กำหนดกำรเดินทำง : 10-17/11-18/12- 19 เมษำยน 2560
วันแรก กรุงเทพฯ – เฉินตู – วังแพะเขียว
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
10.05 น. เหินฟ้ าสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินTG 618 (พร้อมบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
14.05 น. ถึงท่าอากาศยานซวงหลิว เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบ่ ริ เวณลุ่มแม่น้ าหมินใจก
ลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบ
อาชี พ เกษตรกรรม โดยมี ฤ ดู ร้ อ นที่ อ บอุ่ น ฤดู ห นาวที่ ไ ม่ ห นาวนั ก และมี ป ริ ม าณความชื้ น สู ง
ประชากรเมืองเฉิ นตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็ นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปั จจุบนั เป็ นทั้งศูนย์กลาง
ด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉี ยงใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง
นาท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉิ นตู ถือว่าเป็ นสานักที่ใหญ่ที่สุด
ของลัทธิเต๋ าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ นาท่านชมสิ่ งก่อสร้างสาคัญ มีตาหนักหลินจู่ ตาหนักเฉียน คุน
ตาหนักซานซิ น ตาหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ ภายในตาหนักประดิษฐานรู ปปั้ นเทวดาที่คน
จี น นับ ถื อ สิ่ งที่ น่ าสนใจมากที่ สุ ดคื อ ตาหนัก ซานเซิ น มี แ พะทองเหลื องที่ ศ กั ดิ์ สิ ทธิ์ สองตัวตั้ง
ตระหง่านอยู่ต้ งั แต่สมัยราชวงศ์เชง ตัวหนึ่ งน่ าประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดี ยว” กล่าวว่าอวัยวะ

คำ่

ส่ วนต่ างๆ ของแพะ จะมี ความเกี่ ยวข้องกับสั ตว์สิบสองราศี มี ลกั ษณะดังนี้ มี หู เหมื อนหนู ตา
เหมือนไก่ จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสื อ ปากเหมือนกระต่าย เขาเหมือนมังกร หางเหมือนงู
หน้าเหมือนม้า คอเหมือนลิง หนวดแพะ ท้องเหมือนหมา ก้นเหมือนหมู ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหาก
เจ็บ ป่ วยไม่ สบายอวัยวะส่ วนไดของร่ างกายให้น ามื อไปลูบจับส่ วนนั้น ของแพะแล้วจะหายจาก
อาการป่ วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็ นสานักลัทธิเต๋ าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดำว) www.crowneplaza.com

วันที่สอง เฉินตู – ลำซำ (บินภำยในประเทศ)
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
07.15 น. เหิ นฟ้ าสู่ นครลาซา โดยเที่ ยวบิ น CA4401 นครเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต
“ดินแดนหลังคาโลก” ศูนย์กลางพุทธศาสนานิ กายทิเบต ตั้งอยู่ที่ระดับความ สู ง 3,660 เมตร บน
สองฝั่งของแม่น้ าเคียซู (KYICHUหรื อ แม่น้ าลาซา) อันเป็ นสาขาของแม่น้ ายาร์หลุงจางป๋ อ (แม่น้ า
พรหมบุตร) ที่ไหลผ่านทิเบตไปทางตะวันออกลงใต้สู่ อ่าวเบงกอลของอินเดีย
09.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินเมืองลำซำ ที่ระดับความสู ง 3,600 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์
อัน เป็ นที่ พ านัก ของผูด้ ารงต าแหน่ งดาไลลามะ หลังผ่านพิ ธี ก ารทางสนามบิ น และรั บ สั ม ภาระ
เรี ยบร้อย เดินทางเข้าสู่ เมืองลาซา (ประมาณ 2 ช.ม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ใต้ฟ้า
สี ครามที่งดงาม แวดล้อมด้วยทิวเขาสู งและสายน้ ายาร์หลุงจางป๋ อ (แม่น้ าพรหมบุตร) ที่ใสสะอาด
ไหลเอื่อยขนานไปกับถนน ผ่านแปลงเพาะปลูกต้นน้ ามันหยิวไช่ฮวั และนาข้าวบาเล่ย ์ ชมบ้านเรื อน
ชนพื้นเมืองที่คงเอกลักษณ์ความเป็ นทิเบตอย่างเหนียวแน่น
จำกนั้นให้ ท่ำนอิสระพักผ่ อนเพือ่ ปรับสภำพร่ ำงกำยในทีพ่ กั ตำมอัธยำศัย จนถึงเวลานัดหมาย
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านชมเมืองลาซา หรื อ พักผ่อนอยูใ่ นโรงแรม
คำ่
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สำม เขำเหย้ ำหวังซำน – พิพธิ ภัณฑ์ ทิเบต – วัดเซรำ (ไฮไลท์ )
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
น าท่ า นสู่ เขำเหย้ ำ หวั ง ซำน เขาเหย้า หวัง ซานมี ก าร
แกะสลัก พระคัม ภี ร์ อ ัก ขระทิ เบตบนหน้า ผา มี ก ารเก็ บ

