
 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 
 



 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 

 
รถไฟไตห่ลงัคาโลกสายประวติัศาสตร ์ ทนุกอ่สรา้ง 33.9 พนัลา้นหยวน (163 พนัลา้นบาท) เปิดบริการเม่ือ 1 ก.ค. 

2549  เป็นขบวนวิ่งผ่านท่ีราบสงูท่ีสงูท่ีสดุในโลก คือ 5,075 เมตรจากระดบันํ้าทะเล นับจากเมืองซหีนิง-เก๋อเออ่รมู่์-ลาซา จะมี
ระยะทาง 1,972 กม. ใชเ้วลาเดินทาง 26 ช ัว่โมง 23 นาที  ผ่านเขตทะเลทรายโกบี ขา้มเทือกเขาคนุหลนุ ผ่านทุ่งหญา้
เลีย้งสตัวใ์นเขตทุ่งท่ีราบสงูเชยีงถงั ผ่านเขตธารนํ้าแขง็บนเทือกเขาสงูในเขตท่ีราบสงูจา้งถงั โปรดอย่ากระพริบตา....กบั

ทศันียภาพมหศัจรรยก์วา่พนักิโลเมตร รถไฟจะผ่านอโุมงคค์นุหลนุยาว 1,686 เมตร และผ่านอโุมงคท่ี์สงูท่ีสดุในโลก 4,905 
เมตรจากระดบันํ้าทะเล “เฟิงหวอ่ซาน” และผ่านสถานีรถไฟท่ีสงูท่ีสดุในโลก (5,072 เมตร) “ถงักูล่า” กอ่นจะเขา้สูล่าซา ทิเบต 

 
(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วนักอ่นเดินทาง เพราะตอ้งทําวีซา่จีนกอ่นเพือ่ทําวีซา่ทิเบต) 
ผูท่ี้มีโรคหวัใจ และความดนัโลหิตสูง ไม่เหมาะท่ีจะเดินทางในเสน้ทางทิเบต 

โปรแกรมการเดินทาง เวลาท้องถ่ินทิเบตเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 
วนัแรก กรุงเทพฯ - เฉิงตู (ประเทศจีน) - - - 

14.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน S ประตู 9 สายการบินเสฉวน 

แอรไ์ลน ์ (3U) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและ

เอกสารการเดินทางกอ่นขึน้เคร่ือง กระเป๋าใบใหญโ่หลด 23 กโิลกรมัตอ่ทา่น ทา่นละ 1 ใบเทา่น ัน้ 

(โปรดปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั) 

17.55 น. ออกเดินทางสู ่ กรุงเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ 3U 8146 
21.55 น. ถึง ท่าอากาศยานเฉิงตู ซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่นํ้าหมิน ใจกลาง

มณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชพี
เกษตรกรรม โดยมีฤดูรอ้นท่ีอบอุ่น ฤดูหนาวท่ีไม่หนาวนัก ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลา้นคน 
จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบนัเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้น
การศึกษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต ้    

ที่พกัทางสายการบินเป็นผูจ้ดัใหใ้กลส้นามบิน 
    พกัคา้งคืน ณ CHENGDU XIANG YU HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

 
วนัที่สอง เฉิงตู - ลาซา (เขตปกครองตนเองทิเบต) - พระราชวงัฤดูรอ้นโหลว

ปูหลินคา 
B L D

เชา้             ไม่มี บริการอาหาร จ่ายเงินสด 30 หยวนต่อท่าน บริการตวัท่านเองภายในสนามบินเพื่อ
ความสะดวกในการเชค็อิน 

08.25 น.       ออกเดินทางสูเ่มือง ลาซา เขตการปกครองตนเองทิเบต โดยสายการบิน เสฉวนแอรไ์ลน ์
เที่ยวบินที่ 3U8697 

10.55 น. เดินทางถึง สนามบินก่งก่า นครลาซา เมืองหลวงของทิเบต เป็นดินแดนสวรรคบ์นฟ้าท่ี
เรียกขานกนัวา่ “หลงัคาโลก” ตัง้อยู่สูงกวา่ระดบันํ้าทะเลถึง 3,650 เมตร ออกซเิจนท่ีลาซาจึง
คอ่นขา้งจะบางเบา ปัจจบุนัเป็นทิเบตเป็นเขตปกครองตนเองเทียบเทา่มณฑลหน่ึงของประเทศจีน  
ในปี ค.ศ. 1951 ทางประเทศจีนไดใ้ชก้าํลงัทหารจากเมืองเฉิงตบูุกเขา้ยึดครองทิเบต ทาํใหอ้งค ์
ดาไลลามะ ตอ้งอพยพออกจากทิเบตพรอ้มดว้ยผูติ้ดตามอีกประมาณ 5 หม่ืนคนและไดไ้ปตัง้ถ่ิน
ฐานแหง่ใหม่ของตนเองในประเทศอินเดียและเนปาล 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 

