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ทิเบต..ดินแดนสวรรคบ์นฟ้าท่ีเรียกขานกนัวา่ “หลงัคาโลก” ดินแดนแห่งกงลอ้มนตราอนัศกัด์ิสิทธ์ิสัมผสับรรยากาศ
การนัง่รถไฟท่องเท่ียวบนเส้นทางท่ีสูงท่ีสุดในโลกชมเทือกเขาคุนลุน้และดินแดนท่ีธรรมชาติสรรคส์ร้างเสมือนแดนสวรรค์
บนดิน…… 

ชม พระราชวงัโปตาลากง สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิของชาวทิเบต พระราชวงัที่สูงที่สุดในโลก  
 ชม ทะเลสาบยามดรก ทะเลสาบน า้จดืที่สูงสุดในโลก 
 เดนิทางโดยสายการบินไทย / โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 5 ดาว  
  

ก าหนดการเดนิทาง   :  16-23 กค. 2559  
วนัแรก กรุงเทพฯ – เฉินตู – วงัแพะเขยีว – โชว์เปลีย่นหน้ากาก                          
08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูท่ี 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  
10.05 น. เหินฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยเท่ียวบินTG 618 (พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
14.05 น. ถึงท่าอากาศยานซวงหลิว เมอืงเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น ้าหมินใจกลาง

มณฑล มีภมิูประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนกัและมีปริมาณความช้ืนสูง ประชากรเมืองเฉินตู
มีราว 10 ลา้นคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบนัเป็นทั้งศนูยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร 
และดา้นการศึกษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต ้หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
น าท่านเดินทางสู่ วงัแพะเขยีว ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของนครเฉินตู  ถือว่าเป็นส านกัท่ีใหญ่ท่ีสุดของลทัธิ
เต๋าในภาคตะวนัตกเฉียงใต ้น าท่านชมส่ิงก่อสร้างส าคญั มีต าหนักหลินจู่ ต าหนักเฉียน คุน ต าหนกัซาน
ซิน ต าหนักถงัอ่องและศาลายนัต์แปดทิศ  ภายในต าหนักประดิษฐานรูปป้ันเทวดาท่ีคนจีนนับถือ  ส่ิงท่ี
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น่าสนใจมากท่ีสุดคือต าหนักซานเซิน  มีแพะทองเหลืองท่ีศกัด์ิสิทธ์ิสองตวัตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมยั
ราชวงศเ์ชง  ตวัหน่ึงน่าประหลาดใจมาก“มีเขาขา้งเดียว”  กล่าวว่าอวยัวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความ
เก่ียวขอ้งกบัสตัวสิ์บสองราศี  มีลกัษณะดงัน้ี มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่  จมูกเหมือนววั กีบเลบ็เหมือน
เสือ  ปากเหมือนกระต่าย  เขาเหมือนมงักร  หางเหมือนงู  หนา้เหมือนมา้  คอเหมือนลิง  หนวดแพะ  ทอ้ง
เหมือนหมา  กน้เหมือนหมู  ซ่ึงคนจีนมีเช่ือวา่ถา้หากเจบ็ป่วยไม่สบายอวยัวะส่วนไดของร่างกายให้น ามือ
ไปลูบจบัส่วนนั้นของแพะแลว้จะหายจากอาการป่วยทนัที และวงัแพะเขียวยงัเป็นส านกัลทัธิเต๋าท่ีระลึก
ถึงท่านเล่าจ้ือ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่านสัมผสัความต่ืนเตน้เร้าใจ ของโชวป์ระจ ามณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซ่ึงท่านไม่
อยากจะลุกจากเกา้อ้ีเลย โชวเ์ปล่ียนหนา้กากท่ีผูแ้สดงสะบดัหนา้เพียงคร้ังเดียวก็ สามารถเปล่ียนหนา้ได้
เพียงเส้ียววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมยัโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลบั
และจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกลูเท่านั้น 
 ทีพ่กั  CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดาว) หรือเทยีบเท่า 
www.crowneplaza.com 