รักษาไว้อย่างดีมาก เป็ นถ้าที่มีประวัติกว่าพันปี บนภูเขาทางตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นสถานที่ที่เหมาะ
สาหรับการถ่ายภาพของพระราชวังโปตาลากง ท่านสามารถถ่ายภาพของพระราชวังในมุมที่สวยงาม
ได้จากจุดนี้ ชม พิพิธภัณฑ์ ทิเบต สถานที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุและโบราณวัตถุสาคัญของทิ เบต
เอาไว้ พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ชั้นล่างใช้จดั แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเข้า
ยึดครองทิเบตของจีนและผลกระทบจากการยึดครอง ส่ วนชั้นบนจัดแสดงเรื่ องราวทางสังคมของ
ทิเบต ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และในอนาคตซึ่งเป็ นสิ่ งที่คาดกันว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
14.00-16.00 น.
ต่อจากนั้นนาท่านชม วัดเซรำ วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกาย
เกลุก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1419 ตั้งอยูบ่ นพื้นที่อดีตที่ต้ งั ของกระท่อมพระซองฆาปา ใช้ศึกษาธรรม
และปฏิบตั ิกรรมฐานอยู่หลายปี ปั จจุบนั เป็ นที่ต้ งั ของวิทยาลัยสงฆ์หลายสาขาวิชา มีพระจาพรรษา
อยูป่ ระมาณ 300 รู ป ชมสถาปัตยกรรมลักษณะผสมผสานอันยิง่ ใหญ่น่าชม
คำ่
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สี่

พระรำชวังโปตำลำกง (ไฮไลท์ ) – วัดโจคัง – ถนนแปดเหลีย่ ม

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเข้าชม พระรำชวังโปตำลำกง ห้ ำมนำน้ำดื่มและ
กล้ องถ่ ำยรู ป เข้ ำในพระรำชวัง( POTALA PALACE )
เป็ นสถานที่เลื่องชื่ อติดอันดับโลก แรกของประเทศจีน
(CHINA’S WORLD HERITAGE) ส ร้ างขึ้ น ใน ส มั ย
พุทธศตวรรษที่ 13 เนื้ อที่ 120,000 ตร.ม. ตั้งอยู่บนยอด
เขามาร์โปรี (เขาแดง) เป็ นอาคาร 13 ชั้นมีหอ้ งต่างๆเกือบ
1,000 ห้องและมีเสาค้ ายันอยู่กว่า 15,000 ต้น สร้างโดย
กษัตริ ยซ์ องเซิ นกัมโปทรงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 7 สาหรับพระมเหสี 2 องค์ ที่เป็ น
ชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็ นสถานศึกษาพระธรรม ดาไลลามะทุกพระองค์ทรงพานักที่นี่ใน
ฐานะผูน้ าของประเทศและศาสนา เมื่ อมองจากด้านบนของพระราชวังโปตาลา ท่านสามารถชม
ทัศนียภาพหุ บเขาและเมืองลาซาได้ชดั เจน(แนะนาให้ทุกท่านเข้าชมเมื่อท่านได้เดินทางเข้าชมแล้ว
จะทาให้ท่านรู ้สึกปรับสภาพร่ างกายได้ดีข้ ึน)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

