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NT453
ทวัรจ์นี ทเิบต โปตาลา ทะเลสาบหยางห ู6 วัน 5 คนื (MU)
ทัวรจ์นี , 6 วัน 5 คนื ,

HANGKONG HOTEL  , JARDIN SECRET HOTEL

วดัจ๋าจ(ีวดัไฉเสนิเมยีวทสีงูทสีดุในโลก) - อารามเซรา
รา้นหนิตาสวรรค ์- ทะเลสาบหยางห ู- พระราชวงัโปตาลา

วดัโจคงั - รา้นยาจนี - ตลาดบารฆ์อร ์- พระราชวงัโหลวปูหลนิคา

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่)

17.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์U ประต ู9 สายการบนิไชนา่อสีเทริน์ (MU)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

00.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ เมอืงคนุหมงิ เมอืงเอกและเป็นเมอืงทใีหญ่ทสีดุในมณฑลยูนนานมปีระชากร 33 ลา้นคน
โดยเป็นชนกลุม่นอ้ยถงึ 24 เผา่ครอบคลมุพนืทถีงึ 15,561 ตารางกโิลเมตร อยู่สงูเหนือระดับน ้าํทะเลประมาณ 2,000 เมตร
คนุหมงิไดช้อืวา่เป็นเมอืงแหง่ฤดใูบไมผ้ลเิพราะมภีมูอิากาศทเีย็นสบายตลอดทังปี ไม่รอ้นหรือหนาวจนเกนิไปแลว้
สงิทมีเีสน่หด์งึดดูนักทอ่งเทยีวก็คอืธรรมชาตทิสีวยงาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และนําทา่นตอ่ไฟลท์ภายในประเทศ



ทพีกั
HANGKONG HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่ (โรงแรมใกลส้นามบนิ เพอืความสะดวกในการตอ่ไฟลท์)

วนัท ี2
คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่) - ลาซา(สนามบนิลาซากุงการ)์ - พกัผอ่นปรบัสภาพรา่งกาย

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ สงวนสทิธจิดัเป็น SNACK BOX รบัทสีนามบนิสวุรรณภมูิ

12.40 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงลาซา สนามบนิลาซากุงการ ์โดย สายการบนิไชนา่อสีเทริน์ เทยีวบนิท ีMU5827
(เทยีวบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลยีนแปลงเทยีวบนิและเวลาบนิ)

15.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิลาซากุงการ ์เมอืงลาซา เมอืงหลวงของเขตปกครองตนเองทเิบต เมอืงศักดสิทิธแิละลกึลับของโลก
จดุศนูยก์ลางจติวญิาณของชาวพทุธ อยู่สงูเหนือระดับน ้าํทะเล 3,650 เมตร เป็นดนิแดนทรีาบสงู ทไีดรั้บสมญานามวา่ “หลังคาโลก”
เมอืงลาซาแบง่ออกเป็น 2 สว่นคอื ลาซาเกา่ และลาซาใหม่ โดยแบง่ตามลักษณะของเชอืชาตพิลเมอืง สถาปัตยกรรม และวถิชีวีติความเป็นอยู่
ซงึนับวา่เป็นเสน่หอ์ย่างหนงึของเมอืงลาซา

หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นสูโ่รงแรมทพัีกใหท้า่นไดพั้กผอ่นเพอืปรับสภาพร่างกาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
JARDIN SECRET HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

**คนืนีขอใหท้า่นพักผอ่นใหเ้ต็มทเีพอืปรับสภาพร่างกาย ลาซา เป็นเมอืงทอียู่สงูกวา่ระดับน ้าํทะเลมาก จงึมแีรงกดอากาศต่าํ มอีอกซเิจนนอ้ย
ร่างกายระยะแรกอาจมอีาการอ่อนเพลยี บางทา่นอาจจะปวดศรีษะ หรือทอ้งเสยี ทอ้งอดื หรือคลนืไส ้อาเจยีน จงึควรนอนพักผอ่นใหม้ากพอ
เมอืตนืขนึมาจะไดส้ดชนื สําคัญ ไม่ควรสบูบหุรีและดมืสรุา ไม่ควรอาบน ้าํในคนืนี ถา้อาบน ้าํ อย่าใหน้านเกนิ 5-10 นาท*ี*