บ่าย ชม เมืองลาซา เมืองหลวงของทิเบต ดินแดนหลงัคาโลกซึง่อยู่สูงกว่าระดบันํ้าทะเล  3,650  
เมตร  มีแม่นํ้ายาลูจา้งปู้ เจียงไหลผ่าน       เชือ่กนัว่าบรรพบุรุษชาวทิเบตเป็นชนเผ่าเร่ร่อนใน
เขตเอเชยีกลางท่ีอพยพยา้ยถ่ินเขา้มา กษตัริยทิ์เบตองคแ์รกมีพระนามวา่ “นยาตรีเชนโป” ในปี 
ค.ศ. 1720 จีนเร่ิมแผ่อํานาจเขา้มาทิเบต ในปลายศตวรรษท่ี 19 องักฤษเร่ิมเขา้แทรกแซง
ทิเบตรวมถึงรสัเซยี จนจีนมีการปฏิวติัวุน่วายและเม่ือจีนสามารถตัง้สาธารณรฐัประชาชนจีนไดใ้น
ปี ค.ศ. 1949 ในปีถดัไปจีนก็บุกทิเบตทนัที 
หลายปีผ่านมาทางการจีนยอมคืนเสรีภาพใหช้าว
ทิเบตในระดบัหน่ึง ชาวทิเบตยงัคงก่อการประทว้ง
เร่ือยมาแต่ทางการจีนก็ปราบปรามอย่างหนักทุก
ครัง้ นําท่านไปชม พระราชวงัฤดูรอ้นโหลวปู
หลินคา สรา้งในปี ค.ศ. 1750 โดยองคด์า
ไลลามะท่ี 7 และทุกรชักาลจะสรา้งต่อเติมขึน้
เร่ือยๆ จนกลายเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นท่ีสวยงามสมบูรณ ์ พระราชวงัแห่งนี้สรา้งติดกบัแม่นํ้า
ลาซาเพ่ือเป็นท่ีประทบัในฤดรูอ้นขององคด์าไลลามะผูนํ้าทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ดาไลลา
มะองคปั์จจุบนัท่ีลีภ้ยัอยู่ในต่างประเทศเคยกล่าวว่า ท่านพอใจท่ีจะพกัอยู่ในพระราชวงัฤดูรอ้นท่ี
สวยงามแหง่นีม้ากกวา่พํานักอยูท่ี่พระราชวงัโปตาลาท่ีอบัทึบ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคืน ณ BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม ลาซา - พระราชวงัโปตาลา - วดัเซรา - วดัโจคงั - ถนนแปดเหล่ียม B L D
เชา้             บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านชม พระราชวงัโปตาลา สรา้งขึน้ในตน้ ศตวรรษท่ี 7 โดยกษตัริยซ์องตนักมัโป 

(Songtsan Gampo)โดยสรา้งเพ่ือใชเ้ป็นท่ีประทบัขององคห์ญิงเหวินเฉิง จากราชวงศถ์งัท่ี
เดินทางมาเพ่ือแต่งงานกบักษัตริย ์ ต่อมาพระราชวงัถูกทําลายลงเกือบหมดในระหว่างสงคราม  
จนมาถึงค.ศ.ท่ี 17 ในสมยัของดาไลลามะองคท่ี์ 5 ไดเ้ร่ิมบูรณะปฏิสงัขรณ ์ และดาํเนินการมา 
ตลอดในทกุสมยัของดาไลลามะแตล่ะองค ์ จนปี ค.ศ.1645 จึงเสร็จสมบูรณอ์ย่างท่ีเห็นในปัจจบุนั 
พระราชวงัโปตาลา ตัง้อยู่ท่ีระดบัความสูง 3,756 เมตรจากระดบันํ้าทะเล พืน้ท่ีประมาณ 3.6 
แสนตารางเมตร โครงสรา้งหลกัทําดว้ยไมแ้ละหิน คือกําแพงสรา้งดว้ยหิน หลงัคา และหนา้ต่าง
สรา้งดว้ยไม ้  แบ่งออกเป็นสองส่วน ลกัษณะเหมือนวงั 2 วงัซอ้นกนัอยู่ คือ วงัขาว ซึง่ใชเ้ป็น
ส่วนของสํานักงาน โรงเรียนศาสนา และวงัแดง (ตามสีของผนัง) ซึง่ใชใ้นการประกอบพิธีกรรม 
ภายในพระราชวงัประกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ ประมาณ 1,000 หอ้ง  ใชเ้ป็นท่ีประทบั, ทรงงาน, เก็บ 
เถา้อฐัขิองดาไลลามะ ท่ีสาํคญัยงัใชเ้ป็นท่ีทาํงานในทางการเมืองของดาไลลามะ จนถึง ปีค.ศ. 