คำ่

จากนั้น เที่ ยวชม วัดต้ ำเจำหรื อวัด โจคัง (JOKHANG TEMPLE) เป็ นอี กสถานที่ ห นึ่ งที่ ได้รับการ
ยอมรั บ จาก THE UNITED : EDUCATIONALให้เป็ น WORLD CULTURAL HERITAGES สร้ างขึ้ น
ในศตวรรษที่ 7 พร้ อ มกับ พระราชวัง โปตาลากง โดยกษัต ริ ย์ซ องเซิ น กัม โป (SONGSTEN
GAMBO) กษัต ริ ย์อ งค์ แ รกที่ รั บ ศาสนาพุ ท ธเข้ า สู่ ทิ เบตวัด แห่ งนี้ สร้ า งขึ้ นเพื่ อ ประดิ ษ ฐาน
พระพุ ท ธรู ป ทองค าที่ อ งค์ห ญิ งเหวิน เฉิ ง (WENCHENG)ทรงอาราธนามายังทิ เบตสู่ ตลำดแปด
เหลี่ยม หรื อ ถนนแปดเหลี่ ยม ตั้งอยู่หน้าวิหารโจคัง เป็ นตลาดทิ เบตที่ ใหญ่ ที่สุดของเมื องลาซา
โดยมีความยาว 800 เมตร ชาวทิเบตมีความเชื่อว่า ถนนแปดเหลี่ยมนี้เป็ นเส้นทางจงกรม จากชาติน้ ีสู่
ชาติหน้าได้ รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นความเป็ นอยูแ่ ละการดาเนินชีวิตของชาวทิเบต และ
เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย งานฝี มือต่าง ๆ ที่ชาวทิเบตนามาวางขายรายรอบถนนสายนี้ ถนนสายนี้
ยังมีร้านค้าต่าง ๆ ที่เป็ นของชาวเนปาลและชาวอินเดียจะขายสิ นค้านาเข้า เช่น พรมถัก หมวก ร้อง
เท้า ผ้าประดับประตู เครื่ องเงิน อัญมณี ฯลฯ
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำ ทะเลสำบยำมดก – โรงงำนสมุนไพรทิเบต – ลำซำ
เช้ ำ

เทีย่ ง

คำ่

 รับประทำนอำหำรเช้ ำทีโ่ รงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ท ะเลสาบที่ ไ ด้ชื่ อ ว่ า ใสสะอาดที่ สุ ด
ทะเลสำบยำมดรก (YAMDROK LAKE หรื อ ทะเลสาบ
หยังจัวง) เป็ นทะเลสาบหนึ่งในทะเลสาบสามภพของชาว
ทิ เบตสู งกว่าระดับ น้ าทะเล 4,400เมตรทุ ก ปี จะมี ค นนับ
แสนไปประกอบพิธีลา้ งบาปในอดีตเคยเป็ นสถานที่สู้รบ
กับพวกยุโรป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่ งนี้ จะรู ้สึก
เหมือนฟากฟ้ าอยู่แค่เอื้อมเพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์ภูเขา, ที่ราบทุ่งหญ้า, ฝูงแกะ, ฟาร์ มวัว, พันธุ์ไม้
หลากสี สันและหมู่บา้ นชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ โรงงำนสมุนไพรทิเบต ให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชมสิ นค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดิน
กลับสู่ เมืองลำซำ
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
 ทีพ่ กั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ ำ

*** จัดเตรียมกระเป๋ ำสั มภำระเพือ่ เตรียมขึน้ รถไฟ ในวันรุ่งขึน้
ห้ ำมนำมีด ของมีคม กรรไกรตัดเล็บ สเปย์ ขึน้ บนรถไฟ ***

วันที่หก ลำซำ – นั่งรถไฟไต่ หลังคำโลก
เช้ ำ
08.50

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ
โดยรถไฟขบวนที่ Z6802 เดินทางสู่ ซีหนิง * พักตูน้ อนวีไอพี ห้องละ 4 ท่าน (ไม่มีหอ้ งเดี่ยวบน
รถไฟ)ความสู ง 3,664 เมตร จากระดับน้ าทะเล - ออกเดินทางจาก “สถานีรถไฟลาซา”ความสู ง 4,305
เมตรจากระดับน้ าทะเล
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน
เข้าสู่ เขต “หยังปาจิ่ง” ผ่านโรงงานไฟฟ้ าพลังไอน้ า บริ เวณนี้จะมีบ่อน้ าพุกระจายอยูท่ วั่ ไป บางบ่อจะ
มีน้ าพุพวยพุ่งสู งถึง 100 เมตรความสู ง 5,072เมตรจากระดับน้ าทะเล - ออกจากเขตปกครองตนเอง

