


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิง
ตูซวงหลิว	-	เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู

พักที่
HANGKONG
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	3	ดาว

2 สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	สนามบินก
งกา	นครลาซา	-	นครลาซา	-	พระราชวังโหลวปูหลินคา	/	ตําหนักนอรบุ
หลินฆา

พักที่
BRAHMAPUTRA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 พระราชวังโปตาลา	-	วัดโจคัง	-	ตลาดแปดเหลี่ยม	หรือ	จัตุรัสบาคอร
พักที่
BRAHMAPUTRA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 ทะเลสาบหยางหู	-	นครลาซา
พักที่
BRAHMAPUTRA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 สนามบินกงกา	นครลาซา	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานาชา
ติเฉิงตูซวงหลิว	-	เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	ศูนยวิจัยทางการแพทยแผน
โบราณ	-	ถนนคนเดินซุนซีลู

พักที่	FELTON
GLORIA	HOTEL
หรือเทียบเทา

6 ถนนจินหลี่	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
-	สนามบินสุวรรณภูมิ

1	มิ.ย.	61	-	6	มิ.ย.	61 ฿33,991 ฿33,991 ฿33,991 ฿6,000



เครื่อง	ทีน่ัง่แบบ	3-3

บริการน้ําดื่มบนเครื่องทัง้ขาไป-ขากลับ

ชวงบาย
15.30	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศเคานเตอร	S	ประตู

9	สายการบินเสฉวน	แอรไลน	(3U)	โดยมีเจาหนาที่	คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

18.40	น.	ออกเดินทางสูเมือง	เฉิงตู	โดยเทีย่วบินที	่3U8146

ชวงคํ่า
22.45	น.	ถึง	ทาอากาศยาน	เฉิงตู	ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน	ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําหมินใจกลาง

มณฑล	มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา	และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม	โดยมีฤดูรอนที่อบอุน	ฤดูหนาวที่ไมหนาวนัก	และมีปริมาณความชื้นสูง	ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว
10	ลานคน	จัดเป็นอันดับ	3	ของประเทศจีน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การทหาร	และดานการ
ศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

จากน้ันนําทุกทานออกเดินทางสู	โรงแรมทีพ่ัก	HANGKONG	HOTEL	หรือ	เทียบเทา	3	ดาว	(โรงแรม
ใกลสนามบิน	เพื่อความสะดวกในการตอไฟลท)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	HANGKONG	HOTEL	หรือ	เทียบเทา	3	ดาว

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การ
ทหาร	และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	ในสมัยจิน๋ซีฮองเต	ไดมี
การจัดการชลประทานขึน้	เพื่อแกไขปัญหาน้ําทวมที่เกิดเป็นประจําทุกปี	เมื่อ
แกไขปัญหาน้ําทวมได	ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี	ชีวิตความเป็นอยูดีขึน้	คน
จึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึน้เรื่อย	ๆ	จึงไดชื่อวาเฉิงตู



น้ําหนักสัมภาระขาไป	-	ขากลับ	23	กก.

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม	(หากเวลาไมทันอาจจะเป็นเซทกลองแทน)

08.30	น.	ออกเดินทางสูเมืองลาซา	Sichuan	Airlines	โดยเทีย่วบินที	่3U8697	(เทีย่วบินภายในประเทศ
อาจมีการเปลีย่นแปลงเทีย่วบินและเวลาบิน)

10.55	น.	เดินทางถึงนครลาซาเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต	เมืองศักดิส์ิทธิแ์ละลึกลับของ
โลก	จุดศูนยกลางจิตวิญาณของชาวพุทธ	อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเล	3,650	เมตร	เป็นดินแดนที่ราบสูง	ที่ไดรับ
สมญานามวา	“หลังคาโลก”	เมืองลาซาแบงออกเป็น	2	สวนคือ	ลาซาเกา	และลาซาใหม	โดยแบงตามลักษณะ
ของเชื้อชาติพลเมือง	สถาปัตยกรรม	และวิถีชีวิตความเป็นอยู	ซึ่งนับวาเป็นเสนหอยางหน่ึงของเมืองลาซา	นํา
ทานพิธีตรวจคนเขาเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชม	พระราชวังโหลวปูหลินคา	ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูรอน	คูกับพระราชวังฤดูหนาวโปตาลา	หรืออีก