 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 

 
1755 ดาไลลามะองคท่ี์ 7 ไดส้รา้งตําหนักนอรบ์ุหลิงฆา ใชเ้ป็นท่ีประทบัในฤดูรอ้น และใช ้
พระราชวงัโปตาลาเป็นพระราชวงัฤดหูนาว ไดร้บัการจดัเขา้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจาก 
ยูเนสโกใ้นปี ค.ศ.1994  ปัจจบุนักลายเป็นพิพิธภณัฑเ์ก็บรวบรวมส่ิงของลํา้คา่ เชน่รปูเคารพ, 
ภาพวาดทางศาสนาพุทธ, งานแกะสลกัไม,้ พระคมัภีร,์ โบราณวตัถุตา่งๆ ท่ีสําคญัเป็นศนูยร์วมใจ
ของชาวทิเบต 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ นําท่านชม วดัเซรา (Sera Temple) เปรียบเสมือนตวัแทนของพระลามะนิกายหมวกเหลือง 

(Gelugpa) ของทิเบตตัง้อยู่ทางทิศเหนือของลาซา สรา้งขึน้ในปีค.ศ.ท่ี1419 โดย สกัยา เยซี
(ลูกศิษยข์องพระลามะจงกาปา ผูก้่อตัง้พุทธทิเบต) พระลามะซึง่เดินทางไปเขา้เฝ้าจกัรพรรดิหย่ง
เจิน้ แห่งราชวงศห์มิง และไดร้บัพระราชทานพระพุทธรปู, ผา้ไหม, เงิน และทองคาํเพ่ือนํามาใช ้
ในการสรา้งวดันี้ดว้ย วดัเซาราเป็นวดัสําคญั 1 ใน 6 วดัสําคญัของนิกายหมวกเหลือง และ
เป็น 1 ใน 3 วดัสําคญัของเมืองลาซา จากน้ันนําชม วดัโจคงั (Jokhang Temple) วดั
สาํคญัของชาวทิเบตสรา้งขึน้ประมาณ คริสตศ์ตวรรษท่ี 7 เพ่ือใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรปูท่ี
เจา้หญิงคิดซนั จากเนปาล และ
เจา้หญิงเหวินเฉิง จากราชวงศถ์งั 
นํามาเป็นของขวัญเพ่ือถวายแด ่
กษตัริย ์ ซองตนั กมัโป ของทิเบต 
ซึ่งภายหลงัได  ้ แต่งงานกบักษัตริย ์
ซ อ ง ตั น  ทั้ ง ส อ ง พ ร ะ อ ง ค ์    
ภายในวดัยงัเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ัน
ของทั้งสามพระองค  ์ โดยเฉพาะ 
พระพุทธศากยมุนี โจโว ท่ีเจา้หญิงเหวินเฉิงนํามาจากฉางอานน้ันเชือ่ว่าเป็นของจริงท่ียงัคงเก็บ
รกัษาอยู่ วดัโจคงัไดร้บัการจดัเขา้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยูเนสโก ้ ในปี 2000 จากน้ัน
นําท่านไปชม ถนนแปดเหล่ียม เป็นถนนสายเก่าแก่ท่ีสุดของลาซา ลอ้มรอบวดัโจคงั เต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ท่ีทกุคนสามารถเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองทิเบต และตอ่รองราคาได ้ อิสระตามอธัยาศยั 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคืน ณ BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที่ส่ี ลาซา - ร่ือคาเจอ๋ - ทะเลสาบหยางจงยงหู - วดัป๋ายจวีซือ่  B L D
เชา้             บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 



 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 

จากนัน้ นําท่านไปยงั ร่ือคาเจ๋อ (ซิกตัเซ ่ SHIGATSE) เมืองใหญ่อนัดบั 2 ของทิเบต และเป็นเมือง
หลวงของเขต TSANG ชม ทะเลสาบหยาง
จงยงหู (ทะเลสาบยามดรก YAMDROK 
LAKE) ซึง่เป็นทะเลสาบ 1 ใน 4 ทะเลสาบ
ศั ก ดิ ์ สิ ท ธิ ์ข อ ง ช า ว ทิ เ บ ต ท่ี อ ยู่ สู ง ก ว่ า
ระดบันํ้าทะเลกว่า 4,000 เมตร ทะเลสาบมีสี
เทอรค์อยสใ์สเรียบดงักระจก ทุกๆปีจะมีคนนับ
แสนเดินทางมาประกอบพิธีลา้งบาป เม่ือท่าน
ไดม้าเ ยือนทะเลสาบแห่ง นี้จะรู สึ้กเหมือน
ฟากฟ้าอยู่แค่ เ อื ้อมมือถึง เพลิดเพลินกับ
ทิวทศันภ์เูขา ท่ีราบ ทุง่หญา้ ฝูงแกะ ฟารม์ววั พนัธุไ์มป่้าหลากสีสนั 

เที่ยง       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ นําทา่นไปยงั วดัป๋ายจวีซือ่ ตัง้อยูบ่นพืน้ท่ีสงูเหนือระดบันํา้ทะเล 3,900 เมตร สถานท่ีแห่งเดียว