 

วนัทีส่อง  เฉินตู – ลาซา (บินภายในประเทศ)      

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 ให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยก่อนเดนิทางสู่ สนามบิน เพือ่เดนิทางสู่เมอืงลาซา ทเิบต 
........... เหินฟ้าสู่ นครลาซา โดยเท่ียวบิน ............  นครเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดน

หลงัคาโลก”  ศนูยก์ลางพทุธศาสนานิกายทิเบต ตั้งอยูท่ี่ระดบัความ สูง 3,660 เมตร บนสองฝ่ังของแม่น ้า
เคียซู (KYICHUหรือ แม่น ้าลาซา) อนัเป็นสาขาของแม่น ้ายาร์หลุงจางป๋อ (แม่น ้ าพรหมบุตร) ท่ีไหลผา่น
ทิเบตไปทางตะวนัออกลงใตสู่้อ่าวเบงกอลของอินเดีย   

........... เดนิทางถึงสนามบินเมอืงลาซา ท่ีระดบัความสูง 3,600 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิอนัเป็น
ท่ีพ  านักของผูด้  ารงต าแหน่งดาไลลามะ หลงัผ่านพิธีการทางสนามบินและรับสัมภาระเรียบร้อย เดิน
ทางเขา้สู่ เมืองลาซา (ประมาณ 2 ช.ม.) ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสักบัทิวทศัน์ใตฟ้้าสีครามท่ีงดงาม 
แวดลอ้มดว้ยทิวเขาสูงและสายน ้ ายาร์หลุงจางป๋อ (แม่น ้ าพรหมบุตร) ท่ีใสสะอาดไหลเอ่ือยขนานไปกบั
ถนน ผา่นแปลงเพาะปลูกตน้น ้ ามนัหยิวไช่ฮวั และนาขา้วบาเล่ย ์ชมบา้นเรือนชนพื้นเมืองท่ีคงเอกลกัษณ์
ความเป็นทิเบตอยา่งเหนียวแน่น 
จากนั้นให้ท่านอสิระพกัผ่อนเพือ่ปรับสภาพร่างกายในทีพ่กัตามอธัยาศัย  จนถึงเวลานดัหมาย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

http://www.crowneplaza.com/
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 ทีพ่กั BRAHMAPUTRA GRAND HOTEL (5 ดาว)หรือเทยีบเท่า  
 

วนัที่สาม  เขาเหย้าหวงัซาน – พพิธิภณัฑ์ทิเบต – วดัเซรา (ไฮไลท์)                          

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านสู่ เขาเหย้าหวังซาน เขาเหยา้หวงัซานมีการแกะสลกัพระคมัภีร์อกัขระทิเบตบนหนา้ผา มีการเก็บ

รักษาไวอ้ย่างดีมาก เป็นถา้ท่ีมีประวติักว่าพนัปี บนภูเขาทางตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
ส าหรับการถ่ายภาพของพระราชวงัโปตาลากง ท่านสามารถ
ถ่ายภาพของพระราชวงัในมุมท่ีสวยงามไดจ้ากจุดน้ี 
ชม พิพิธภัณฑ์ทิเบต  สถานท่ีเก็บรวบรวมศิลปวัตถุและ
โบราณวตัถุส าคัญของทิเบตเอาไว ้พื้นท่ีภายในพิพิธภัณฑ์
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ชั้ นล่างใช้จัดแสดงนิทรรศการ
เก่ียวกบัการเขา้ยึดครองทิเบตของจีนและผลกระทบจากการ
ยดึครอง ส่วนชั้นบนจดัแสดงเร่ืองราวทางสงัคมของทิเบต ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และในอนาคตซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
คาดกนัวา่จะตอ้งเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 

เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
14.00-16.00 น.  ต่อจากนั้นน าท่านชม   วัดเซรา วดัศกัด์ิสิทธ์ิหน่ึงในสามของพุทธศาสนาวชัรยานนิกายเกลุก  

สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1419 ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีอดีตท่ีตั้งของกระท่อมพระซองฆาปา  ใชศึ้กษาธรรมและปฏิบติั
กรรมฐานอยู่หลายปี ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของวิทยาลยัสงฆ์หลายสาขาวิชา มีพระจ าพรรษาอยูป่ระมาณ 300 
รูป ชมสถาปัตยกรรมลกัษณะผสมผสานอนัยิง่ใหญ่น่าชม 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 ทีพ่กั BRAHMAPUTRA GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่า (5ดาว) www.tibethotel.cn  

 

วนัที่ส่ี พระราชวงัโปตาลากง (ไฮไลท์) –  วดัโจคงั – ถนนแปดเหลีย่ม  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านเขา้ชม พระราชวังโปตาลากง ห้ามน าน ้าดื่มและกล้องถ่ายรูป 
เข้าในพระราชวัง( POTALA PALACE ) เป็นสถานท่ีเล่ืองช่ือติด
อนัดบัโลก แรกของประเทศจีน(CHINA’S WORLD HERITAGE) 
สร้างข้ึนในสมยั  พุทธศตวรรษท่ี 13 เน้ือท่ี 120,000 ตร.ม. ตั้งอยูบ่น
ยอดเขามาร์โปรี(เขาแดง) เป็นอาคาร 13 ชั้นมีห้องต่างๆเกือบ 1,000 
ห้องและมีเสาค ้ายนัอยูก่ว่า 15,000 ตน้ สร้างโดยกษตัริยซ์องเซินกมัโปทรงมีพระบญัชาให้สร้างข้ึนใน 

http://www.tibethotel.cn/
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ศตวรรษท่ี 7 ส าหรับพระมเหสี 2 องค ์ท่ีเป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใชเ้ป็นสถานศึกษาพระธรรม ดา
ไลลามะทุกพระองค์ทรงพ านักท่ีน่ีในฐานะผูน้ าของประเทศและศาสนา  เม่ือมองจากด้านบนของ
พระราชวงัโปตาลา ท่านสามารถชมทศันียภาพหุบเขาและเมืองลาซาไดช้ดัเจน  

 (แนะน าใหทุ้กท่านเขา้ชมเม่ือท่านไดเ้ดินทางเขา้ชมแลว้จะท าใหท่้านรู้สึกปรับสภาพร่างกายไดดี้ข้ึน)  
เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

จากนั้นเท่ียวชม วัดต้าเจาหรือวัดโจคงั (JOKHANG TEMPLE) เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีไดรั้บการยอมรับ
จาก THE UNITED : EDUCATIONALให้เป็น WORLD CULTURAL HERITAGES สร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 7 
พร้อมกบัพระราชวงัโปตาลากง โดยกษตัริยซ์องเซินกมัโป (SONGSTEN GAMBO) กษตัริยอ์งคแ์รกท่ีรับ
ศาสนาพุทธเข้าสู่ทิเบตวดัแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทองค าท่ีองค์หญิงเหวินเฉิง 
(WENCHENG)ทรงอาราธนามายงัทิเบต   
สู่ ตลาดแปดเหลี่ยม หรือ ถนนแปดเหล่ียม  ตั้งอยู่หน้าวิหารโจคงั เป็นตลาดทิเบตท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมือง
ลาซา  โดยมีความยาว 800 เมตร ชาวทิเบตมีความเช่ือวา่ ถนนแปดเหล่ียมน้ีเป็นเส้นทางจงกรม จากชาติน้ี
สู่ชาติหน้าได ้รวมถึงนักท่องเท่ียวสามารถพบเห็นความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตของชาวทิเบต และ
เลือกซ้ือของท่ีระลึกมากมาย งานฝีมือต่าง ๆ ท่ีชาวทิเบตน ามาวางขายรายรอบถนนสายน้ี ถนนสายน้ียงัมี
ร้านคา้ต่าง ๆ ท่ีเป็นของชาวเนปาลและชาวอินเดียจะขายสินคา้น าเขา้ เช่น  พรมถกั หมวก ร้องเทา้ ผา้
ประดบัประตู เคร่ืองเงิน อญัมณี ฯลฯ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 ทีพ่กั BRAHMAPUTRA GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่า (5ดาว) www.tibethotel.cn  
 

