม ของเทือกเขา

หิมาลัยด้านเหนือได้สมญานามว่า “คลังแห่งมัจฉา

ของทิเบต”  กินอาณาเขตกว่า 658 ตารางกิโลเมตร กว้างใหญ่คดเคี้ยวเป็นรูปคล้ายแมงป่อง 

น้ าในทะเลสาบเป็นสีเทอร์ควอยซ์สวยงามเป็นประกาย ระยิบระยับ มีเทือกเขาหิมะโนจินคางซัง

เป็นฉากหลัง เชื่อกันว่าทะเลสาบแห่งนี้ เป็นจิตวิญญาณของชนชาติทิเบต   หากน้ าใน

ทะเลสาบแห่งนี้เหือดแห้งก็หมายถึงการล่มสลายของทิเบต ทุกๆ ปี จะมีคนนับแสน เดินทางมา

ประกอบพิธีล้างบาป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมมือ

ถึง เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้า ฝูงแกะ ฟาร์มวัว พันธุ์ไม้ป่าหลากสีสัน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับสู่ตัว เมืองลาซา  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 

พักที ่ GANG JIAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า ลาซา (บินภายใน) – เฉินตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

07.00 น. น าท่านสู ่อาคารท่าอากาศยานภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปสู่ เมืองเฉินตู 

10.35 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8698 



12.35 น. เดินทางถึง เมืองเฉินตู รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เฉินตู 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินชม ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนที่อยู่ติดกับศาลขงเบ้ง จิ๋นหลี่ถือเป็นถนน

วัฒนธรรม ตกแต่งแบบย้อนยุค บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสามก๊ก ถนนมีการตกแต่ง

อย่างสวยงาม มีของเก่าๆ มากมาย  มีร้านอาหาร ร้านน้ าชา โรงเต๊ียม โรงงิ้ว ให้ท่านได้อิสระ

ตามอัธยาศัย  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู อาหารกวางตุ้ง 

พักที ่ WU HOU HOLODAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

วันที่หก ร้านนวดเท้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษ

สูตรเดียวไม่ซ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรู้จักกันดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศใน

ด้านรักษาแผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน   

จากนั้นน าท่านสู้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอน

เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ตุ๋นยาจีน 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว 

14.40 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 

3U8145 

16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... 

 

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

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

**โรงแรม ที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนข้ึนอยู่กับความเหมาะสม  

และค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก** 



**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

เด็ก  
 (เด็กอายุไม่

เกิน18ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

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 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ 

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน*** 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง 

ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ ผ้าไหม ไข่มุก ใบชา ใยไผ่ไหม หยก ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ใน

โปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก

ร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการ

บังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / ร้าน 

 ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายในวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจ

สามารถซื้อได ้โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ใดๆทั้งสิ้น  

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ      

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ใบ และไม่เกิน 23 กก.     



 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเด่ียวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท  

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ

รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ เพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่

บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้า

ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่

ช าระแล้ว 



2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่

ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหน้าต๋ัวเท่านั้น จึง

ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมดให้กับท่านทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 

ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 



การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง  ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 

1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋า

ใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจาก

รัฐบาลท้องถิ่นต้องการรักษาส่ิงแวดล้อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม 

4. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท า   

วีซาจีนทา่นจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากทางบรษัิท

ไม่ทราบกฎและกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า/ผู้ใช้บัตร APEC และโปรดดูแลรักษาบัตร

ของท่าน หากท่านท าบัตรหายในระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง

น้อย 2 สัปดาห์ เพื่อด าเนินการเรื่องต่างๆ 

5. IATA ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน าแบตเตอรี่ส ารองข้ึนไปบนเครื่องบินดังนี้ 

 แบตเตอรี่ส ารองสามารถน าใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจ านวนและปริมาณที่จ ากัด ได้แก่ 

4.1 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถน าขึ้น

เครื่องได้ไม่มีการจ ากัดจ านวน  

4.2 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึ้น

เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน 

4.3 แบตเตอรี่ส ารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามน าข้ึนเครื่องในทุกกรณี 

5. ห้ามน าแบตเตอรี่ส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน 

 

 หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหน้าว่างส าหรับติดหน้าวีซ่าและ

ประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย 

 รูปถ่ายส ีฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5*4.5 ซ.ม. จ านวน 2 รูป      ตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้มาตรฐานสถานทูต 



สถานทูตปฏิเสธไม่รับรูปถ่ายโพลารอย / รูปถ่ายสติ๊กเกอร์ /  

รูปชุดครยุรับปริญญา/รูปชุดราชการ /ห้ามใส่เสื้อแขนกุด  

และห้ามใส่เสื้อสีขาว ทุกชนิด(เน่ืองจากฉากหลังต้องเป็นสีขาว) 