ชื่อเรียกวา	นอรบูหลิงฆา	มีความหมายวาวา	สวนอัญมณี	สรางขึน้ในชวงหลังศตวรรษที่	18	(ตรงกับปี	พ.ศ.	2298
กอนกรุงศรีอยุธยาจะแตก	12	ปี)	โดยดาไลลามะที่	7	สมัยตอๆ	มา	ดะไลลามะองคอื่นๆ	ไดสรางตอเติมสวนของ
ตนเองขึน้มาเรื่อย	ๆ	แมแตดาไล	ลามะ	องคที่	14	ก็ยังไดตอเติมพระราชวังของตนเองกอนที่จะหนีออกจากทิเบต
ในบริเวณโถงรับรองมีบัลลังกเทวราช	และงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแงมุมตาง	ๆ	โดยมี
กรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาด

นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก	ใหทานพักผอนเพื่อมปรับสภาพรางกาย	เน่ืองจากเมืองลาซาเป็นเมือง
ทีอ่ยูทีร่าบสูง	ระยะแรกบางทานอาจจะมีอาการออนเพลีย	ปวดหัว	หรืออาเจียน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่BRAHMAPUTRA	HOTEL	หรือ	เทียบเทา

คืนน้ีขอใหทานพักผอนใหเต็มทีเ่พื่อปรับสภาพรางกาย	ลาซาเป็นเมืองทีอ่ยูสูงกวาระดับน้ําทะเล
มาก	จึงมีแรงกดอากาศตํ่า	มีออกซิเจนนอย	รางกายระยะแรกอาจมีอาการออนเพลีย	บางทานอาจ
จะปวดศีรษะ	หรือทองเสีย	ทองอืด	หรือคลื่นไส	อาเจียน	จึงควรนอนพักผอนใหมากพอ	เม่ือตื่นขึ้น
มาจะไดสดชื่น	สําคัญ	ไมควรสูบบุหรีแ่ละดื่มสุรา	ไมควรอาบน้ําในคืนน้ี	ถาอาบน้ํา	อยาใหนานเกิน
5-10	นาท	 ี

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน



สนามบินกงกา	นครลาซา	เป็นสนามบินใน	นครลาซา	ซึ่งเป็นเมืองหลวง	ของ
เขตการปกครองพิเศษทิเบต	ของประเทศจีน	มีพื้นที่	62	กิโลเมตร	อยวูทาง
ตอนทิศตะวันตกเฉียงใต	ของนครลาซา	ในมณฑล	ซานหนานของจีน	เป็น
สนามบินที่อยู	สูที่สุดของโลก	ถูกสรางขึน้ในปี	ค.ศ	1965	และถูกปรับปรุง	ในปี
พ.ศ	2004

ทิเบตมีเมืองหลวงชื่อ	ลาซา	(Lhasa)	เป็นเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลก	ตั้งอยู
ตอนกลางของที่ราบสูงทิเบต	ทางเหนือของเทือกเขาหิมาลัย	มีแมน้ําลาซาซึ่ง
เป็นแควสายหน่ึงของแมน้ํายาลูจัมโปทอดตัวไหลผาน	เมืองที่สูงที่สุดในโลก
แหงน้ีอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล	3,650	เมตร	เป็นเมืองศักดิส์ิทธิข์องศาสนิกชนที่
นับถือพุทธศาสนานิกายทิเบต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พระราชวังโหลวปูหลินคา	ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูรอน	คูกับพระราชวังฤดูหนาว
โปตาลา	หรืออีกชื่อเรียกวา	นอรบูหลิงฆา	มีความหมายวาวา	สวนอัญมณี
สรางขึน้ในชวงหลังศตวรรษที่	18	(ตรงกับปี	พ.ศ.	2298	กอนกรุงศรีอยุธยาจะ
แตก	12	ปี)	โดยดาไลลามะที่	7	สมัยตอๆ	มา	ดะไลลามะองคอื่นๆ	ไดสรางตอ
เติมสวนของตนเองขึน้มาเรื่อย	ๆ	แมแตดาไล	ลามะ	องคที่	14	ก็ยังไดตอเติม
พระราชวังของตนเองกอนที่จะหนีออกจากทิเบต	ในบริเวณโถงรับรองมี
บัลลังกเทวราช	และงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแงมุม
ตาง	ๆ	โดยมีกรอบเป็นภาพเขียนพุทธชาด	นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก	ให
ทานพักผอนเพื่อมปรับสภาพรางกาย	เน่ืองจากเมืองลาซาเป็นเมืองที่อยู
ที่ราบสูง	ระยะแรกบางทานอาจจะมีอาการออนเพลีย	ปวดหัว	หรืออาเจียน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	BRAHMAPUTRA	HOTEL	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานชม	พระราชวังโปตาลา	ตั้งอยูบนยอดเขาแดงซึ่งมี	ความสูงประมาณ	117	เมตร	พระราชวังโปตาลา
เป็นอาคารสูง	13	ชั้น	ยาว	400	เมตร	กวาง	350	เมตร	มีหองตางๆ	เกือบ	1,000	หองเริ่มสรางเมื่อคริสตศตวรรษ
ที่	7	โดยกษตัริยผูยิ่งใหญที่ไดรวบรวมทิเบต	ใหเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันไดสําเร็จ	คือ	กษตัริย	ซงจาน	กัมโป
(Songtsen	Gampo)	แรกเริ่มตองการเพียงจะสรางเป็นตําหนักใหแก	มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค
เอง

