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เจาะทเิบต...หลงัคาโลก 
ลาซา-โปตาลา-โหลวปลูนิคา-อารามเซรา-วดัโจคงั 

วดัเจอ๋ปัง-ตลาด 8 เหลีย่ม-ทะเลสาบหยางจงยง 6 วนั 5 คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(กรณุาสง่เอกสารลว่งหนา้ 20 วันกอ่นเดนิทาง เพราะตอ้งยืน่วซีา่จนีกอ่นเพือ่ท าวซีา่ทเิบต) 

(โรงแรมคนืแรกทีส่ายการบนิจัดใหไ้มม่ ีหอ้งพกัเดีย่ว) 

เดนิทาง  เดอืน พ.ย. - ธ.ค. 2560 / เดอืน ม.ค.- ก.พ. 2561    ราคา 39,900 บาท 

หมายเหต ุ  

• ราคาไมร่วม คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 70 หยวน คา่ทปิคนรถทอ้งถิน่ 70 หยวน คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์70 หยวน 

• รายการอาจมกีารสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม / เทีย่วบนิภายในประเทศ และ รถไฟทเิบตอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงเวลาโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้, บรกิารน ้าดืม่ทกุวันทอ่งเทีย่ว, ทกุทีน่ั่งมปีระกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

• คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมตัว๋ หากมกีารปรับขึน้หลังจากนีอ้กีผูเ้ดนิทางรับทราบวา่จะตอ้งจา่ยสว่นตา่งทีเ่พิม่ขึน้

ตามจรงิ โดยถอือตัรา ณ. วนัออกตั๋วเป็นส าคัญ 

• ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งวา่ วัดในลาซาบางแหง่ บางครัง้อาจมปีระกาศปิดไมใ่หเ้ขา้ บรษัิทฯจะจัดวดัอืน่ใหช้มแทน 

ถา้จดัไมไ่ดห้รอืเวลาไมเ่พยีงพอ จะคนืเงนิคา่บตัรผา่นประตวูัดนัน้ๆ 

• เนือ่งจากทเิบต เป็นพืน้ทีอ่อ่นไหวทางการเมอืง ผูเ้ดนิรับทราบและเขา้ใจสถานการณ์วา่ ในกรณีทีม่เีพยีงขา่ว ยงัไมม่ี

ประกาศหา้มเขา้จากทางรัฐบาลจนี บรษัิทฯถอืวา่ยงัมคีวามปลอดภยัอยูใ่นระดับปกต ิผูจ้ดัยงัคงเดนิหนา้จดักรุ๊ปทัวรต์อ่ไป 

เพราะตัว๋เครือ่งบนิ, หอ้งพัก, วซีา่ ตอ้งมกีารจัดการเตรยีมไวล้ว่งหนา้ แตถ่า้ในกรณีทีม่ปีระกาศหา้มเขา้อยา่งเป็นทางการ 

ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งวา่ เมือ่กรุ๊ปหยดุด าเนนิการอาจมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ได ้เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋ว ฯลฯ ซึง่ไมอ่าจ

ขอเงนิคนืได ้แตใ่นสว่นคา่ใชจ้า่ยทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้หรอื ด าเนนิเรือ่งขอคนืได ้บรษัิทฯจะจัดคนืใหล้กูคา้ตามจรงิไดก้ต็อ่เมือ่ 

ทางบรษัิทไดรั้บคนืมาจากสายการบนิ หรอื โรงแรม หรอืจากเอเยน่ตต์า่งประเทศแลว้เทา่นัน้ 
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รายการนีพ้กั 5 ดาว และ ไมล่งรา้นรฐับาล 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิเฉงิต ู

 
15.30 น. (ประมาณ) พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 (เกาะ W) เคาเตอร ์
  สายการเสฉวนแอรไ์ลท ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9-10)  
18.40 น. (ประมาณ) น าทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ 3U 8146 
22.25 น. (ประมาณ) ถงึนครเฉงิต ู เมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมี

 สภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดหูนาวทีไ่มห่นาว
นักและมปีรมิาณความชืน้สงู มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนึง่เป็นชนกลุม่
นอ้ยเชือ้ชาตติา่ง ๆ ไดแ้ก ่ชาวยี ่ทเิบต เมีย้ว หยุ เชยีง ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าเขา้ทีพ่กั โดย
ใชร้ถรับสง่และโรงแรมทีส่ายการบนิจัดให ้  
พักที ่โรงแรม AIRLINES HOTEL ทีส่ายการบนิจัดให ้ระดับ 3 ดาว 
 