ท่ีจะสามารถพบเห็นพุทธศาสนิกชนทัง้สามนิกายในทิเบตพรอ้มกนัได ้วดัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เม่ือ 
600 ปีก่อน ในเมืองรื่อคาเจ๋อ อําเภอเจียงจือ ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตอนใตข้องเมืองลาซา
ประมาณ 230 กิโลเมตร เป็นวดัชือ่ดงัท่ีรูจ้กักนัในนาม “วดักงลอ้มงคล” ของทิเบต อนัเป็น
สถานท่ีศกัดิสิ์ทธิส์ําหรบันิกายศากยะกาดมัปะ และเกลุคปา ส่ิงท่ีโดดเด่นท่ีสุดของวดัแห่งนี้ก็คือ
เจดียป๋์ายจวี ท่ีมีเกา้ช ัน้ และประกอบไปดว้ยหอ้งมากกว่า 100 หอ้ง ซึ่งผูเ้ขา้ชมสามารถ
มองเห็นพระพุทธรูปและศาสนวัตถุชิน้อ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายในได  ้ภายในหอ้งเหล่านี้ย ังมีผลงาน
ภาพเขยีนทางพระพุทธศาสนามากกว่า 100,000 ภาพ ทําใหส่ิ้งก่อสรา้งนี้ถูกเรียกว่า "เจดีย ์
พระพุทธรูปแสนองค"์หอ้งโถงใหญ่และผนังดา้นนอกยงัเป็นเสมือนประตสูู่ประวติัศาสตร ์ เน่ืองจาก
ประกอบไปดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาทิเบตอนัหลากหลายตัง้แต่ศตวรรษท่ี 
13 ถึงศตวรรษท่ี 15 

พกัคา้งคืน ณ ZA XIQUTA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หา้ อารามจาสือหลุนปูซือ่ - เมืองลาซา - วดัเดรปุง  B L D
เชา้             บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้น นําท่านไปยงั อารามจาสือหลุนปูซื่อ 
(TASHILHUNPO MONASTERY) ท่ีประทบัของ
องคป์านเชนลามะ ผูนํ้าทางจิตวิญญาณ     อนัดบั 2 
ของทิเบต สรา้งขึน้ ในปี ค.ศ. 1447 ในรชัสมยัของ
อ ง ค ์ ด า ไ ล ล า ม ะ อ ง ค ์ แ ร ก  ( ZGYALWA 
GENDUNDRUP) มีส่วนสําคญั 4 ส่วน คือ วิหาร
พระศรีเมตไตรย ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรย 
องคใ์หญ่ท่ีสุดในโลก สูง 26.2 เมตร สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ. 1914 โดยชา่งศิลป์กวา่ 900 คน ใชเ้วลาสรา้ง 4 ปี ควบคมุงานโดยปานเชนลามะองค ์
ท่ี 9 องคพ์ระพุทธรูปสรา้งดว้ยทองแดงหนักและห่อหุม้ดว้ยทองคําหนักกว่า 300 กก. พระ



 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 

พกัตรก์ระจ่างใส แกะสลกัอย่างสวยงาม นิ้วพระหตัถแ์ต่ละนิ้วยาวมากกว่า 1 เมตร ผ่านชมท่ี
ประทบัขององคป์านเชนลามะ ส่วนท่ีสอง ที่บรรจุพระศพของปานเชนลามะองคที์่ 4 สรา้ง
เป็นสถูปสูง 11 เมตร นับเป็นสถูปเก่าเพียงสถูปเดียวท่ีรอดพน้จากการทาลายในยุคปฏิวติั
วฒันธรรม หอ้งบรรจุพระศพของปานเชนลามะองคท่ี์ 10 (มรณภาพเม่ือปี ค.ศ. 1989) 
ดา้นหนา้สถปูจะแสดงภาพเม่ือครัง้ทา่นยงัมีชวิีตอยู่ ลอ้มรอบดว้ยสายรุง้ท่ีสรา้งจากกลอ้งคาไลโดส
โคป เพดานหอ้งพระศพตกแต่งดว้ยภาพกาลจกัรมานดารา ฝาผนังเป็นภาพพระพุทธทาจาก
ทองคาแท ้ส่วนท่ีสาม วดัเกลซงั ชมโถงชมุนุมหรืออโุบสถกลาง ซึง่เป็นหน่ึงในอาคารเก่าแก่
ของอารามจาสือหลุนปูซือ่ ส่วนท่ีส่ี สตาชิลุนโปโกรา เป็นเสน้ทางแสวงบุญรอบอาราม มี
ระยะทาง 3 กม. 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ เดินทางกลบั เมืองลาซา นําชมวดั วดัเดรปุง (Drepung Monastery) หรืออีกชือ่หน่ึง