นําทานชม	วัดโจคัง	(Jokhang	Temple)	หรือ	วัดตาเจาซื่อ	เป็นวัดที่ถือวาเป็นศูนยรวมจิตใจของชาวธิเบต
ทั้งมวลเพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน	นักบวชนับลานก็จะเดินทางมารวมกันทําพิธีที่น่ีสรางในสมัยของกษตัริยซงจาน
กัมโปเชนกัน	เพื่อไวเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสีชาวตางชาติสององคของพระองค	คือ	ชาติจีนและ
เนปาลนําเขามายังธิเบต	ศิลปะการกอสรางมีจุดเดนตรงที่นําเอาศิลปะของ	4	ชาติมาผสมกันคือ	ทิเบต	จีน
เนปาลและแคชเมียร

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย	
นําทานเดินชม	ตลาดบารฆอร	หรือเรียกวา	ตลาดแปดเหลีย่มธิเบต	ที่ตั้งลอมรอบวัดตาเจาซื่อ	และชม

วิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวธิเบต

นําทานชม	อารามเซรา	ภาษาจีนเรียกวา	เซอราซื่อ	ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาตาติปูและสรางขึน้บนพื้นที่ซึ่งเคย
เป็นที่ตั้งของกระทอมที่พระชองฆาปา	ศึกษาธรรมะปฎิบัติกรรมฐาน	สรางโดยศิษยรูปหน่ึงของชองฆาปา	(Tsong
Khapa)	เมื่อปี	ค.ศ.	1419	โดยพระนิกายหมวกเหลือง	ลูกศิษยของพระสังกัปปะ	(ชองฆาปา	มีอายุอยูระหวางปี
ค.ศ.	1357-1416	เป็นผูกอตั้งพุทธศาสนา	นิกายคุณธรรม	หรือ	นิกายหมวกเหลือง	ตามประวัติเลากันวา	ชองฆา
ปา	ก็คือพระอาจารยขององค	ดาไลลามะที่	1)	อารามแหงน้ีเคยมีพระจําวัดอยูถึงเกือบ	5,000	รูป	เป็นอารามที่
รูจักกันดีทั่วทิเบต	ปัจจุบันมีพระจําวัดอยูประมาณ	300	รูป	เป็นวัดที่ใหญอันดับ	2	รองจากวัดเดรปุง	มีพระอยู
ประจํามากกวา	6000	รูป

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่BRAHMAPUTRA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอ	าหารภายในโรงแรม

พระราชวังโปตาลา	ตั้งอยูที่กรุงลาซา	เขตปกครองตนเองทิเบต	ประเทศจีน
พระราชวังแหงน้ีอยูเหนือกวาระดับน้ําทะเลกวา	3,600	เมตร	บนที่ราบสูง
ทิเบต	พระราชวังซึ่งเป็นทั้งปอมปราการ	และ	สถานที่อันศักดิส์ิทธิ	์สรางขึน้
ราวศตวรรษที่	17	ในรัชสมัยของ	พระเจาซรอนซันกัมโป	พระราชวังโปตาลามี
ระเบียงที่มีภาพเขียนสีเรียงซับซอน	มีทั้งบันไดไมบันไดหิน	มีหองสวดมนตที่
ตกแตงสวยงาม	มีรูปเคารพเกือบสองแสนองค	ปัจจุบันพระราชวังโปตาลาก
ลายเป็นพิพิธภัณฑและสถานสักการะ	ภายในวังขาว	มีสํานักงาน	โรงเรียน
ศาสนา	สวนวังแดงเป็นสวนที่ยังใชประกอบพิธีกรรมอยู	เป็นศูนยรวมใจของโป
ตาลา