วนัทีส่อง เฉงิต-ูทเิบต-ลาซา หลงัคาโลก-พระราชวงัฤดรูอ้นโหลวปลูนิคา 
 

  เดนิทางไปสนามบนิ * บรกิารอาหารเชา้เป็น ชุด KFC ทีส่นามบนิ 
08.25 น. โดยเทีย่วบนิที ่3U 8695 หรอื 3U 8619 หรอื 3U 8657 น าทา่นเดนิทางสูน่ครลาซา นครศกัดิส์ทิธิ ์ 
  เมอืงหลวงของทเิบต  
10.50 น. ถงึลาซา ดนิแดนหลังคาโลกซึง่อยูส่งูกวา่ระดบัน ้าทะเล 3,650 เมตร มแีมน่ ้ายาลจูา้งปู้ เจยีงไหลผา่น  
12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร แลว้น าเขา้ทีพ่ัก * พกัผอ่นเพือ่ปรับสภาพรา่งกาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เขตปกครองตนเองทเิบต (ทเิบต:བོད་- โบด;์ จนี: 西藏 ซจีา้ง) ชาวทเิบตมเีชือ้สายมาจากชาวอนิเดยี 

 มพีระเป็นผูน้ าของเขตปกครองพเิศษนี ้ นับถอืศาสนาพทุธนกิายวชัรยาน คลา้ยกบัประเทศภฏูาน ทเิบต
ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาหมิาลัย เป็นทีร่าบสงูทีส่งูทีส่ดุในโลก จนไดรั้บฉายาวา่ หลังคาโลก ทเิบตมอีากาศที่
หนาวเย็นและมคีวามกดอากาศและออ๊กซเิจนต ่า พลเมอืงชายของทเิบตกวา่ครึง่บวชเป็นพระกอ่นจนีจะ
ยดึครองทเิบต ทเิบตมสีามเณรกิามากทีส่ดุในโลก ในทเิบตเคยมคีัมภรีม์ากมาย พลเมอืงนับถอืศาสนา
อยา่งเครง่ครัด จนไดรั้บฉายาวา่ "แดนแหง่พระธรรม" (land of dharma) ทเิบต ทศิเหนอื ตดิตอ่กบัเขต
ปกครองตนเองชนิเจยีงอยุกรูแ์ละมณฑลชงิไห ่ (ประเทศจนี) ทศิใต ้ ตดิตอ่กบัประเทศเนปาล ประเทศ
ภฏูาน มณฑลยนูนาน (ประเทศจนี) รัฐอสัสมั รัฐนาคาแลนด ์(ประเทศอนิเดยี) ในปัจจบุนั บรเิวณทีม่เีขต
ตดิตอ่กบัประเทศอนิเดยีนี ้ยงัเป็นบรเิวณพืน้ทีพ่พิาทระหวา่งจนีและอนิเดยี ซึง่อนิเดยีไดอ้า้งกรรมสทิธิเ์ขา้
มาปกครอง และเรยีกดนิแดนบรเิวณนีว้า่ อรณุาจลัประเทศ ทศิตะวันออก ตดิตอ่กบั มณฑลเสฉวน 
(ประเทศจนี) ทศิตะวันตก ตดิตอ่กบั รัฐชมัมแูละแคชเมยีร ์ (ประเทศอนิเดยี) และประเทศปากสีถาน 

15.00 น. - น าชมพระราชวงัฤดรูอ้นโหลวปหูลนิคา สรา้งในปี ค.ศ. 1750 โดยองคด์าไลลามะที ่7 และทกุรัชกาล
จะสรา้งตอ่เตมิขึน้เรือ่ย ๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดรูอ้นทีส่วยงามสมบรูณ์ พระราชวังแหง่นีส้รา้งตดิกบั
แมน่ ้าลาซา เพือ่เป็นทีป่ระทับในฤดรูอ้นขององคด์าไลลามะผูน้ าทางจติวญิญาณของชาวทเิบต ดาไลลา

ผูท้ ีม่โีรคหวัใจและความดนัโลหติสงู ไมเ่หมาะทีจ่ะเดนิทางไปทเิบต 
เมือ่จอง กรณุาสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทางทันท ีเพราะจะตอ้งตรวจรายละเอยีดในหนังสอืเดนิทางลว่งหนา้ 