ห้ามสวมเครื่องประดับ ห้ามใส่คอนแทรคเลนส์ ห้ามยิ้มเห็นพัน เปิด

เห็นใบหูและหน้าผาก ชัดเจน 

 หลักฐานส่วนตัว ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประชาชน, 

ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน ที่กรอกรายละเอียด

ชัดเจนและถูกต้อง 

เงื่อนไขเอกสารเพิ่มเติมการย่ืนวีซ่าประเภทต่างๆ 

 เอกสารเพ่ิมเติมกรณีผู้เยาว์  

อายุ 6-18 ปีบริบูรณ์ ใช้  ส าเนาสูติบัตร   พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 

อายุต่ ากว่า 6 ปีบริบูรณ์ ใช้  สูติบัตร (ฉบับจริง)  พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 

 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องให้บิดาและมารดาท าหนังสือ

ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ 

 กรณีบิดาหรือมารดาของเด็ก มีสถานะหย่าหรือหม้าย ต้องแนบใบปกครองบุตรหรือใบสลักหลังท้ายใบหย่ามา

ด้วย เพื่อยืนยันการปกครองบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ต้องยื่นหนังสือรับรองการท างาน, จดหมายชี้แจง

ตนเอง และสมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต) 

และสามารถพ านักอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วันเท่าน้ัน 

 กรณีชาวต่างชาติที่ท างานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ต้องยื่น ใบอนุญาตท างาน (ถ้ามี), จดหมายชี้แจง

ตนเองพร้อมรายละเอียดที่อยู่ที่ชัดเจน สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงพร้อมส าเนาย้อนหลัง 6 เดือน (ในบางกรณีอาจ

ต้องไปแสดงตัวที่สถานทูต) โดยมีค่าบริการเพิ่ม 500-1000 บาท  

 ผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติจะต้องท า Re-Entry Permit ด้วยตนเองก่อนส่งเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นวีซ่ากรณีดังน้ี  

หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานทูตจีน

โดยตรง / กรณีเป็น พระภิกษุ/สามเณร 

 ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องท าวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้อง 

รับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง 

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า (เพิ่มเติม) ในกรณียื่นด่วน และส าหรับชาวต่างชาติ 

1. กรณียื่นวีซ่าด่วน (ใช้เวลาด าเนินการ 2-3 วันท าการ)  

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,100 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตต่างชาติ) 

2. กรณียื่นวีซ่าด่วนพิเศษ (ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ)  

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านละ 1,700 บาท (ส าหรับพาสปอร์ตไทยและพาสปอร์ตต่างชาติ) 



3. พาสปอร์ตอเมริกา จ่ายเพิ่มค่าวีซ่าประมาณ 3,600 บาท 

 

หมายเหต ุ

 ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใด

กต็าม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียมที่ได้

ช าระไปแล้ว 

 ทางบริษัทฯ บริการยื่นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวแบบเข้าออก 1 ครั้ง ให้แก่ท่านซึ่งด าเนินการยื่นเป็นหมู่คณะและเป็น

การยื่นแบบปรกติ 4 วันท าการเท่านั้น 

 การเรยีกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัททัวร์ไม่

ทราบล่วงหน้าและอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร 

 การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลวีซ่าประเทศจีน 

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการขอวีซ่าของท่านเอง ** 

ชื่อ-นามสกุล (สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง)  (MR./MRS./MS./MSTR.) 

................................................................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   ระบุชื่อบิดา..................................................ชื่อมารดา...................................................... 



□ แต่งงานจดทะเบียนสมรส □ แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

         ระบุชื่อคู่สมรส  ......................................................................................................................... 

□ หม้าย □ หย่า    

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน............................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน.......................................เบอร์มือถือ............................................. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)........................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์........................................ เบอร์มือถือ......................................... 

ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ..............................................................ต าแหน่งงาน.......................................... 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ......................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์............................................................... 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก เนื่องจาก 

ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ท่าน 

□ ออกค่าใช้จ่ายเอง □ ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายให้ □ อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................... 

ท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมในการไปจีนหรือไม่ □  มี □ ไม่มี 

ถ้ามี กรุณาระบุชื่อบริษัทประกัน ............................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่..........................................สถานที/่เมือง....................................วัตถุประสงค์....................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถ้าเคย กรุณาระบุวันที่.........................................ประเทศ...........................................วัตถุประสงค์.......................... 

ชื่อสมาชิกในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ 

 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ์ ............................. 

 ชื่อ-สกุล ...................................................อาชีพ......................................ความสัมพันธ์ ............................. 

ชื่อผู้ติดต่อได้ (กรณีฉุกเฉินที่ไม่ได้เดินทาง) ............................................... เบอร์โทรศัพท์.................................. 

ความสัมพันธ์.................................................... 

 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่าน้ัน ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการ

อ านวยความสะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 

 