วัดโจคัง	(Jokhang	Monastery)ในปี	ค.ศ.647	พระเจาซงเซน	กัมโป	โปรดให
สราง	วัดโจคัง	หรือ	ตาเจาซื่อ	(Dazhao	Si)	ขึน้	เพื่อประดิษฐาน	พระพุทธรูป
พระอักโษภยพุทธะ	(Akshobhya)	ที่	เจาหญิงภกุฎเทวี	ทรงอัญเชิญมาจาก
ประเทศเนปาล	ตามตํานานกลาววา	เป็นรูปเหมือนพระพุทธเจา	เมื่อมีพระ
ชนมายุได	8	ชันษา	แตตอมา	ในคริสตศวรรษที่	8	เจาหญิงจากจีนอีกพระองค
หน่ึงคือ	เจาหญิงจินเฉิง	(Jincheng	Gongzu)	ซึ่งไดเดินทางมาอภิเษกสมรสกับ
พระเจาซื่อเตอจูจั้น-กษตัริยของทิเบตไดสลับเอา	พระพุทธรูปโจโว	ริมโปเช
(Jovo	Rimpoche)	หรือ	รูปเหมือนพระพุทธเจาเมื่อมีพระชนมายุได	12	ชันษา
ที่	เจาหญิงเหวินเฉิง	อัญเชิญจากนครฉางอาน	ราชธานีแหงราชวงศถังมาสูดิน
แดนทิเบต	ในครั้งที่ทรงเดินทางมาอภิเษกสมรสกับพระเจาซงเซน	กัมโป	ซึ่ง
เดิมประดิษฐานอยู	ณ	วัดราโมช	(Ramoche	Monastery)	หรือ	เสี่ยวเจาซื่อ
(Xiaozhao	Si)	มาใวที่มหาวิหารวัดโจคัง	แลวยายพระพุทธรูปอักโษภยะไปใวที่
วัดราโมชแทน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตลาดแปดเหลี่ยม	หรือจัตุรัสบาคอร	ตั้งอยูหนาวิหารโจคัง	เป็นตลาดทิเบตที่
ใหญที่สุดของเมืองลาซา	มีความยาว	800	เมตร	มีของพื้นเมืองของทิเบตขายให
นักทองเที่ยวมากมาย	ราคาตั้งแตชิ้นละไมกี่หยวน	จนถึงชิ้นละพันหยวน	นัก
ทองเที่ยวจากตางแดนจะสามารถเลือกซื้อหินสีแปลกๆ	และของที่ระลึกจิปาถะ
โดยพอคาแมคาสามารถพูดภาษาอังกฤษไดดี



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	BRAHMAPUTRA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบหยางหู	หรือเรียกวา	หยุหมู	เป็นทะเลสาบที่มีน้ําที่ใส	ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟา	ถึงสี
ฟาอมเขียว	สูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ	4,441	เมตร	มีพื้นที่	638	ตารางกิโลเมตร	เป็นทะเลสาบติดอันดับ	1
ใน	5	ที่ศักดิส์ิทธของชาวชีจาง(ทิเบต)	สัมผัสความสวยของน้ําที่ใส	วิวทิวทัศนของภูเขาที่มีหิมะปกคลุม	ชมทุง
หญาอันกวางใหญ

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
ไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางกลับสู	เมืองลาซา

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่BRAHMAPUTRA	HOTEL	หรือ	เทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