สง่เอกสารตัวจรงิลว่งหนา้ 15 วันกอ่นเดนิทาง เพราะตอ้งท าวซีา่จนีกอ่นเพือ่ท าวซีา่ทเิบต 

ผูท้ีถ่อืบตัร APEX ยงัคงตอ้งท าวซีา่จนีปกต ิไมม่วีซีา่จนีปกต ิไมส่ามารถท าวซีา่ทเิบตได ้ 
รายการและเทีย่วบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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มะองคปั์จจบุนั ทีล่ีภ้ยัอยูใ่นตา่งประเทศเคยกลา่ววา่ ทา่นพอใจทีจ่ะพกัในพระราชวังฤดรูอ้นทีส่วยงาม
แหง่นีม้ากกวา่ พ านักอยูท่ีพ่ระราชวังโปตาลาทีอ่บัทบึ  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  
พกัที ่Lhasa Intercontinental Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว www.intercontinental.com/Lhasa  

ทีอ่ยู:่ 1 Jiang Su Da Dao, Chengguan Qu, Lhasa, Tibet Province, จนี 850000 โทรศพัท:์ +86 891 656 9999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้ส าคญั คนืนีข้อใหท้า่นพักผอ่นใหเ้ต็มที ่ เพือ่ปรับสภาพรา่งกาย ลาซาเป็นเมอืงทีอ่ยูส่งูกวา่
ระดับน ้าทะเลมาก จงึมแีรงกดอากาศต ่า มอีอกซเิจนนอ้ย รา่งกายระยะแรกอาจมอีาการออ่นเพลยี อาการ
แพท้ีส่งูทีอ่าจพบได ้ เชน่ บางทา่นอาจจะปวดศรีษะ หรอืทอ้งเสยี ทอ้งอดื หรอืคลืน่ไส ้อาเจยีน นอนไม่
หลับ หายใจล าบาก ทานอาหารรสกรอ่ย จงึควรนอนพกัผอ่นใหม้ากพอ เมือ่ตืน่ขึน้มาจะไดส้ดชืน่ ** ไม่
ควรสบูบหุรีแ่ละดืม่สรุา ไมค่วรอาบน ้าในคนืนี ้ถา้อาบน ้า อยา่ใหน้านเกนิ 5 นาท ี
 

วนัทีส่าม      ลาซา-วงัโปตาลา-วดัโคจงั-อารามเซรา-ยา่นถนนแปดเหลีย่ม 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

- ชมเมอืงลาซา เมอืงโบราณทีม่อีายกุวา่ 1,300 ปี เชือ่กนัวา่บรรพบรุษุชาวทเิบตเป็นชนเผา่เรร่อ่นในเขต
เอเชยีกลาง ทีอ่พยพยา้ยถิน่เขา้มา กษัตรยิท์เิบตองคแ์รกมพีระนามวา่ “นยาตรเีชนโป” ในปี ค.ศ. 1720 
จนีเริม่แผอ่ านาจเขา้มาทเิบต และในปลายศตวรรษที ่19 องักฤษเริม่เขา้แทรกแซงทเิบตรวมถงึรัสเซยี จน
จนีมกีารปฏวิัตวิุน่วายและเมือ่จนีสามารถตัง้สาธารณรัฐประชาชนจนีไดใ้นปี ค.ศ. 1949 ในปีถัดไปจนีก็บกุ
ทเิบตทันท ีหลายปีผา่นมาทางการจนียอมคนืเสรภีาพใหช้าวทเิบตในระดับหนึง่ ชาวทเิบต ยงัคงกอ่การ
ประทว้งเรือ่ยมาแตท่างการจนีก็ปราบปรามอยา่งหนักทกุครัง้ 
- น าชมวดัโปตาลากง หรอื พระราชวงัโปตาลากง เป็นสถานทีเ่ลือ่งชือ่ทีส่ดุของโลก สรา้งขึน้ในสมยั
พทุธศตวรรษที ่ 13  มเีนือ้ที ่ 120,000   ตารางเมตร  ตัง้อยูบ่นยอดเขาแดง (มารโ์ปร)ี เป็นอาคาร  13 
ชัน้ มหีอ้ง  1,000 หอ้ง  สงู  1,017  เมตร สรา้งโดยกษัตรยิซ์งเซนิกมัโปใน ค.ศ.  7  ส าหรับพระมเหส ี2 
องคท์ีเ่ป็นชาวจนีและชาวเนปาล ตอ่มาใชเ้ป็นสถานศกึษาพระธรรม มพีระลามะเป็นผูป้กครองโดย
แบง่เป็น 3 สว่น คอื สว่นสขีาว เขตสงัฆาวาส ใชเ้ป็นทีพ่ านักของสงค ์  สว่นสแีดง เป็นสว่นพทุธาวาส 
ประกอบดว้ยสถปูทองค าและของมคีา่ตา่ง ๆ  สว่นสดุทา้ยคอื  สว่นสเีหลอืง  จะเป็นตัวเชือ่มกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร  