วนัท ี3
วดัจา๋จ(ีวดัไฉเสนิเมยีวทสีงูทสีดุในโลก) - อารามเซรา - รา้นหนิตาสวรรค์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นสู ่วดัจา๋จ ีหรือเรียกวา่ วดัซาก ิภาษาทเิบตเรียกวา่ จา๋จลีาหมู่ ถอืวา่เป็น วัดไฉเสนิเมยีวทสีงูทสีดุในโลก
ใหท้า่นไดก้ราบไหวข้อพรเทพเจา้แหง่ความมังคัง วัดแหง่นีมเีรืองเลา่วา่ เทพผูพ้ทัิกษ์แหง่พทุธศาสนา ประดษิฐานอยู่ในวหิารหลังซากิ
นอกจากนียังมคํีาล่าํลอืวา่ในวัดทเิบตแหง่พระโพธสิตัวซ์ากแิหง่นีหากใครก็ตามไดม้ากราบบชูา “ซาจริา” จะสมปราถนาในความมังคังมาก
และยังถอืวา่เป็นวัดเดยีวทมีคีวามมังคังในทเิบต ทําใหผู้ค้นทังในประเทศจนีและตา่งประเทศหากไดม้โีอกาสมายังทเิบต
ก็จะนยิมไปกราบไหวข้อพร เพอืความมังคังร่ํารวย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม อารามเซรา ภาษาจนีเรียกวา่ เซอราซอื ตังอยู่บรเิวณเชงิเขาตาตปิแูละสรา้งขนึบนพนืทซีงึเคยเป็นทตัีงของกระทอ่มทพีระชองฆาปา
ศกึษาธรรมะปฎบัิตกิรรมฐาน สรา้งโดยศษิยร์ูปหนงึของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมอืปี ค.ศ. 1419 โดยพระนกิายหมวกเหลอืง
ลกูศษิยข์องพระสงักัปปะ (ชองฆาปา มอีายุอยู่ระหวา่งปี ค.ศ. 1357-1416 เป็นผูก้อ่ตังพทุธศาสนา นกิายคณุธรรม หรือ นกิายหมวกเหลอืง
ตามประวัตเิลา่กันวา่ ชองฆาปา ก็คอืพระอาจารยข์ององค ์ดาไลลามะท ี1) อารามแหง่นีเคยมพีระจําวัดอยู่ถงึเกอืบ 5,000 รูป
เป็นอารามทรีูจั้กกันดทัีวทเิบต ปัจจบัุนมพีระจําวัดอยู่ประมาณ 300 รูป เป็นวัดทใีหญ่อันดับ 2 รองจากวัดเดรปงุ มพีระอยู่ประจํามากกวา่ 6000 รูป
นอกจากนีอารามเซรา ยังเป็นทเีก็บสมบัตทิางพทุธศาสนา เชน่ พระพทุธรูปททํีาจากอัญมณีและหลอ่จากทองเหลอืง
พระคัมภรีท์เีขยีนดว้ยหมกึสทีอง ทังทเีป็นศลิปะแบบทเิบตและศลิปะแบบอนิเดยี และยังมสีงิทน่ีาสนใจอกีอย่างหนงึก็คอื จะมพีระสงฆป์จุฉา
วสิชันาหลักธรรม 

จากนันนําทา่นแวะชม รา้นหนิตาสวรรค ์ทเีปรียบเสมอืนดังตามังกร หากมไีวจ้ะทําใหท้า่นมังคัง ประสบความสําเร็จ สขุภาพดี



ชว่ยใหช้นะอุปสรรคตา่งๆ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
JARDIN SECRET HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ทะเลสาบหยางหู

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบหยางห ู(ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชวัโมง) หรือเรียกวา่ หยุ๋หมู ้เป็นทะเลสาบทมีนี ้าํทใีส ดังเป็นอัญมณีทมีสีฟ้ีา
ถงึสฟ้ีาอมเขยีว สงูกวา่ระดับน ้าํทะเลประมาณ 4,441 เมตร มพีนืท ี638 ตารางกโิลเมตร เป็นทะเลสาบตดิอันดับ 1 ใน 5
ทศัีกดสิทิธข์องชาวชจีา้ง(ทเิบต) สมัผัสความสวยของน ้าํทใีส ววิทวิทัศนข์องภเูขาทมีหีมิะปกคลมุ ชมทุง่หญา้อันกวา้งใหญ่