ทะเลสาบหยางหู	หรือเรียกวา	หยุหมู	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)	เป็น
ทะเลสาบที่มีน้ําที่ใส	ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟา	ถึงสีฟาอมเขียว	สูงกวาระดับน้ํา
ทะเลประมาณ	4,441	เมตร	มีพื้นที่	638	ตารางกิโลเมตร	เป็นทะเลสาบติด
อันดับ	1	ใน	5	ที่ศักดิส์ิทธของชาวชีจาง(ทิเบต)	สัมผัสความสวยของน้ําที่ใส	วิว
ทิวทัศนของภูเขาที่มีหิมะปกคลุม	ชมทุงหญาอันกวางใหญ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทิเบตมีเมืองหลวงชื่อ	ลาซา	(Lhasa)	เป็นเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลก	ตั้งอยู
ตอนกลางของที่ราบสูงทิเบต	ทางเหนือของเทือกเขาหิมาลัย	มีแมน้ําลาซาซึ่ง
เป็นแควสายหน่ึงของแมน้ํายาลูจัมโปทอดตัวไหลผาน	เมืองที่สูงที่สุดในโลก
แหงน้ีอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล	3,650	เมตร	เป็นเมืองศักดิส์ิทธิข์องศาสนิกชนที่
นับถือพุทธศาสนานิกายทิเบต

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	BRAHMAPUTRA	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

10.35	น.	ออกเดินทางกลับสูเฉิงตู	โดยสายการบิน	Sichuan	Airlines	โดยเทีย่วบินที	่3U8698	(เทีย่วบิน
ภายในประเทศอาจมีการเปลีย่นแปลงเทีย่วบินและเวลาบิน)

12.35	น.	เดินทางถึง	เมืองเฉิงตู	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสูศูนยสุขภาพใหทานชม	ศูนยวิจัยแพทยแผนโบราณ	นวดฝาเทาเพื่อสุขภาพ	ผอนคลายความเมื่อย

ลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้า

นําทานอิสระชอปป้ิง	ถนนคนซุนซีลู	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชอปเสื้อผา	รองเทา	กระเปาแบรนเนม

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่FELTON	GLORIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

สนามบินกงกา	นครลาซา	เป็นสนามบินใน	นครลาซา	ซึ่งเป็นเมืองหลวง	ของ
เขตการปกครองพิเศษทิเบต	ของประเทศจีน	มีพื้นที่	62	กิโลเมตร	อยวูทาง
ตอนทิศตะวันตกเฉียงใต	ของนครลาซา	ในมณฑล	ซานหนานของจีน	เป็น
สนามบินที่อยู	สูที่สุดของโลก	ถูกสรางขึน้ในปี	ค.ศ	1965	และถูกปรับปรุง	ในปี
พ.ศ	2004

เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวน	ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนยกลางดานการเมือง	การ
ทหาร	และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต	ในสมัยจิน๋ซีฮองเต	ไดมี
การจัดการชลประทานขึน้	เพื่อแกไขปัญหาน้ําทวมที่เกิดเป็นประจําทุกปี	เมื่อ
แกไขปัญหาน้ําทวมได	ชาวนาชาวไรเพาะปลูกไดดี	ชีวิตความเป็นอยูดีขึน้	คน
จึงเริ่มอพยพมาที่เมืองน้ีมากขึน้เรื่อย	ๆ	จึงไดชื่อวาเฉิงตู

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ศูนยวิจัยทางการแพทยแผนโบราณ	เพื่อ	รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ	การแพทย
โบราณตั้งแตอดีตถึงปัจจุบันการสงเสริม	การใชสมุนไพรจีน	ที่มีมานานนับ
พันปีพรอมรับฟังกาวินิจฉยัโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ	ชาวจีนเชื่อวาการนวด
ฝาเทา	ชวยผอนคลายความเมื่อยลา	รางกายมีสุขภาพแข็งแรง	มีความ
ตานทานโรคเพิ่มขึน้	สามารถรักษาการปวดเทา	ขาไมมีแรง	ขาชา	เป็นตะคริว
แกปัญหาเหลาน้ีได

ถนนคนเดินชุนซีลู	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตาง	ๆ	มากมาย	ทั้งแบรนด
ตางประเทศ	และในประเทศ	อาทิ	เสื้อผา,	รองเทา,	เครื่องหนัง,	กระเปาเดิน
ทาง,	นาฬิกา,	เกมส,	ของที่ระลึกตางๆ	ฯลฯ	ตามอัธยาศัย	เป็นถนนคนเดินใน
เมืองเฉินตูซึ่งมีรานคา	หางสรรพสิ้นคา	และรานอาหาร	มากกวา	700	เจาใน
บริเวณ	และมีอีกชื่อนึงวา	ถนนทองคํา100ปี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	FELTON	GLORIA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานแวะเลือกซื้อสินคาจากยางพารา	ที่รานยางพารา