วนัที่ห้า ทะเลสาบยามดก – โรงงานสมุนไพรทิเบต – ลาซา    
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบท่ีไดช่ื้อว่าใสสะอาดท่ีสุด ทะเลสาบ
ยามดรก (YAMDROK LAKE หรือ ทะเลสาบหยงัจวัง) เป็น
ทะเลสาบหน่ึงในทะเลสาบสามภพของชาวทิเบตสูงกว่า
ระดบัน ้ าทะเล 4,400เมตรทุกปีจะมีคนนบัแสนไปประกอบพิธี
ลา้งบาปในอดีตเคยเป็นสถานท่ีสู้รบกบัพวกยุโรป เม่ือท่าน
ได้มาเยือนทะเลสาบแห่งน้ีจะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอ้ือม
เพลิดเพลินกบั  ทิวทศัน์ภูเขา, ท่ีราบทุ่งหญา้, ฝงูแกะ, ฟาร์มววั, 
พนัธุ์ไมห้ลากสีสนัและหมู่บา้นชนพื้นเมืองตลอดเสน้ทาง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

http://www.tibethotel.cn/
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 น าท่านสู่ โรงงานสมุนไพรทเิบต ใหท่้านไดเ้ลือกอ้ือิเลือกชมสินคา้ตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินกลบัสู่
เมอืงลาซา 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 ทีพ่กั BRAHMAPUTRA GRAND HOTEL หรือเทยีบเท่า (5ดาว) www.tibethotel.cn  

*** จดัเตรียมกระเป๋าสัมภาระเพือ่เตรียมขึน้รถไฟ ในวนัรุ่งขึน้  
ห้ามน ามีด ของมีคม กรรไกรตดัเลบ็ สเปย์ ขึน้บนรถไฟ *** 

 
วนัที่หก  เมืองลาซา – น่ังรถไฟไต่หลงัคาโลก  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ 
........  น. โดยรถไฟขบวนท่ี ........... เดินทางสู่ซีหนิง * พกัตูน้อนวีไอพี หอ้งละ 4 ท่าน (ไม่มห้ีองเดีย่วบนรถไฟ) 

ความสูง 3,664 เมตร จากระดบัน ้าทะเล - ออกเดินทางจาก “สถานีรถไฟลาซา”  
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั บนรถไฟ 

ความสูง 4,305 เมตร จากระดบัน ้าทะเล - เขา้สู่เขต “หยงัปาจ่ิง” ผา่นโรงงานไฟฟ้าพลงัไอน ้า บริเวณน้ีจะมี
บ่อน ้าพกุระจายอยูท่ัว่ไป บางบ่อจะมีน ้าพพุวยพุง่สูงถึง 100 เมตร  
ความสูง 5,072เมตรจากระดบัน ้าทะเล - ออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตท่ีสถานีบนภูเขา “ถงักู่
ลา-ซาน” จุดสูงสุดท่ีทางรถไฟสายประวติัศาสตร์พาดผา่น ผา่นชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง (ยอดสูงสุด
สูง 6,621 เมตรจากระดบัน ้าทะเล) ซ่ึงเป็นตน้น ้าของแม่น ้าแยงซีเกียง ขบวนรถไฟจะผา่นอุโมงคท่ี์สูงท่ีสุด
ในโลก 4,905 เมตรจากระดบัน ้าทะเล “เฟิงหวอ่ซาน” 
ความสูง 4,743 เมตร จากระดบัน ้าทะเล - เขต “เขอเข่อซีหล่ี” เขตอนุรักษพ์นัธ์ุสตัวป่์าสงวนประเภท กวาง
ทิเบต ลาป่า ววัเหลือง ฯลฯ รถไฟจะว่ิงผา่นสะพานขา้มแม่น ้า ซ่ึงตวัสะพานจะออกแบบเป็น 2 ชั้น ชั้นบน
ส าหรับรถไฟว่ิง และชั้นล่างส าหรับใหฝ้งูสตัวป่์าอพยพ 