เรียกว่าวดัเจ๋อปัง ตัง้อยู่ห่างจากนครลาซาไป
ทาง ทิศตะวันตกเ ฉียง เหนือ  ประมาณ  5 
กิโลเมตร เป็นวดัท่ีนอกจากจะมีพืน้ท่ีกวา้งขวาง
ท่ีสดุของทิเบต คือ 200,000 ตารางเมตร บน
ความสูงเฉล่ีย 3,900 เมตรแลว้ ยงัเป็น วดัท่ี
รํ่ารวยท่ีสุดในทิเบต ดว้ย วดัเดรปุงเป็น 1 ใน 
6 วดัสําคญัของนิกายเกลุกปะ สรา้งในปี ค.ศ.
1416 สมยัดาไลลามะองคท่ี์ 2 ผูเ้ป็นลูกศิษย ์
ของพระอาจารยจ์งคาปา มีขนุนางตระกูลใหญ่
เป็นผูอุ้ปถมัภ ์ ต่อมา สมยัดาไลลามะองคท่ี์ 5 
ขยายใหก้วา้งขวางขึน้ ชือ่ของวดัมีความหมายวา่ กองขา้ว เน่ืองจากอาคารของวดัทาสีขาว เม่ือ
มองจากระยะไกลจึงคลา้ยกองขา้วอยู่บนเชงิเขา สมยัรุ่งเรืองสูงสุด มีพระอาศยัอยู่ถึง 10,000 
รูป เป็นสถานท่ีศึกษาและปฏิบติัธรรมของพระลามะช ัน้สูงในลาซา ภายใน วดัเดรปุง มี วงัการ
เดนโพทรงั ตัง้อยู่อิสระ ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องวดั ใตว้งลอ้มของกําแพงสูง สรา้งสมยัดา
ไลลามะองคท่ี์ 2 ในสมยัทา่นและองคท่ี์ 3 และ 4 ทรงใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางศาสนาและการเมือง
ของทิเบต กอ่นท่ีองคท่ี์5 จะสรา้งพระราชวงัโปตาลาขึน้ใหม่และยา้ยไปประทบัท่ีน่ัน 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
พกัคา้งคืน ณ BRAHMAPOTRA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วนัที่หก ลาซา - ซหีนิง (เดินทางโดยรถไฟ) B L D

เชา้             บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม (อาหารเที่ยง และอาหารคํา่ รบัประทานบนรถไฟ) 
08.00 น.  ออกเดินทางไป ซหีนิง โดยรถไฟขบวนท่ี K918 หรือ T28 เดินทางสูซ่หีนิง (บนรถไฟมีการควบคมุ 

ระดบัออกซเิจนใหเ้หมือนกบัอากาศปกติทัว่ไป มีหมอและหอ้งพยาบาลบริการ) 
3,664 เมตรจากระดบัน้ําทะเล-เดินทางจาก “สถานีลาซา” 
 
 



 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,305 เมตรจากระดบัน้ําทะเล-เขา้สู่เขต “หยงัปาจิ่ง” ผ่านโรงงานไฟฟ้าพลงัไอนา้ จะมีบ่อนา้พุพวย
พุ่งอยู่ท ัว่ไป 
5,072 เมตรจากระดบัน้ําทะเล-ออกจากเขตทิเบตท่ีสถานีบนภูเขา “ถงักู่ลา-ซาน” จดุสงูสดุท่ีทาง
รถไฟสายประวติัศาสตรพ์าดผ่าน ผ่านชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง (ยอดสูงสุด 6,621 เมตร จะ
เป็นตน้นา้ของแม่นา้แยงซเีกียง ผ่านอโุมงคท่ี์สงูท่ีสดุในโลก “เฟิงหวอ่ซาน” สงู 4,905 เมตร 
4,743 เมตรจากระดบัน้ําทะเล-“เขอเขอ่ซหีลี่” เขตอนุรกัษพ์นัธุส์ตัวป่์าสงวน กวางทิเบต ลาป่า ววั 
เหลือง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผ่านสะพานขา้มแม่นา้ซึง่ออกแบบเป็น 2 ช ัน้ ช ัน้บนสาหรบัรถไฟวิ่ง และช ัน้
ลา่งสาหรบัใหฝู้งสตัวป่์าอพยพ 
4,615 เมตรจากระดบัน้ําทะเล-เขต “ปู้ ตง้เฉวียน” นา้ในบริเวณนี้จ ะไม่กลายเป็นนา้แขง็ไม่ว่าจะอยู่
ในฤดหูนาวท่ีมีหิมะปกคลมุ เพราะมีความรอ้นระอสุง่ผ่านมาจากใตดิ้น 
4,772 เมตรจากระดบัน้ําทะเล–เขา้สู่ชว่งสงูสดุของชอ่งเขาคนุหลุน ผ่านชมธารนา้แขง็สริุโยธินเบิก
ฟ้า ถา้อากาศดีสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน (6,178 เมตร) ผ่านอโุมงคท่ี์เจาะผ่าน
เทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686 เมตร ถือว่าเป็นอโุมงคท่ี์ยาวท่ีสุดในโลกท่ีสรา้งบนเขตดินนา้แข็ง ผ่าน
ทะเลสาบซหีวงัมู่ 
2,820 เมตรจากระดบัน้ําทะเล-เย็นนี้รถไฟจะเขา้เขตสถานีเมืองเก๋อเอ่อรมู่์ มณฑลซงิไห่ เมืองท่ีมี
การผลิตเกลือทะเลสาบมากท่ีสดุของจีน | และคืนนี้รถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อรมู่์” และไปสว่างเชา้ท่ีซหี
นิง เสน้ทางจะผ่านเขตโอเอซสิ และเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี 