 - น าชมวดัตา้เจา หรอื วดัโจคงั วดัศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุในลาซา สรา้งขึน้ใน ค ศ. 7  พรอ้มพระราชวังโปตา
 ลากง โดยกษัตรยิซ์งเซนิกมัโป กษัตรยิอ์งคแ์รกทีรั่บศาสนาพทุธเขา้มา วัดแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่เป็นที่
ประดษิฐานพระพทุธรปูหุม้ทองค าประดับดว้ยอญัมณีมคีา่ทีอ่งคห์ญงิเหวนิเฉงิแหง่ราชวงศถ์ัง ซึง่เป็น
มเหสชีาวจนีน าเขา้มา  ชาวทเิบตเรยีกพระพทุธรปูองคน์ีว้า่ “โจโบ” และในปี ค.ศ. 1961 ไดส้งวนไวเ้ป็น
สมบตัลิ ้าคา่ของชาต ิ ในอดตีวดันีเ้ป็นทีอ่ยูข่องดาไลลามะและปันเชนลามะ ดา้นหลังวดัโจคังจะมองเห็น
วังโปตาลาและเห็นถนนบารฆ์อรซ์ ึง่เป็นเสน้ทางประกอบพธิกีรรมอนัศกัดิส์ทิธิ ์ 
 - น าชมอารามเซรา ซึง่ตัง้อยูบ่นเขาตาตปิ ูสรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 1419 โดยพระนกิายหมวกเหลอืง ลกูศษิย์
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 ของพระสงักปัปะ วัดเซราเคยมพีระจ าพรรษาอยูถ่งึ 5,000 รปู ปัจจบุนัวดันีม้พีระจ าพรรษาอยูร่าว 300 รปู 
 ยงัมสีสีนัและจติวญิญาณของทเิบตอยา่งสมบรูณ์ ทีน่ีเ่คยใชเ้ป็นทีฝั่งศพบนฟ้าของชาวทเิบต (เคยมกีาร
 แพรภ่าพพธินีีอ้อกอากาศในยโุรป จนรัฐบาลจนีสัง่หา้มมใิหค้นภายนอก เขา้ไปในสถานทีท่ าพธิหีลังวัด
 โดยเด็ดขาด) 
 - น าทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงของฝากที ่ถนนแปดเหลีย่ม ซึง่เป็นยา่น รา้นขายของพืน้เมอืงทเิบตทีใ่หญท่ีส่ดุ
 ของเมอืงซาลา มคีวามยาว 800 เมตร เลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตา่ง ๆ ซึง่จะมพีอ่คา้ แมค่า้ตัง้แผงวางขาย
 สนิคา้สารพันมากมายตลอด 2 ขา้งทาง และมพีระธดุงคท์ีน่ั่งสมาธอิยูร่มิทาง ซึง่จะสวดมนตใ์หพ้รหาก
 ไดรั้บการบรจิาคจากผูม้จีติศรัทธา เลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย      

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  
  พักที ่Lhasa Intercontinental Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว www.intercontinental.com/Lhasa 
 

วนัทีส่ ี ่         ลาซา-ทะเลสาบหยางจง-อารามเจอ๋ปงั 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
 เดนิทางไตภ่เูขาสงูขา้มขอบฟ้าสูท่ีร่าบสงูชงิไห ่ หา่งจากลาซาไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต ้ 100 กม. 
 ระหวา่งทางชมววิทวิทศันท์ีก่วา้งไกลสดุขอบฟ้ามภีเูขาหมิะเรยีงรายสลบัเป็นชัน้สวยงาม  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 - น าทา่นไปชมทะเลสาบหยางจงยงห ู(ทะเลสาบยามดรก YAMDROK LAKE) ซึง่เป็นทะเลสาบ 1 

