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PACKAGE TIBET 4-14 PAX 

เดนิทาง พ.ย.2560-ก.พ. 2561 (5 วันทัวร)์ 
รายการทวัร์ 

ราคาและเง่ือนไข 

เดินทาง 4-5 ท่าน ที่พัก 4 ดาว XIANGBALA หรือ SHENG HU HOTEL 
ที่พัก 5 ดาว LHASA INTERCONTINENTAL HOTEL 

ห้องคู่ RMB2700/คน 
ห้องคู่ RMB3200/คน 

พักเดี่ยวเพิ่ม RMB850/คน 
พักเดี่ยวเพิ่ม RMB1350/คน 

เดินทาง 6-7 ท่าน ที่พัก 4 ดาว XIANGBALA หรือ SHENG HU HOTEL 
ที่พัก 5 ดาว LHASA INTERCONTINENTAL HOTEL 

ห้องคู่ RMB2500/คน 
ห้องคู่ RMB3000/คน 

พักเดี่ยวเพิ่ม RMB850/คน 
พักเดี่ยวเพิ่ม RMB1350/คน 

เดินทาง 8-9 ท่าน ที่พัก 4 ดาว XIANGBALA หรือ SHENG HU HOTEL 
ที่พัก 5 ดาว LHASA INTERCONTINENTAL HOTEL 

ห้องคู่ RMB2300/คน 
ห้องคู่ RMB2800/คน 

พักเดี่ยวเพิ่ม RMB850/คน 
พักเดี่ยวเพิ่ม RMB1350/คน 

เดินทาง 10-14 ท่าน ที่พัก 4 ดาว XIANGBALA หรือ SHENG HU HOTEL 
ที่พัก 5 ดาว LHASA INTERCONTINENTAL HOTEL 

ห้องคู่ RMB1900/คน 
ห้องคู่ RMB2300/คน 

พักเดี่ยวเพิ่ม RMB850/คน 
พักเดี่ยวเพิ่ม RMB1200/คน 

 

- ทีพ่ักทีเ่ฉงิต ูคนืแรก 1 – สายการบนิจัดบรกิารให ้ฟร ีระดบั 3-4 ดาว (ไมม่อีาหารเชา้บรกิาร) 
- ทีพ่ักนครลาซา คนืที ่2-3 (ระดบั 4 ดาว)  

Sheng Hu Hotel 拉萨神湖大酒店 (Lhasa Manasarovar Hotel)  

No.12 Row 5 2nd Zone of Xianzudao Ecological Residential Community, Lhasa, China 
T. 0891-6301111  www.lhasa Manasarovar hotel.com 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ-เฉงิต ู3U 8146 (18.40-22.25) พบเจา้หนา้ที่

บรษัิททวัรฝ่ั์งเฉงิตทูีส่นามบนิ / ชว่ยทา่น CHECK IN โรงแรม 

B-/L-/D- สายการบนิจัดทีพั่กและรถบรกิาร

รับเขา้ สนามบนิ-ทีพั่ก 

วนัที ่2 สายการบนิบรกิารรถสง่ออก / เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ จัดสง่วซีา่
ทเิบตตัวจรงิใหล้กูคา้ พรอ้มใหค้ าแนะน าการเดนิทางไปทเิบต 

เฉงิต-ูลาซา เทีย่วบนิ 3U 8697 (0830-10.55) หรอื 3U 8697 
(12.20-14.40) – พบไกดท์อ้งถิน่ทเิบต (พูดจนี หรอื องักฤษ)

ทีส่นามบนิ – เขา้ทีพั่กเพือ่พักผอ่น - น าชมพระราชวงัฤดรูอ้น

โหลวปลูนิคา (Tour to the Norbulingka Summer Palace) 

B-/L-/D- พักที ่โรงแรมในนครลาซา 

วนัที ่3  น าชมพระราชวงัโปตาลากง – ชมอารามโจคงั - ชอ้บป้ิงตลาด

แปดเหลีย่ม (Tour to the Potala Palace -  the Jokhang 
Temple -  visit the Barkhor Street) 

B /L-/D- พักที ่โรงแรมในนครลาซา 

วนัที ่4  ลาซา-เฉงิต ู3U 8696 (10.25-12.40) / พบไกดพ์ูดไทย ฝ่ัง

เฉงิต ูน าชมถนนคนเดนิ “ซอยกวา้ง ซอยแคบ” - ค า่ชมโชว์
เปลีย่นหนา้กาก 

B /L-/D- พักที ่โรงแรมในนครเฉงิตู 

วนัที ่5  ชมวดัเหวนิซ ู(วัดมัญชศูร)ี – สง่สนามบนิ กลับกรุงเทพฯ 3U 

8145 (15.25-17.25) 

B /L-/D-  
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Lhasa Xiangbala Hotel 拉萨市香巴拉大酒店   www.shangbala hotel lasa.com 