http://www.tibethotel.cn/
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ความสูง 4,615 เมตร จากระดบัน ้าทะเล - เขต “ปู้ ตง้เฉวียน” น ้าในบริเวณน้ีจะไม่กลายเป็นน ้าแขง็ไม่วา่จะ
อยูใ่นฤดูหนาวท่ีมีหิมะปกคลุม เพราะมีความร้อนระอุส่งผา่นมาจากใตดิ้น 
ความสูง 4,772 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล – เขา้สู่ช่วงสูงสุดของช่องเขาคุนหลุนท่ีทางรถไฟพาดผ่าน ผ่าน
ชมธารน ้ าแข็งสุริโยธินเบิกฟ้า ถา้อากาศดีสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน (6,178 เมตร) ซ่ึง
น้อยคนนักจะมีโอกาสเห็นดว้ยตา ผ่านอุโมงค์ท่ีเจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686 เมตร ถือว่าเป็น
อุโมงคท่ี์ยาวท่ีสุดในโลกท่ีสร้างบนเขตดินน ้าแขง็ ผา่นทะเลสาบซีหวงัมู่ 
ความสูง 2,820 เมตร จากระดบัน ้าทะเล - นัง่รถไฟชมวิวเพลินใจ รถไฟจะค่อยๆลดระดบัต ่าลงไปเร่ือยๆ 
เยน็น้ีรถไฟจะเขา้เขตสถานีเมืองเก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลซิงไห่ เมืองน้ีก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1960 มีประชากร
ประมาณ 5 หม่ืนคน เป็นเมืองท่ีมีการผลิตเกลือทะเลสาบมากท่ีสุดของจีน 
คืนน้ีรถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อร์มู่” และไปสว่างซีหนิง เส้นทางบางช่วงจะผ่านเขตโอเอซิส และเนิน
ทรายในเขตทะเลทรายโกบี 

ค า่  รับประทานอาหารค า่  บนรถไฟ 
 ทีพ่กั บนรถไฟ ทีว่ิง่บนเส้นทางทีง่ดงามทีสุ่ด...พกัตู้นอน ห้องละ 4 ท่าน ห้องน า้ในโบกี ้ไม่มีห้องเดี่ยวบน
รถไฟ 
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วนัที่เจด็ ซีหนิง  – น่ังเคร่ืองภายในสู่เมืองเฉินตู – ช็อปป้ิงถนนคนเดนิชุนซีลู่    
เช้า  รับประทานอาหารเช้า 
.........น. รถไฟถึงสถานีนครซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงทิเบต-ชิงไห่ 

ท่ีมีความสูงเฉล่ียกว่า 3,000 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ลา้นคน ภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาและท่ีราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือความรกร้างห่างไกลและความเป็นอยูข่องชนเผา่เร่ร่อน 