ใน 4 ทะเลสาบศกัดิส์ทิธิข์องชาวทเิบต ทีอ่ยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลกวา่ 4,000 เมตร ทะเลสาบมสีี

เทอรค์อยส ์ใสเรยีบดังกระจก ทกุ ๆ  ปี จะมคีนนับแสน เดนิทางมาประกอบพธิลีา้งบาป เมือ่ทา่นไดม้าเยอืน
ทะเลสาบแหง่นี ้ จะรูส้กึเหมอืนฟากฟ้าอยูแ่คเ่อือ้มมอืถงึ เพลดิเพลนิกบัทวิทศันภ์เูขา ทีร่าบ ทุง่หญา้ ฝงู
แกะ ฟารม์ววั พันธุไ์มป่้าหลากสสีนั  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  แลว้กลับเชา้ตัวเมอืงลาซา 

 - จากนัน้น าทา่นสู ่วดัเจอ๋ปงั (เดรปงุ) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1416 โดยลกูศษิยผ์ูห้นึง่ของพระสงักปัปะ วัด
 นีเ้ป็นศนูยก์ลางทางการเมอืงของนกิายลามะหมวกเหลอืง เคยใชเ้ป็นทีป่ระทับของดาไลลามะองคแ์รกๆ 
 กอ่นทีจ่ะยา้ยเขา้ไปพักทีว่ังโปตาลา วดันีเ้ป็นทีต่ัง้ของสถปูพระศพดาไลลามะองคท์ี ่ 2, 3, 4 ในยคุที่
 รุง่เรอืงสดุๆ วดันีเ้คยมลีามะจ าพรรษาถงึ 10,000 รปู 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  
พกัที ่Lhasa Intercontinental Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว www.intercontinental.com/Lhasa 

 

วนัทีห่า้        ลาซา-เฉงิต-ูซอยหวานใจ-โชวห์นา้กาก 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 
10.35 น. เดนิทางกลับ โดยเทีย่วบนิ 3U 8696 หรอื เทีย่วบนิ 3U 8658 (09.20-11.20 น.) 
12.40 น. ถงึสนามบนิเฉงิต ูบรกิารอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  

  - น าทา่นไปเทีย่วที ่ “ซอยหวานใจ” ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีรุน่เกา่ น่ังจบิน ้าชา จับกว๊นคยุกนั 
  เลน่ไพน่กกระจอก สงัสรรคก์บัเพือ่นฝงู นัดทานขา้ว จับจา่ยซือ้ของฝากคณุนายทีบ่า้น ในซอยกวา้ง และ
  พบกบัชาวจนีรุน่ใหม ่ทีร่า้นกาแฟเทห่์ๆ  รา้นเบยีรจ์๊าบ ๆ  รา้นไอศกรมีเก ๋ๆ ชวิ...ชวิ ในซอยแคบ 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร ** KOREAN BUFFET BBQ  
20.00 น. - น าทา่นเขา้ชมโชวเ์ปลีย่นหนา้กาก ศลิปะการแสดงชัน้สงูของเสฉวน ชมการเปลีย่นหนา้กากภายใน

เสีย้ววนิาท ี โดยทีไ่มส่ามารถจับตาไดท้ัน เป็นการแสดงทีส่งวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกลูหลายชัว่
อายคุนไมถ่า่ยทอดใหบ้คุคลภายนอกทั่วไป  
  

 
 
 
 
 

http://www.intercontinental.com/Lhasa
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พกัที ่Dading Days Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว (ไมแ่ขวนป้าย) 
 298 Tianren South Street, Chengdu, Wuhou, 610041 Chengdu, China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก         เฉงิต-ูวดัเหวนิซู-สวุรรณภมู ิ

 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

 - น าชมวดัมญัชุศร ี วัดพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงเฉงิต ู มเีนือ้ทีป่ระมาณ 50 ไร ่ สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์