คำ่

ชนชาติทิเบตที่สถานีบนภูเขา “ถังกู่ลา-ซาน” จุดสู งสุ ดที่ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์พาดผ่าน ผ่าน
ชมแนวเทือกเขาเก๋ อลาตานตง (ยอดสู งสุ ดสู ง 6,621 เมตรจากระดับน้ าทะเล) ซึ่งเป็ นต้นน้ าของแม่น้ า
แยงซี เกี ย ง ขบวนรถไฟจะผ่ า นอุ โ มงค์ที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลก 4,905 เมตรจากระดับ น้ าทะเล “เฟิ ง
หว่อซาน”ความสู ง 4,743 เมตร จากระดับน้ าทะเล - เขต “เขอเข่อซี หลี่” เขตอนุ รักษ์พนั ธุ์สัตว์ป่า
สงวนประเภท กวางทิเบต ลาป่ า วัวเหลือง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ า ซึ่ งตัวสะพานจะ
ออกแบบเป็ น 2 ชั้น ชั้นบนสาหรับรถไฟวิ่ง และชั้นล่างสาหรับให้ฝูงสัตว์ป่าอพยพความสู ง 4,615
เมตร จากระดับน้ าทะเล - เขต “ปู้ ต้งเฉวียน” น้ าในบริ เวณนี้ จะไม่กลายเป็ นน้ าแข็งไม่ว่าจะอยูใ่ นฤดู
หนาวที่ มี หิ ม ะปกคลุ ม เพราะมี ค วามร้ อ นระอุ ส่ ง ผ่ า นมาจากใต้ดิ น ความสู ง 4,772 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล – เข้าสู่ ช่วงสู งสุ ดของช่ องเขาคุนหลุนที่ทางรถไฟพาดผ่าน ผ่านชมธารน้ าแข็งสุ ริโย
ธินเบิกฟ้ า ถ้าอากาศดีสามารถมองเห็นยอดสู งสุ ดของภูเขาคุนหลุน (6,178 เมตร) ซึ่งน้อยคนนักจะมี
โอกาสเห็นด้วยตา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686 เมตร ถือว่าเป็ นอุโมงค์ที่ยาว
ที่สุดในโลกที่สร้างบนเขตดินน้ าแข็ง ผ่านทะเลสาบซีหวังมู่ความสู ง 2,820 เมตร จากระดับน้ าทะเล
- นั่งรถไฟชมวิวเพลินใจ รถไฟจะค่อยๆลดระดับต่าลงไปเรื่ อยๆ เย็นนี้ รถไฟจะเข้าเขตสถานี เมือง
เก๋ อเอ่อร์มู่ มณฑลซิ งไห่ เมืองนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 มีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน เป็ นเมืองที่มี
การผลิตเกลือทะเลสาบมากที่ สุดของจีนคืนนี้ รถไฟจะออกจาก “เก๋ อเอ่อร์ มู่” และไปสว่างซี หนิ ง
เส้นทางบางช่วงจะผ่านเขตโอเอซิส และเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี
 รับประทำนอำหำรคำ่ บนรถไฟ
 ทีพ่ กั บนรถไฟ ทีว่ งิ่ บนเส้ นทำงทีง่ ดงำมทีส่ ุ ด...พักตู้นอน ห้ องละ 4 ท่ ำน ห้ องนำ้ ในโบกี้ ไม่ มี
ห้ องเดี่ยวบนรถไฟ

วันที่เจ็ด ซีหนิง – นั่งเครื่องภำยในสู่ เมืองเฉินตู – ช็อปปิ้ งถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลีย่ นหน้ ำกำก
..........น. รถไฟถึงสถานีนครซี หนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นที่ราบสู งทิเบตชิงไห่ ที่มีความสู งเฉลี่ยกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ล้าน
คน ภูมิประเทศเป็ นภูเขาและที่ราบสู ง เสน่ห์ของชิงไห่ คือความรกร้างห่ างไกลและความเป็ นอยูข่ อง
ชนเผ่าเร่ ร่อน
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ
……. น. นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองเฉินตูโดยเที่ยวบิน CA …..
……. น. เดินทางถึง เมืองเฉินตู นาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