 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 

 
รถไฟสายชงิไห่-ทิเบต (ชงิซ ัง่เถ่ืยลู่) เป็นเสน้ทางรถไฟบนท่ีราบสงูท่ีสงูท่ีสดุและยาวท่ีสดุของโลก ทดลอง
ใชจ้ริงเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เร่ิม ตน้เดินทางจากเมืองซหีนิง เมืองเอกของมณฑลชงิไห่ 
ถึงปลายทางเมืองลาซา เมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต ใชเ้วลาเดินทาง 26 ช ัว่โมง 23 นาที 
บนเสน้ทางมีสถานีรถไฟสูงท่ีสดุในโลกคือ ถงักู่ลา-ซาน จดุสงูสดุท่ีทางรถไฟสายนี้ สงูจากระดบันา้ทะเล 
5,072 เมตร รถไฟสายประวติัศาสตรมี์ระยะทางกว่า 1,000 กม. ท่ีสดุของความประทบัใจในธรรมชาติ
ท่ีงดงาม อลงัการความย่ิงใหญ่ของขนุเขา ปรบมือดว้ยความจริงใจใหก้บัความเพียรของมนุษยเ์ชือ้ ชาติ
จีนท่ีเอาชนะสิ่งท่ียาก...ทา้ทาย...เพ่ือสรา้งทางรถไฟสายประวติัศาสตรส์ูล่าซา ดินแดนหลงัคาโลก 

 (พกัคา้งคืนบนรถไฟ-พกัตูน้อนวีไอพี หอ้งละ 4 ท่าน / ไม่มีหอ้งเดีย่วบนรถไฟ) 
 

วนัที่เจด็ ซหีนิง - อารามถาเออ่รซ์ือ่ - เฉิงตู B L D
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้บนรถไฟ 

ระยะทางกวา่ 1,000 กม. ท่ีสดุของความประทบัใจธรรมชาติท่ีงดงาม อลงัการความย่ิงใหญ่ของขนุเขา 
ปรบมือดว้ยความจริงใจใหก้บัความเพียรของมนุษยเ์ชือ้ชาติจีนท่ีเอาชนะสิ่งท่ียาก...ทา้ทาย...เพ่ือสรา้งทาง
รถไฟสายประวติัศาสตรส์ูล่าซา ดินแดนหลงัคาโลก 

 
08.00น.  รถไฟถึง สถานีนครซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชงิไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซึง่ต ัง้อยู่บนท่ีราบสูง

ทิเบต-ชงิไห่ ท่ีมีความสูงเฉล่ียกว่า 3,000 เมตรจากระดบันํ้าทะเล มีประชากรเบาบางเพียง
ประมาณ 5 ลา้นคน ภูมิประเทศเป็นภูเขาและท่ีราบสูง เสน่หข์องชงิไห่คือความรกรา้งห่างไกล
และความเป็นอยูข่องชนเผ่าเรร่อ่น 

 เที่ยง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน ไปชม อารามถาเอ่อรซ์ื่อ (25 กม.จากตวัเมือง) 

อารามแบบทิเบตสรา้งทบัสถานท่ีเกิดของพระสงักปัปะ 
พระผูก้่อตัง้นิกายหมวกเหลืองขึน้ในทิเบต วดันี้สรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ. 1560สมยัราชวงศห์มิง เคยถูกทําลาย
ในปี ค.ศ. 1980 ชว่งปฏิวติัวฒันธรรมแต่ในภายหลงัไดมี้การบูรณะขึน้มาใหม่ใน มีพืน้ท่ีรวม 
10 เฮกเตอร ์ มีหอ้งโถงใหญ่ 15 หอ้ง หอ้งพกัสงฆ ์ 9,300 หอ้ง รวมพืน้ท่ีใชส้อย 450,000 
ตารางเมตร ตวัอาคารก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมฮั่นผสมทิเบต ชมหอประติมากรรมเนย
จามรี ท่ีแกะสลกัเป็นภาพชาดกและตาํนานปรมัปราของชาวทิเบต 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้         เดินทางไป ท่าอากาศยานซหีนิง เกาเจียเบา เพ่ือเดินทางไปยงั เฉิงตู  
22.00 น. ออกเดินทางสูเ่มือง เฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที ่3U8988 



 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 

 *หมายเหต ุ หากไฟลบิ์นซหีนิง-เฉินตู ไม่สามารถบินได ้ ทางบริษทัจดับิน ซหีนิง-หลนัโจว* 
23:45 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานเฉิงตู 

พกัคา้งคืน ณ MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่แปด เฉิงตู - ถนนโบราณจิน๋หล่ี - อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ B L - 
เชา้ บริการอาหารเชา้บนรถไฟ 
จากนัน้ นําทา่นเท่ียวชม ถนนโบราณจิ๋นหล่ี ถนนท่ีอยู่ติดกบัศาล