….…. น. น าท่านเหินฟ้าสู่เมืองเฉินตูโดยเท่ียวบิน …… 
.……..น. เดินทางถึง เมอืงเฉินตู น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน เป็นยา่นท่ีขายสินคา้ท่ี
ทนัสมยัเป็นถนนปิดไม่สามารถให้รถว่ิงผ่านได ้อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และถ่ายรูปแต่ละสถานท่ี
ตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
 ทีพ่กั  CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดาว) หรือเทยีบเท่า 

 www.crowneplaza.com 
 

วนัที่แปด ช๊อปป้ิงถนนโบราณจนิลี ่– กรุงเทพฯ        
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าท่านสู่ ถนนจินลี ่เป็นถนนโบราณท่ีมีสินคา้ให้ท่านชอ้ปป้ิงไดท้ั้งของรับประทาน และของฝากของท่ี
ระลึกเช่นหนา้กากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีน้ีเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีแสดงโชวเ์ปล่ียนหนา้กากอนัโด่งดงัของ
เมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเขา้กอ้สามารถท าใหท่้านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนงัจีนสมยัก่อนได้
เลยทีเดียว 

เทีย่ง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ อาหารยาสมุนไพรจนี 
หลงัอาหารเดินทางสู่สนามบิน  

15.30 ออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทยโดยเท่ียวบินท่ี TG 619 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
17.35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดั  
โดยยดึถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 

 

http://www.crowneplaza.com/
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อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ   72,000   บาท  
    พกัเดีย่วเพิม่   10,000   บาท (ไม่รวมบนรถไฟ) 
 โรงแรมที่พกั   5 ดาว  
 
เงือ่นไข รายการและราคาทวัร์น้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีจะตอ้งไดรั้บการยนืยนั จากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีบริษทัฯ 
ไดรั้บการส ารองท่ีนัง่จากสายการบินและโรงแรมท่ีพกัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับเปล่ียนราคา
ตัว๋เคร่ืองบิน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินมีการปรับสูงข้ึนจากราคาปัจจุบนั และในกรณีท่ีไม่สามารถไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ี
ระบุในรายการ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดของทางสายการบินทางบริษทัฯจะไม่คืน
ค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ินรายการและราคาทวัร์ขา้งตน้น้ีอาจมีการเปล่ียน แปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
อตัรานีร้วม  

 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ตามรายการท่ีระบุไว ้ 
 ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ  
 ค่าวซ่ีาจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน 
 ค่าท่ีพกัตามโรงแรมท่ีระบุในรายการ  
 ค่าอาหาร ม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามท่ีระบุ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 หวัหนา้ทวัร์ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ระยะสั้นตามระยะเวลาของทวัร์ 
 ประกนัภยัการเดินทาง 500,000 บาท (บาดเจบ็เขา้รับการรักษา) / 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวติ) 
 น ้าด่ืมวนัละ1 ขวด/ท่าน   

 
อตัรานีไ้ม่รวม   

 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบก ากบัภาษี 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม   
 ค่าปรับน า้หนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีท่างสายการบินก าหนด  

 ค่าธรรมเนียมทปิ หวัหนา้ทวัร์ คนขบั ไกด ์(ข้ึนอยูก่บัความพอใจในบริการ)  
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เงื่อนไขการยกเลกิและการปรับเงินค่าบริการ 

 แจง้ล่วงหนา้ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 80%  ของราคาทวัร์  
 แจง้ล่วงหนา้นอ้ยกวา่ 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให้ได้ 

 หากมีการออกตัว๋เคร่ืองบินหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบริษทัฯ จะคิดค่าบริการตามจริง 
 หากทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินก่อนไดรั้บวซ่ีา ทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้และหากวซ่ีาของผูเ้ดินทาง

ไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะท าการ REFUND กบัทางสายการบิน หรือ ข้ึนอยูก่บั CONDITION ของทางสายการบิน 
 
โปรดอ่านอย่างละเอยีด ! 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง โดยท่ีจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อน
ออกเดินทาง และยนิดีจะจดัหาคณะอ่ืนหากท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสาย การ
บิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึง
ผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีา หรือ
การเขา้ออกเมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 ราคาอาจมีการปรับข้ึน หากสายการบินมีการปรับราคาน ้ามนัของสายการบิน โดยมีเอกสารยนืยนั 
 กรณีท่านท่ีจะออกตัว๋บินภายในประเทศเพื่อร่วมมาเดินทางกบักรุ๊ป กรุณาแจง้ฝ่ายขายเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์นั้น

สามารถออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน  
***เมื่อท่านจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว*** 

 
เอกสารการขอวซ่ีาจีน (ข้อมูล ณ วนัที ่22 เมษายน 2558) 
1. เอกสารการเดินทาง 

1.1  หนงัสือเดินทางท่ียงัมีอายใุชไ้ดจ้นถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
1.2  หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
1.3  รูปสีขนาด 2 น้ิว 1 ใบ (ฉากหลงัพ้ืนสีขาว / ตอ้งใส่เส้ือมีแขนเท่านั้น / รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน / ใชก้ระดาษฟจิูหรือ โกดกั  
     - ท่านท่ีประสงค์ใชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดั จดัมาพร้อมกบัการส่งหนังสือ

เดินทาง  
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยื่นวีซ่าของท่าน หากท่านเป็นชาย แต่ใชรู้ปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง แต่งหนา้ทาปาก หรือไวผ้มยาว 

1.4  ส าเนาบตัรประชาชน 
1.5  ส าเนาทะเบียนบา้น 
1.6  ส าเนาตัว๋เคร่ืองบิน และใบจองโรงแรม * ถา้ยื่นเดินทางกบักรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจดัการให ้

2. เอกสารการเงิน ** ไม่ต้องใช้เอกสารการเงินส าหรับหนังสือเดินทางไทย  
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3. เอกสารเพิม่เติม 
3.1 ส าหรับผูเ้ดินทางท่ียงัเป็นเดก็อาย ุ6-18 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร (ใบเกิด-ถ่ายส าเนา )  
3.2 ส าหรับผูเ้ดินทางท่ียงัเป็นเดก็อาย ุต ่ากวา่ 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร (ใบเกิด-ตวัจริง)  
3.3 ส าหรับผูเ้ดินทางท่ียงัเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และ บิดา มารดา ไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศดว้ย บิดาและมารดาทั้ง 2 คน 

ตอ้งไปท าหนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศกบัผูอ่ื้นท่ีอ าเภอท่ีมีทะเบียนบา้นของบิดามารดาอยู่ ถา้บิดามารดา
แยกกนัอยูค่นละทะเบียน ทั้งบิดาและมารดาใหไ้ปท าเร่ืองท่ีอ าเภอท่ีมีท่ีอยูข่องบิดาเป็นหลกั พร้อมลงลายมือช่ือในหนงัสือต่อ
หนา้เจา้พนกังานทั้ง 2 คน  

3.4 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน+สมุดบญัชีเงินฝากตวัจริงเท่านั้น 
      (กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชดัเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผูช้ายจริง (แบบคลุมเครือ ไวผ้มยาว 
      หนา้ตาสะสวย) จะตอ้งไปด าเนินการท าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 
3.4 พระภิกษุ ตอ้งใชส้มุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ตวัจริง (อาจมีการยกเลิกชัว่คราว แลว้แต่สถานการณ์) 

4.  ข้อมูลส าคญั  * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารทีท่างบริษทัจัดให้ 
4.1 นกัเรียน นกัศึกษา........แจง้ช่ือสถานท่ีศึกษา ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์
4.2 ผูท่ี้ท างาน.......แจง้ช่ือสถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูท่ี่ท างาน หมายเลขโทรศพัท ์
4.3 ท่ีอยูปั่จจุบนัของผูเ้ดินทาง และหมายเลขโทรศพัทท่ี์บา้นท่ีติดต่อได ้
4.4 ผูท่ี้แต่งงานแลว้ ตอ้งใหร้ายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศพัท ์
4.5 ผูท่ี้เป็นโสด ตอ้งแจง้ช่ือบิดาหรือมารดา หรือ พ่ีนอ้ง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ 
4.6 ผูเ้ดินทาง ตอ้งแจง้ช่ือญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดจ้ริง  