คำ่

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินชุ นซี ลู่ หรื อ WALKING STREET ของเสฉวน เป็ นย่านที่ขาย
สิ นค้าที่ทนั สมัยเป็ นถนนปิ ดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าและถ่ายรู ป
แต่ละสถานที่ตามอัธยาศัย
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจามณฑลเสฉวน โชว์ เปลีย่ นหน้ ำกำก ซึ่ งท่าน
ไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้เลย โชว์เปลี่ยนหน้ากากที่ผแู ้ สดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็ สามารถเปลี่ยน
หน้าได้เพียงเสี้ ยววินาที เป็ นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิ คการแสดงจะถูกปิ ด
เป็ นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น
 ทีพ่ กั CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดำว) www.crowneplaza.com

วันที่แปด ช๊ อปปิ้ งถนนโบรำณจินลี่ – กรุงเทพฯ
เช้ ำ

เทีย่ ง
15.30
17.35

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านสู่ ถนนจินลี่ เป็ นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้ งได้ท้ งั ของรับประทาน และของฝาก
ของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิ งตูเพราะถนนจินหลีน้ ีเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอัน
โด่ งดังของเมืองเฉิ งตู แค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทาให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่ งเหมือนเดิ นใน
หนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิเศษ อำหำรยำสมุนไพรจีน
หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยเที่ยวบินที่ TG 619 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ของผูจ้ ดั
โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ

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

“ค้ มุ ค่ า ร้ ูจริ ง เราดีทสี่ ุ ด สาหรั บคณ
ุ ”
อัตรำค่ำบริกำร
วันที่เดินทำง
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ2-3ท่ ำน
10-17 เม.ย.60
69,000

ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
เด็กอำยุ 2-11ปี
(เสริมเตียง)

ผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
เด็กอำยุ 2-11ปี
(ไม่ เสริมเตียง)

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่
10,000

11-18 เม.ย.60
12-19 เม.ย.60
 โรงแรมที่พกั
❖ รำยกำรทัวร์ นี้

69,000
69,000

10,000
10,000

5 ดำว 
ไม่ รวมทิป / ไม่ แจกของ

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์น้ ีเป็ นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่
บริ ษทั ฯ ได้รับการสารองที่นงั่ จากสายการบินและโรงแรมที่พกั เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ
ปรับเปลี่ยนราคาตัว๋ เครื่ องบิน หากราคาตัว๋ เครื่ องบินมีการปรับสู งขึ้นจากราคาปั จจุบนั และในกรณี ที่ไม่สามารถ
ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการ
บินทางบริ ษทั ฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ นรายการและราคาทัวร์ขา้ งต้นนี้อาจมีการเปลี่ยน แปลงได้ตามความ
เหมาะสม
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2. ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกาหนด
3. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
4. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่ารถรับส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
7. น้ าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าระวางกระเป๋ าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
5. ทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ
เงื่อนไขกำรจองวางเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
กำรโอนเงินเข้ ำ บัญชี
ชื่อบัญชี
ธนำคำร
สำขำ
ประเภท
เลขทีบ่ ัญชี
ออมทรัพย์
758-2-42304-5
MR. ZHOU ZHIHONG กสิ กรไทย เซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
ออมทรัพย์
403-422090-1
MR. ZHIHONG ZHOU ไทยพาณิ ชย์ เดอะวอล์ค ราช

พฤกษ์
เงื่อนไขยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน (ข้ อมูล ณ วันที่ 22 เมษำยน 2558)
**เอกสำรทีใ่ ช้ ยนื่ วีซ่ำจีนค่ ะ สำหรับผู้ใหญ่ อำยุ 18 ปี ขึน้ ไป เกิดทีไ่ ทย**
 1.พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
 2.รู ปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิ ดหู ห้ามใส่ เครื่ องประดับ ห้ามสวมเสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป **
ไม่เอารู ปข้าราชการค่ะ (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 3.ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ
 เอกสารยืน่ วีซ่าจีน (เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
 ถ้าเดินทางกับพ่อ-แม่ หรื อพ่อและแม่
ใช้ เอกสำรดังนีค้ ่ ะ
 *พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
 *รู ปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิ ดหู ห้ามใส่ เครื่ องประดับ ห้ามสวมเสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป
(ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 *สาเนาใบเกิด
 *สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
 *สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
 กรณี ชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ
กรณีเดินทำงกับญำติ
 *พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
 *รู ปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิ ดหู ห้ามใส่ เครื่ องประดับ ห้ามสวมเสื้ อสี ขาวถ่ายรู ป
(ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 *สาเนาใบเกิด
 *สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
 *สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
 กรณี ชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วย