เจา้สามกก๊ เป็นถนนวฒันธรรม ตกแต่งแบบยอ้นยุค เต็ม
ไปดว้ยกล่ินอายของสามกก๊ ตวัถนนมีการตกแต่งอย่าง
สวยงาม มีของเก่าๆ มากมาย มีรา้นอาหาร รา้นนํ้าชา 
โรงเตีย๊ม โรงงิว้ และมีของท่ีระลึกเก่ียวกบัสามกก๊ขายเยอะ
มาก รา้นอาหารหลายรา้นตกแตง่เป็น เลา่ป่ี กวนอ ู เตียว
หยุ มีของกินขา้งทางอรอ่ยๆ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารสมุนไพร) 
จากนัน้ นําท่านไปยงั ท่าอากาศยานเฉิงตู เพ่ือเดินทางกลบัไปยงักรงุเทพฯ 
14.40 น. ออกเดินทางสู ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่  

3U 8145 
16.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ.....พรอ้มความประทบัใจ 

  
H I M A L A Y A N    T  R  A V E L 

หมายเหต ุ:   
1.เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาในการ
ทํากิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2.บริษทัอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะ
ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมือง
ภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะท่องเท่ียว ไดต้ามรายการ 

กาํหนดเดินทาง 3-10 เม.ย. / 15-22 พ.ค.2563 
ผูใ้หญ่ (พกัหอ้ง 2-3 ท่าน)    ท่านละ 55,900  บาท 
พกัเดีย่วจา่ยเพิ่ม      ท่านละ   5,500  บาท 

*ไม่มีหอ้งพกัเดีย่วบนรถไฟ* 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
กรณุาจองท่ีน่ังลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 1 เดือน ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมดัจําท่านละ 20,000 บาท เมื่อทําการจอง 
พรอ้มกบัส่งหนา้พาสปอรต์และเอกสารสําหรบัการทําวีซา่ ส่วนท่ีเหลือชาํระภายใน 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะน้ันจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
โปรดทราบ  :  ตามนโยบายของบริษทัทวัรเ์มืองจีน ตอ้งการใหนั้กท่องเท่ียวไดรู้จ้กัสินคา้พืน้เมืองของจีน ซึง่จาํเป็นตอ้งบรรจรุายการลงไวใ้นโปรแกรมทวัร ์
ดงัน้ันบริษทัทวัรจ์ึงขอความรว่มมือจากลกูทวัรท์กุท่านแวะชม แวะด ู )เขา้รา้นละ 30 - 45 นาที (โดยท่ีท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้หรื อไม่ซือ้ก็ไดข้ึน้อยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกัไม่มีการบงัคบัใดๆทัง้สิน้   )ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีใหค้วามรว่มมือ(  

 



 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 

 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋เครื่องบินช ัน้ประหยดั+คา่ภาษีสนามบิน 

2. คา่โรงแรมที่พกัตามท่ีระบไุวใ้นรายการ 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 

3. คา่วีซา่ท่องเท่ียวประเทศจีน )หากลกูทวัรมี์วีซา่แลว้จะทําการหกัคืนให ้(  

4. คา่รถ คา่อาหาร +เครื่องด่ืม ,คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุวใ้นรายการ  

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม  

1. คา่ทําหนังสือเดินทางคนไทย   

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีนํา้หนักเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด คา่นํา้หนักท่ีสายการบินกาํหนด  23 กิโลกรมั 

3. คา่ทําใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครื่องด่ืมคา่อาหารท่ีสัง่เพ่ิมเองในแตล่ะมือ้ )นอกเหนือจากรายการ(  

5. คา่โทรศพัทค์่าซกัรีด คา่ทิปเด็กยกกระเป๋าฯลฯ 

6. คา่ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี  (และคา่ภาษีบริการหกั ณ ท่ีจา่ย  3% 
7. คา่ทิปไกดท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ ท่านละ 1,700 บาท/ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง 
8. คา่ทิปหวัหน้าทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบหรือคืนคา่บริการ ใดๆ กรณี ดงัตอ่ไปน้ี (รวมคา่ย่ืนวีซา่):- 
กรณีท่ีท่านสมคัรใจยกเลิกใชบ้ริการบางรายการ เชน่ ไม่เท่ียวบางรายการ  ,ไม่ทานอาหารบางมือ้ ฯลฯ  
กรณีผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้ -ออกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย ,เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้งหรือ ถกูปฏิเสธใน
กรณีอืน่ๆ 
กรณีทรพัยสิ์นมีคา่ตา่งๆเกิดการสญูหาย อนัเน่ืองจากถกูโจรกรรม หรือ เพราะความประมาท   ,รวมทัง้อบุติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียว
เอง 
 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

1.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   1.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ

ทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ 
หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

 



 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได ้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์น่ทดแทนให ้ แต่
จะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหา
นี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไป
ยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตั๋วเครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ 
เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนคา่
ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ
หกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมา

โปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 
18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุกกรณี

ไม่วา่ค่าใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 
หมายเหตุ  

1. เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นไฟลท์บินท่ีออกกบัสายการบิน ดงัน้ันเม่ือออกตัว๋แลว้ไม่สามารถคืนเงินได ้  

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะงด หรือ เปล่ียนแปลงรายการและเวลาบิน กรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่านหรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนมิอาจ แกไ้ขได ้

3. เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกอาจมีการปรบัราคาสงูขึน้ซึง่มีผลตอ่ราคาตัว๋และคา่นํา้มนัเชือ้เพลิงของสายการบินท่ีจะปรบัตามสภาวะโลก ทางบริษทัฯจงึขอ
สงวนสิทธิท์ําการเรียกเก็บคา่ทวัรเ์พ่ิมตามความเป็นจริง  

 



 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 

4. บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบหรือชดใชค้า่เสียหายใดๆอนัอยูเ่หนือการควบคมุของทางบริษทัฯเชน่ภยัธรรมชาติภยัปฏิวติั ทางการเมือง  การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหายทรพัยสิ์น , ความลา่ชา้สายการบิน  หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบและคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ หากทา่นถกูปฏิเสธหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศอนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากการยกเลิก ลา่ชา้เปล่ียนแปลง ของสายการบิน บริษทัฯขนสง่หรือหน่วยงานท่ีใหบ้ริการทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ปรบัเปล่ียน  ,ทดแทน รายการตามความเหมาะสมโดย จะไม่สามารถเรียกรอ้งคืนคา่บริการน้ันๆได ้

7. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบหรือคืนคา่บริการใดๆทัง้สิน้ หากท่านไม่ใชบ้ริการของบริษทัฯบางรายการ เชน่ ไม่เท่ียวบางรายการ  ,ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะคา่บริการไดช้าํระแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 

8. หา้มนําไฟแชค็  มีดพก กรรไกรตดัเล็บ หรือของมีคมทกุชนิด ขึน้เครื่องบินและรถไฟหวัจรวดโดยเด็ดขาด เพราะอาจถกูยึดไดท้างบริษทัฯขอสงวน
สิทธิจ์ะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้หากท่านถกูยึด  

9. เม่ือไดท้ําการตกลงชาํระเงินคา่ทวัร ์ ไม่วา่จะทัง้หมดหรือเพียงบางสว่นกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดต้กลงยอมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆตามท่ีระบไุว ้
แลว้ 

ทางบริษทั ฯ มีประกนัอบุติัเหตุทุกทีน่ั่ง ทีน่ั่งละ 1,000,000 บาท 
 เอกสารที่ตอ้งเตรียมวีซา่จีน  

1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวีซา่ และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
2.รปูถา่ยสีขนาด 2 นิว้ จาํนวน 2 ใบ พืน้หลงัสีขาว รปูใหม่ถา่ยมาไม่เกิน 6 เดือน 
3.สาํเนาทะเบียนบา้น และ สาํเนาบตัรประชาชน เซน็ตร์บัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบัทําวีซา่ให ้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ท่ีถา่ยไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถา่ยเลน่ หรือรปูยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนทําวีซา่ 
4. นํารปูถา่ยท่ีเป็นกระดาษถา่ยสติกเกอร ์ หรือรปูท่ีปริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อตัราคา่วีซา่ดว่น ที่ตอ้งจา่ยเพ่ิมใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

**ตา่งชาติตอ้งการขอวีซา่ดว่นกรณุาเชค็ขอ้มูลกบัทางเจา้หนา้ท่ีกอ่น 
 ย่ืนวีซา่ดว่น 1 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่านละ 4,000 บาท 
 ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่านละ 3,500 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอรต์ ควรมีอายุใชง้านเหลือ 6 เดือนขึน้ไป
มิฉะนัน้บริษทัจะไม่รบัผิดชอบกรณีดา่นตรวจคน

เขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของทา่น



 
  

                                                    
 
        
 
 
 
                                                                             

 

**การขอวีซา่เขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารย่ืนวีซา่โดยไม่แจง้
ใหท้ราบล่วงหน้า** 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอวีซา่ประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัว พิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 
( MISS./ MRS./MR.)NAME........................................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ   โสด            แต่งงาน         �หม้าย      หย่า        ไม่ได้จดทะเบียน         จดทะเบียน ช่ือคู่สมรส…………………………. 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัว พิมพ์ใหญ่)..........................................................รหัสไปรษณีย์................................ 
โทรศัพท์บ้าน................. มือถือ................. ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัว พิมพ์ใหญ่) 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
รหัสไปรษณีย์ .............................โทรศัพท์บ้าน............................................................................................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัว พิมพ์ใหญ่).................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
ตําแหน่งงาน.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัว พิมพ์ใหญ่) .............................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
...................................................................................... รหัสไปรษณีย์........................ โทร....................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ �          ไม่เคย �            เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว 
เมื่อวันที่.................... เดือน...................... ปี.................. ถึง วันที่..................... เดือน......................ปี....................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ �            ไม่เคย �           เคย โปรดระบุ................................................... 
เมื่อวันที่................... เดือน.......................ปี...................ถึง วันที่.......................เดือน.................... ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัว พิมพ์ใหญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.......................................................SURNAME...................................................................... 
ความสัมพนัธ…์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME......................................................SURNAME........................................................................ 
3. ความสัมพนัธ…์………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

หมายเหตุ 
** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรที์ท่ํางาน มือถือ บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใชใ้นการขอยืน่วีซา่ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหท้่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั ทัง้น้ีเพ่ือ
ประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่น้ี (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