โปรดรับทราบว่า  
 ผูถื้อเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ตอ้งยื่นวีซ่าดว้ยตนเอง เพราะทางสถานทูตตอ้งการดูตวั 
 ผูถื้อเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ตอ้งเผื่อเวลาท าวีซ่า ไวล่้วงหนา้ก่อนเดินทางประมาณ 20 วนั 
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยและมี

ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 
เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

 กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติท่ีไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 
 ขอ้มลูท่ีท่านแจง้กบัทางบริษทัฯ จะใชส้ าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าขอ้มูลเท็จ อาจ

มีการระงบัการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 
 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อย่างนอ้ย 5-7 วนั

ท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรืออาจเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร ซ่ึงเป็นเอกสิทธ์ิของ

สถานทูต และบางคร้ังทางบริษทัฯ ไม่ทราบล่วงหนา้ หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  
 ท่านท่ีถือหนงัสือเดินทางราชการ ถา้จะไปท่องเท่ียวทิเบต ตอ้งใชห้นงัสือเดินทางแบบปกติ 
 ท่านท่ีถือบตัร APEX ตอ้งท าวีซ่าจีนถา้ตอ้งการไปทิเบต ไม่สามารถใชบ้ตัร APEX แทนวีซ่าจีนได ้
 ท่านท่ีถือบตัร APEX หรือ ถือหนงัสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเขา้ประเทศจีนเพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีวีซ่า 
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เพราะวา่บริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถื้อเอกสารนั้นๆ 

กรุณาส่งเอกสารยืน่วซ่ีาก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วนัท าการ 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน 2-3 วนั  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.- 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน 1 วนั  มีการยกเลิกระเบียบการยืน่ขอวซ่ีาด่วน 1 วนั ส าหรับบริษทัทวัร์แลว้ / ถา้ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่ วี
ซ่าด่วน 1 วนั ขอใหท้่านจดัเตรียมเอกสารทุกอยา่ง ใหพ้ร้อม และ ไปยืน่เอกสารและช้ีแจงความจ าเป็นดว้ยตนเอง แต่ดุลพินิจ
ในการพิจารณาและการอนุมติัข้ึนอยูก่บัสถานทูต 

 

ท่านที่ถอืบัตร APEX 
 ท่านท่ีถือบตัร APEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเอง ถึงสิทธิการเขา้-ออกประเทศจีนเพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีวีซ่า กบัองคก์รฯ 
ท่ีออกบตัรน้ีใหก้บัท่าน เพราะวา่บริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถื้อเอกสารน้ีท่านท่ีถือบตัร 
APEX จะตอ้งระมดัระวงัรักษาบตัรของท่านไม่ใหสู้ญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงวา่ 
1. สายการบินอาจจะไม่ใหท่้าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตวัจริง 
2. ด่านตรวจคนเขา้เมือง อาจะไม่อนุญาตใหท่้านผา่นเขา้-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตวัจริง 
3. หากบตัรสูญหาย ท่านอาจไม่ไดเ้ดินทางต่อกบัคณะทวัร์ และอาจตอ้งติดคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 1-2 อาทิตย ์ 
4. หากบตัรสูญหาย ท่านตอ้งจ่ายค่าท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซ้ือตัว๋เคร่ืองบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะท่ีท่านอยูต่่อ เพ่ือท าเร่ืองการออก

บตัรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ดว้ยตนเอง 
5. ทางบริษทัฯ มีนโยบายใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทุกแผนก เช่น หวัหนา้ทวัร์ พนกังานเกบ็เอกสาร พนกังานขาย ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่

ถือแทน หรือไม่เกบ็รักษาแทน ดงันั้นหากท่านฝากบตัร APEX และ/หรือส่งบตัรติดมากบัเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

 