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลาซา (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
JARDIN SECRET HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
พระราชวงัโปตาลา - วดัโจคงั - รา้นยาจนี - ตลาดบารฆ์อร์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นชม พระราชวงัโปตาลา ตังอยู่บนยอดเขาแดงซงึม ีความสงูประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสงู 13 ชนั ยาว 400 เมตร
กวา้ง 350 เมตร มหีอ้งตา่ง  ๆเกอืบ 1,000 หอ้งเรมิสรา้งเมอืครสิตศ์ตวรรษท ี7 โดยกษัตรยิผ์ูย้งิใหญ่ทไีดร้วบรวมทเิบต
ใหเ้ป็นอันหนงึอันเดยีวกันไดสํ้าเร็จ คอื กษัตรยิ ์ซงจา้น กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเรมิตอ้งการเพยีงจะสรา้งเป็นตําหนักใหแ้ก่
มเหสชีาวจนีและชาวเนปาลของพระองคเ์อง
ตอ่มาทรงใชป้้อมแหง่นีเป็นสถานทใีนการศกึษาพระธรรมคําสงัสอนขององคส์มัมาสมัพทุธเจา้จวบจนกระทังสมัยเปลยีนการปกครองเป็นพระลามะ
เป็นผูป้กครองประเทศ ปัจจบัุนนีสว่นกอ่สรา้งเดมิ 2 หลังนียังคงเหลอืใหเ้ห็นอยู่ทา่มกลางสงิกอ่สรา้งใหม่ทตีอ่เตมิในยุคหลัง
อาคารทตีอ่เตมิในชว่งหลังนีสว่นหลัก  ๆสรา้งในสมัยของดาไล ลามะ ท ี5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645-1693 (องคด์าไลลามะ องคปั์จจบัุนคอื องคท์1ี4)
เพอืใหเ้ป็นพระราชวัง ฤดหูนาว พระราชวังโปตาลา แบง่เป็น 3 สว่น คอื สว่นของพระราชวังสขีาว, สแีดงและสว่นเชอืมทเีป็นสเีหลอืง
พระราชวังสขีาวเป็นสว่นของสงัฆาวาส พระราชวังสแีดงเป็นสว่นพทุธาวาสสําหรับใชทํ้ากจิของสงฆแ์ละบรรจ ุพระศพขององคด์าไลลามะ (ดาไล
ลามะองคท์ ี5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และหอ้งสมุดทใีชสํ้าหรับเก็บพระไตรปิฎก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม วดัโจคงั (Jokhang Temple)  หรือ วดัตา้เจาซอื เป็นวัดทถีอืวา่เป็นศนูยร์วมจติใจของชาวธเิบตทังมวลเพราะเมอืมพีธิถีอืศลีกัน
นักบวชนับลา้นก็จะเดนิทางมาร่วมกันทําพธิทีนีีสรา้งในสมัยของกษัตรยิซ์งจา้น กัมโปเชน่กัน
เพอืไวเ้ป็นทปีระดษิฐานของพระพทุธรูปทมีเหสชีาวตา่งชาตสิององคข์องพระองค ์คอื ชาตจินีและเนปาลนําเขา้มายังธเิบต
ศลิปะการกอ่สรา้งมจีดุเดน่ตรงทนํีาเอาศลิปะของ 4 ชาตมิาผสมกันคอื ทเิบต จนี เนปาลและแคชเมยีร์
มตํีานานเลา่กันวา่กอ่นทกีษัตรยิช์งเซนิกัมโปจะสรา้งวัดตา้เจาซอืไดอ้ธษิฐานวา่พระองคจ์ะโยนแหวนขนึไปบนอากาศหากแหวนนันตกลงทใีดก็จะสรา้งวัดลงตรงนันปรากฏวา่แหวนลอยลงไปตกในสระน ้าํกระทบกับหนิทโีผลข่นึมา
ทันใดนันเองนมิติของสถูปก็ปรากฏใหแ้กค่นทัวไปไดเ้ห็นจงึนับวา่เป็นนมิติรทดีกีษัตรยิซ์งจา้น กัมโป ก็เลยสงัใหส้รา้งวัดลงตรงนันเอง
ภายในวัดมสีงิสําคัญอยู่หลายสงิเป็นสงิทเีป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตรแ์ละความเชอืถอืในเรืองไสยศาสตร ์เชน่ รูปปันอนุสาวรียเ์ป็นยา 2



เม็ดทสีรา้งเมอื 200 ปีกอ่น บอกวธิกีารรักษาโรคฝีดาษทอีาจจะเกดิขนึในอนาคตแตป่รากฏวา่รูปปันนีถูกผูค้นแอบแกะไปกนิเพอืรักษาโรคเสยีแลว้
นอกจากนียังเป็นทปีระดษิฐานพระพทุธรูปทพีระนางเหวนิเฉงิ นํามาจากประเทศจนีเมอื 1,300 ปีกอ่น
ซงึไดรั้บการกราบไหวแ้ละยอมรับกันอย่างมากวา่ศักดสิทิธทิสีดุ แมแ้ตพ่วกขบวนการเรดการด์หรือกองทัพแดงททํีาลายทกุอย่าง
ตอนทมีกีารปฏวัิตวัิฒนธรรมจนีในประเทศจนียังไม่กลา้แตะตอ้งพระพทุธรูปองคนี์เลย 