Lhasa Xiangbala Hotel has over 70 well-equipped deluxe suites and standard single rooms, 
serves the Chinese and western food in a pleasant ambience. The main building elevator can 
be used for visiting. Hotel Add: Lhasa on the 1st Danjielin, Tibet China Tel: 86-891-6323888  
 

 

 

 

 

 

- ทีพ่ักนครลาซา คนืที ่2-3 (ระดบั 5 ดาว) 
Lhasa Intercontinental Hotel  www.intercontinental.com/Lhasa  
ทีอ่ยู:่ 1 Jiang Su Da Dao, Chengguan Qu, Lhasa, Tibet Province, จนี 850000 
โทรศัพท:์ +86 891 656 9999 
 

 

 

 

 

 

- ทีพ่ักทีเ่ฉงิต ูคนืที ่4 – MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL (4 ดาว) 
No 21 3rd Section North, 2nd Ring Rd, Chengdu, จนี 610081 โทร: +86 28 8331 5666 
www.booking.com/hotel/cn/springdowntown-chengdu.th.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
คา่บรกิารรวม 
- คา่โรงแรมรวมอาหารเชา้ 3 คนื คา่ไกด ์คา่บตัรผา่นประต ูคา่รถน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบไุว ้
- คา่วซีา่ทเิบต คา่โชวห์นา้กาก คา่ประกนัภยัในประเทศจนี (*เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
- บรกิารไกดท์เิบต พดูภาษาจนี หรอื พดูภาษาองักฤษ 
- บรกิารไกดท์ีเ่ฉงิตแูละเจา้หนา้ทีช่ว่ยเหลอืทีส่นามบนิเฉงิต ูพดูภาษาไทย 

 
คา่บรกิารไมร่วม 
- ไมร่วมคา่ตัว๋เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ, ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ และภาษีสนามบนิตลอดเสน้ทาง 
- ไมร่วมคา่อาหารเทีย่งและอาหารค ่าในทกุวัน (ลกูคา้ดแูลตนเองหรอืใหไ้กดช์ว่ยสัง่ใหแ้ตล่กูคา้ช าระคา่อาหาร

เอง) 
- คา่ทปิไกด+์คนขบัรถเฉงิต,ู คา่ทปิไกด+์คนขบัรถทีท่เิบต  
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่ในมนิบิาร ์คา่ยาคา่หมอ

คา่เดนิทางส าหรับการเจ็บป่วยทีไ่มใ่ชอ่บุตัเิหต ุเงนิส ารองจา่ยไปกอ่นในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหต ุคา่ออ๊กซเิจน 
หรอื ยามทานแก/้ป้องกนัอาการแพท้ีร่าบสงู เป็นตน้ 
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หมายเหต ุ  
• รายการอาจมกีารสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
• เทีย่วบนิตา่งประเทศ และภายในประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลงเวลา, บรกิารน ้าดืม่ทกุวันทอ่งเทีย่ว, ทกุทีน่ั่งมี

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
• ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งวา่ วดัในลาซาบางแหง่ บางครัง้อาจมปีระกาศปิดไมใ่หเ้ขา้ บรษัิทฯจะจัดวดัอืน่ให ้

ชมแทน ถา้จดัไมไ่ดห้รอืเวลาไมเ่พยีงพอ จะคนืเงนิคา่บตัรผา่นประตวูัดนัน้ๆ 
• เนือ่งจากทเิบต เป็นพืน้ทีอ่อ่นไหวทางการเมอืง ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งวา่ ในกรณีทีม่เีพยีงขา่ว ยงัไมม่ี

ประกาศหา้มเขา้จากทางรัฐบาลจนี บรษัิทฯถอืวา่ยงัมคีวามปลอดภยัอยูใ่นระดับปกต ิผูจ้ดัยงัคงเดนิหนา้จดั
กรุ๊ปทัวรต์อ่ไป เพราะตัว๋เครือ่งบนิ, หอ้งพกั, วซีา่ ตอ้งมกีารจัดการเตรยีมไวล้ว่งหนา้ แตถ่า้ในกรณีทีม่ปีระกาศ
หา้มเขา้อยา่งเป็นทางการ ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งวา่ เมือ่กรุ๊ปหยดุด าเนนิการอาจมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ได ้
เชน่ คา่วซีา่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่มดัจ าหอ้งพัก ฯลฯ ซึง่ไมอ่าจขอเงนิคนืได ้แตใ่นสว่นคา่ใชจ้า่ยทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้
หรอื ด าเนนิเรือ่งขอคนืได ้บรษัิทฯจะจัดคนืใหล้กูคา้ตามจรงิไดก้็ตอ่เมือ่ ทางบรษัิทไดรั้บคนืมาจากสายการบนิ 
หรอื โรงแรม หรอืจากเอเยน่ตต์า่งประเทศแลว้เทา่นัน้ 