 สยุ (ปี ค.ศ. 605-617) เดมิชือ่วัด “สนิเซีย่งจือ้” แตโ่ดนท าลายเพราะสงครามในปลายราชวงศห์มงิ ตอ่มา
ในรัชการคังซ ี ราชวงศเ์ชง็ ไดโ้ปรดใหม้กีารบรูณะวัดขึน้มาใหม ่ โดยมหีลวงพอ่ฉือตูเ่ป็นแกนน า ซึง่
ชาวบา้นเชือ่วา่เป็นภาคหนึง่ของพระโพธสิตัยม์ญัชศุร ี ภายหลังมกีารเปลีย่นชือ่วัดเป็นวดัเหวนิซ ู ซึง่มี
ความหมายเดยีวกบั“มญัชศุร”ี ภายในวดัมวีหิารทา้วจตรุมหาโลกบาล วหิารไตรมหาโพธสิตัย ์ (มญัชศุร/ี
สมตัภทัร/อวโลกเิตศวร) และวหิารรัตนมหาชาต ิ(ศากยมณีุเจา้) น าทา่นนมสัการสิง่ศักดิ ์ขอพรเพือ่เป็นสริิ
มงคล 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร *อาหารสมนุไพรเสฉวนชุดพเิศษ “Qinshanzhai” 
16.05 น. (เวลาประมาณ) เหริฟ้ากลับสูส่วุรรณภมูโิดยเทีย่วบนิ 3U 8145 
17.25 น. (เวลาประมาณ) เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

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

เดนิทาง   เดอืน พ.ย. - ธ.ค. 2560 / เดอืน ม.ค.- ก.พ. 2561    ราคา 39,900 บาท 
  พักหอ้งเดีย่วเพิม่ 9,000 บาท (เด็กราคาเทา่ผูใ้หญ)่ 

อตัราคา่บรกิารรวม  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยดั / คา่ทีพ่กั 2 ทา่น ตอ่ หนึง่หอ้งคู ่/ คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 

บาท, จนี 90 หยวน / คา่วซีา่ประเทศจนี (เดีย่ว) / คา่วซีา่ทเิบต / คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ / คา่รถรับสง่ตาม

สถานทีท่อ่งเทีย่วระบตุามรายการ / คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการ / คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋า

เดนิทาง ทีม่นี ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กโิลกรัม / คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่ นอกจากรายการ / คา่ทปิคนขบัรถ 70 หยวน

, คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 70 หยวน และคา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย 70 หยวน / คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอก

ราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุ  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่มส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่

ระบใุนโปรแกรมไดท้ัน อนัเนือ่งมาจากภยัธรรมชาต ิความลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบนิ จะไมม่ี

การคนืเงนิใด ๆ ทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ ๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการ

ช าระคา่ทวัร ์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดท้ าประกนัอบุตัเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไข

ตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

มกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ หรอืทกีารปรับ

คา่ธรรมเนยีมตา่ง ๆ 

ส ารองทีน่ ัง่ มดัจ า 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตาม สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมรั่บเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดังนีค้อื 
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 1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก    

 2.  น ารปูเกา่ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้ 

 3. น ารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลัง ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพือ่ยืน่วซีา่   

 4. ใชร้ปูทีเ่ป็นกระดาษสตคิเกอร ์ หรอื  ใชร้ปูทีใ่ชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่
เอกสารยืน่วซีา่ 
5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวถา่ยเอกสาร  
 - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี
ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจ
มกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อยา่งนอ้ย 
15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 
12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน
ประเทศไทยเทา่นัน้ 
 -  หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 -  กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หกัคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วันขึน้
ไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-20 วัน-เกบ็คา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่นการ
เดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 
ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิและตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 
• ความเสยีหายตา่งๆทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การเปลีย่นแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  
• การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
 

บตัร APEX หรอื PP ราชการ 
ผูท้ ีถ่อืบตัร APEX เดนิทางเขา้ทเิบต ตอ้งท าวซีา่จนีปกต ิ

  เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว ไมส่ามารถใชห้นงัสอืเดนิทางราชการเขา้ทเิบตได ้ 
หนงัสอืเดนิทางราชการ เขา้ทเิบตไดต้อ่เมือ่ ไปในกจิราชการเทา่น ัน้ 

สรปุ ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางธรรมดา และ ยืน่วซีา่จนีปกต ิ
(กรณุาสง่เอกสารลว่งหนา้ 20 วันกอ่นเดนิทาง เพราะตอ้งยืน่วซีา่จนีกอ่นเพือ่ท าวซีา่ทเิบต) 

 