เดินทางสูแหลงชอปป้ิง	ถนนโบราณจิง่หลี	่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเป็นอยางดี
มีสินคาตางๆ	มากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน

15.25	น.	ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่3U8145

17.25	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภ์าพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารภายในโรงแรม

ถนนจินหลี	Jinli	Ancient	Street	(����)	ถนนจินหลีเป็นถนนโบราณที่มีสินคา
ใหทานชอปป้ิงไดทั้งของรับประทาน	และของฝากของที่ระลึกเชนหนากากเฉิง
ตูเพราะถนนจินหลีน้ีเป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชวเปลี่ยนหนากากอันโงดัง
ของเมืองเฉิงตู	แคประตูทางเขากอสามารถทําใหทานเห็นถึงบรรยากาศแหง
เหมือนเดินในหนังจีนสมัยกอนไดเลยทีเดียว

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เป็นทาอากาศยานขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองเฉิงตู	ประเทศจีน	ตั้งอยูหางจากตัว
เมืองไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ	16	กิโลเมตร	ในเขตซวงหลิว	ในปี	2552
ทาอากาศยานแหงน้ีไดกลายเป็นทาอากาศยานที่วุนวายที่สุดในภาคตะวันตก
ของจีน	มีผูโดยสารมาใชบริการทั้งสิ้นกวา	22,637,762	คน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา
บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ
จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บ
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	วัน

11.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

กรณีคณะออกเดินทางได
1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทานออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)

2.	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไปออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3.	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง

1.กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ



4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

8.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน

9.	น้ําหนักสัมภาระทานละ	1ใบไมเกิน	23	กิโลกรัม	เทานัน้
คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ	//	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องไดทานละ
1	ชิ้นน้ําหนักตองไมเกิน	7	กิโลกรัม	หากน้ําหนักของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว	จะตองเสียคาใช
จายสวนที่เกินตามที่สายการบินกําหนด

1.	กระเปาเดินทาง

2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	ทานละ	1	ใบไมเกิน	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ํา
หนักเกินจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม

3.	คาทําหนังสือเดินทาง

4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ

5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

6.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

7.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทานละ	120	หยวน/ทาน/ทริป

8.	คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน(ธรรมดา	4	วันที่การ)	1,500	บาท

9.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูทีถ่ือพาสสปอรตไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือนและมีสภาพสมบูรณไมชํารุด

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2หนาเต็ม

3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบหามยิ้มเห็นฟัน	หามใสแวนตาดํา	หาม
ใสเสื้อขาว	หามใสชุดนักเรียน	นักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร

4.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาวจะตองทําเรื่องแจงเขา-ออกหรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง
เอกสารยื่นวีซา



5.	สําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทาง

6.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวรกรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

7.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา
-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง

8.	ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหนงงานที่อยูปัจจุบันที่อยูที่ทํางานญาติที่ติดตอไดในกรณี
ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพทบานที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบวาหากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จอาจมี
การระงับการออกวีซาเลมที่มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย
ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

12.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศ	ไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท

2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

เอกสารทีต่องเตรียม	
1.	พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออก	อยาง

นอย2หนาเต็ม	

2.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน

3.	ใบอนุญาตการทํางาน

4.	หนังสือวาจางในการทํางาน

5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน

6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล	(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก

2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช

3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา

4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร



อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลีลิทัวเนียลัตเวียลักเซมเบิรกมอลตาเนเธอแลนด
โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกสสโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**

หมายเหตุ
**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง

**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

***	ราคาทารก	[	เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ	]	9,900.-	/	ทาน	***

**ราคาน้ีสําหรับลูกคาทีถ่ือพาสปอรตไทยเทานัน้!!	**

**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิน่***	ทานละ	120	หยวน/ทาน/ทริป

*กรุณาสงเอกสารลวงหนา	20	วันกอนเดินทาง	เพราะตองทําวีซาจีนกอนเพื่อทําวีซาธิเบต*

ราคายังไมรวมคาวีซา	ทานละ	1,500	บาท

โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการ
หรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณี
ที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วันคืนคาใชจายทั้งหมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วันเก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