แวะชม ยาจนี ยาสมุนไพรพนืบา้นของชาวทเิบต สรรพคณุรักษาโรคตา่ง  ๆ

นําทา่นเดนิชม ตลาดบารฆ์อร ์หรือเรียกวา่ ตลาดแปดเหลยีมธเิบต ทตัีงลอ้มรอบวัดตา้เจาซอื และชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวธเิบต

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
JARDIN SECRET HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
พระราชวงัโหลวปูหลนิคา - ลาซา(สนามบนิลาซากุงการ)์ - คนุหมงิ(สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่) - กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

นําทา่นชม พระราชวงัโหลวปูหลนิคา ซงึเป็นพระราชวังฤดรูอ้น คูก่ับ พระราชวังฤดหูนาวโปตาลา หรืออกีชอืเรียกวา่ นอรบ์หูลงิฆา
มคีวามหมายวา่วา่ สวนอัญมณี สรา้งขนึในชว่งหลังศตวรรษท ี18 (ตรงกับปี พ.ศ. 2298 กอ่นกรุงศรีอยุธยาจะแตก 12 ปี) โดยดาไลลามะท ี7
สมัยตอ่  ๆมา ดะไลลามะองคอ์นื  ๆไดส้รา้งตอ่เตมิสว่นของตนเองขนึมาเรือย  ๆแมแ้ตด่าไล ลามะ องคท์ ี14
ก็ยังไดต้อ่เตมิพระราชวังของตนเองกอ่นทจีะหนีออกจากทเิบต ในบรเิวณโถงรับรองมบัีลลังกเ์ทวราช
และงานจติรกรรมฝาผนังเกยีวกับประสบการณชวีติในแงมุ่มตา่ง  ๆโดยมกีรอบเป็นภาพเขยีนพทุธชาด นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก
ใหท้า่นพักผอ่นเพอืมปรับสภาพร่างกาย เนืองจากเมอืงลาซาเป็นเมอืงทอียู่ทรีาบสงู ระยะแรกบางทา่นอาจจะมอีาการอ่อนเพลยี ปวดหัว
หรืออาเจยีน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลาซากุงการ์

16.35 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ เมอืงคนุหมงิ โดยเทยีวบนิท ีMU5828

18.50 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิคนุหมงิฉางสุย่ เมอืงคนุหมงิ

นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และเช็คอนิรอตอ่เครือง

22.55 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ โดยเทยีวบนิท ีMU2583

00.45 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:15 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้
**
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และ หกั ณ ทจี่าย 3%

• กระเป๋าเดนิทาง

• คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่จนีแบบเดยีว 4 วันทําการ ท่านละ 1,650 บาท

• กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน ในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด ท่านละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สว่นเกนิน ้าํหนักตามสายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ

การชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง

การยกเลกิการเดนิทาง

การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท



• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

หมายเหตุ

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั
เพอืเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ เหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณไ์มส่งบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,
การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆ เป็นตน้

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ

สําหรับผูท้มีคีวามประสงคต์อ้งการขอยนืวซีา่เดยีว

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย

** ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดงัน ี**
• ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท

• ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
**พนืหลงัขาวเท่านัน** และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน



• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2 ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

3. สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่
4. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง
6. กรณเีดก็, นักเรยีน, นักศกึษา
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเดก็ฉบับแปล

• กรณทีเีดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนญุาตใหเ้ดนิทางขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน
ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ
อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)
8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC
ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ
9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC
กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์
10. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน

• หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนังสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษัิทสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 5,210 บาท
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 1,750 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตนิา่ (กรณุาเชคราคาอกีครงั)

เอกสารทตีอ้งเตรยีม
• พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พนืหลงัขาวเท่านัน] และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2 ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

3. ใบอนญุาตการทํางาน
4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 
5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน
6. กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรบัรองตราประทับรา้นทแีปล

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมรั่บทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์



อัตราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑูตจนี เมอืทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้
ยนืวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1,125 บาท


	NT453
	ทัวร์จีน ทิเบต โปตาลา ทะเลสาบหยางหู 6 วัน 5 คืน (MU)
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์จีน
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์จีน