สาวประเภทสองแต่งกายเป็ นสตรี ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริ งเท่านั้น
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรู ปถ่าย) หรื อ ผูช้ ายจริ ง (แบบคลุมเครื อ ไว้ผม
ยาว หน้าตาสะสวย) จะต้องไปดาเนินการทาวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน
พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริ ง (อาจมีการยกเลิกชัว่ คราว แล้วแต่สถานการณ์)
4. ข้ อมูลสำคัญ * กรุณำกรอกข้ อมูลจริงในเอกสำรทีท่ ำงบริษทั จัดให้
4.1 นักเรี ยน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผูท้ ี่ทางาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูท่ ี่ทางาน 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 พี่นอ้ ง หรื อญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริ ง
โปรดรับทรำบว่ ำ
ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องยืน่ วีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
ผูถ้ ือเอกสารเดินทางเล่มสี เหลือง ต้องเผือ่ เวลาทาวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
กรณี ห นังสื อ เดิ น ทางชาวต่ างชาติ ทางบริ ษ ทั ฯ สามารถขอวีซ่ าให้ไ ด้ เฉพาะชาวต่ างชาติ ที่ ท างานใน
ประเทศไทยและมีใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชี
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้ องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
กรณี หนังสื อเดิ นทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง
ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริ ษทั ฯ จะใช้สาหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบ
ได้วา่ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั
ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื ออาจเปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร ซึ่ ง
เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริ ษทั ฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรื อทราบในเวลากระชั้นชิด
ท่านที่ถือหนังสื อเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสื อเดินทางแบบปกติ
ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทาวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บตั ร APEX แทนวีซ่าจีนได้
ท่านที่ถือบัตร APEX หรื อ ถือหนังสื อเดิ นทางราชการ โปรดตรวจสอบสิ ทธิ การเข้าประเทศจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของ
ผูถ้ ือเอกสารนั้นๆ
กรุณำส่ งเอกสำรยืน่ วีซ่ำก่ อนเดินทำง อย่ ำงน้ อย 7 วันทำกำร
อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน 2-3 วัน จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.-

อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน 1 วัน มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน สาหรับบริ ษทั ทัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยืน่ วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรี ยมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยืน่ เอกสารและชี้แจงความ
จาเป็ นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมตั ิข้ ึนอยูก่ บั สถานทูต

ท่ ำนทีถ่ ือบัตร APEX
ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิ ทธิการเข้า -ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดย
ไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กบั ท่าน เพราะว่าบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้า
ออกประเทศของผูถ้ ือเอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะ
หากสู ญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริ ง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัว
จริ ง
3. หากบัตรสู ญหาย ท่ านอาจไม่ ได้เดิ น ทางต่ อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2
อาทิตย์
4. หากบัตรสู ญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้ อตัว๋ เครื่ องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่
ต่อ เพื่อทาเรื่ องการออกบัตรใหม่ หรื อขอทาวีซ่าใหม่ดว้ ยตนเอง
5. ทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ทุกแผนก เช่ น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงาน
ขาย ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรื อไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรื อส่ งบัตรติด
มากับเอกสาร หากมีการสู ญหายทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.)
NAME.......................................................................SURNAME..........................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
......................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................................................
..................................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้ำน....................................
มือถือ.....................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์ บ้ำน.................................... ............
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................................................
ตำแหน่ งงำน
................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
........................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................โทร ..............................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็ค
ข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ว
เมือ่ วันที.่ .................เดือน.................ปี ..................... ถึง วันที.่ ...............เดือน.....................ปี ..............................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
................................................................................................................................................................................
เมือ่ วันที.่ .................เดือน..................ปี ................ ถึง วันที.่ ................เดือน........................ปี .............................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................................SURNAME.................................................................
RELATION............................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................................SURNAME.................................................................
RELATION............................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
** กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมเป็ นจริง
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษทั แล้วไม่ ครบ ทำงบริษทั อำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่
สะดวกภำยหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

