


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยาน
นานาชาติเฉิงตูซวงหลิว	-	เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู

พักที่	HANGKONG	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

2 สนามบินกงกา	นครลาซา	-	นครลาซา	-	ตําหนักนอรบุหลิน
ฆา	หรือ	ตําหนักสวนอัญมณี

พักที่	BRAHMAPUTRA
GRAND	HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	5	ดาว

3 พระราชวังโปตาลา	-	วัดโจคัง	-	ตลาดแปดเหลี่ยม	หรือ
จัตุรัสบาคอร

พักที่	BRAHMAPUTRA
GRAND	HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	5	ดาว

4 สถานีรถไฟลาซา	-	ทะเลสาบนามูชั่ว	-	นครลาซา
พักที่	BRAHMAPUTRA
GRAND	HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	5	ดาว

5 เมืองเฉิงตู	หรือ	เฉินตู	-	ถนนคนเดินซุนซีลู	-	โชวเปลี่ยน
หนากาก

พักที่	ZHIXIN	HOLIDAY
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5
ดาว

6 ถนนจินหลี่	-	สนามบินเฉินตู	หรือ	ทาอากาศยานนานาชาติ
เฉิงตูซวงหลิว	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

22	มิ.ย.	61	-	27	มิ.ย.	61 ฿37,999 ฿37,999 ฿37,999 ฿4,500



15.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	(	ระหวางประเทศ	)
ชัน้	4	ประตู	9บริเวณ	ISLAND-W	โดยสายการบิน	SICHUAN	AIRLINES	โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษทัฯ
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน

18.40	น.	เหินฟาสู	เมืองเฉินตู	โดยสายการบิน	SICHUAN	AIRLINES	เที่ยวบินที่	3U8146

22.45	น.	ถึง	ทาอากาศยานซวงหลิง	เมืองนครเฉินตู	เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนา
แนนที่สุดของประเทศจีน	ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา	และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	

หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก

พักที	่HANGKONG	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว	(โรงแรมทีส่ายการบินจัดให)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

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

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	(แบบกลอง)

08.30	น.	ออกเดินทางสู	นครลาซา	(ทิเบต)	โดยสายการบิน	SICHUAN	AIRLINESเที่ยวบินที่	3U8697



คืนน้ีขอใหทานพักผอนใหเต็มที่เพื่อปรับสภาพรางกาย	เน่ืองจากลาซาเป็นเมืองที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลมาก
จึงมีแรงกดอากาศตํ่า	มีออกซิเจนนอย	รางกายระยะแรกอาจมีอาการออนเพลีย	บางทานอาจจะปวด
ศีรษะ	หรือทองเสีย	ทองอืด	หรือคลื่นไส	อาเจียน	จึงควรนอนพักผอนใหมากพอ	เม่ือตื่นขึ้นมาจะได
สดชื่น	สําคัญ	ไมควรสูบบุหรีแ่ละดื่มสุรา	ไมควรอาบน้ําในคืนน้ี	ถาอาบน้ํา	อยาใหนานเกิน	5-10	นาที

10.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินกงกา	นครลาซา	เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต	ดินแดนสวรรคบน
ฟาที่เรียกขานกันวา	“หลังคาโลก”	ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	3,650	เมตร

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	ตําหนักนอรบุหลิงฆา	ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูรอน	(นอรบุหลิงฆา	แปลวา	สวนอัญมณี)	สรางขึน้ใน

ชวงหลังศตวรรษที่	18	โดยดาไลลามะที่	7	และดาไลลามะองคอื่นๆ	ไดสรางตอเติมขึน้มาเรื่อยๆ	ชมบัลลังกเทว
ราชและงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประสบการณชีวิตในแงมุมตางๆ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่BRAHMAPUTRA	GRAND	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

หมายเหตุ	:	คืนน้ีขอใหทานพักผอนใหเต็มที่เพื่อปรับสภาพรางกาย	เน่ืองจากลาซาเป็นเมืองที่อยูสูงกวาระดับ
น้ําทะเลมาก	จึงมีแรงกดอากาศตํ่า	มีออกซิเจนนอย	รางกายระยะแรกอาจมีอาการออนเพลีย	บางทานอาจจะ
ปวดศีรษะ	หรือทองเสีย	ทองอืด	หรือคลื่นไส	อาเจียน	จึงควรนอนพักผอนใหมากพอ	เมื่อตื่นขึน้มาจะไดสดชื่น
สําคัญ	ไมควรสูบบุหรี่และดื่มสุรา	ไมควรอาบน้ําในคืนน้ี	ถาอาบน้ํา	อยาใหนานเกิน	5-10	นาที

	รับประทานอาหารเชา	(แบบกลอง)

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

ตําหนักนอรบุหลินฆา	(NORBULINKHA	PALACE)	หรือ	ตําหนักสวนอัญมณี
(PRECIOUS	STONE	GARDEN)	พระราชวังฤดูรอน	ตําหนักนอรบุหลินฆา
หรือ	หลัวป ูหลินขา	ตั้งอยูชานเมืองดานตะวันตกของกรุงลาซา	มีเน้ือที่โดยรวม
360,000	ตารางกิโลเมตร	คําวา	หลัวป ูหลินขา	เป็นภาษาทิเบต	แปลวา	สวนปา
ที่วิเศษ	หรือสวนปามหาสมบัติ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทานเที่ยวชม	พระราชวังโปตาลา	(พระราชวังฤดูหนาว)	ตั้งอยูบนยอดเขาแดง	ซึ่งมีความสูงประมาณ
117	เมตร	พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง	13	ชั้น	ยาว	400	เมตร	กวาง	350	เมตร	มีหองตาง	ๆ	1,000	หอง	เริ่ม
สรางเมื่อ	ค.ศ.ที่	7	โดยกษตัริย	กษตัริยซงจั้นกันป ู

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	วัดโจคัง	ภาษาจีนเรียก	วัดตาเจาซื่อ	เป็นวัดที่ถือวาเป็นศูนยรวมจิตใจ	และศักดิส์ิทธิท์ี่สุดของ

ชาวทิเบต	สรางในสมัยของกษตัริยซงจานกันป ู	เพื่อไวเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสี	ศิลปะการ
กอสรางมีจุดเดนตรงที่นําเอาศิลปะของ	4	ชาติ	มาผสมกันคือ	ทิเบต	จีน	เนปาล	และอินเดีย

จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาพื้นมืองนานาชนิดที่	ตลาดแปดเหลีย่ม	ที่ลอมรอบวัดโจคัง	ซึ่งจะมีสินคาพื้น
เมืองนานาชนิดและเป็นแหลงชอปป้ิงที่ใหญที่สุดในนครลาซา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่BRAHMAPUTRA	GRAND	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทาน	นัง่รถไฟจากสถานีรถไฟลาซาสู	สถานีรถไฟดัมซุง	(ทีน่ัง่แบบ	Hard	Seat)	(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	2.30	ชัว่โมง)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	ทะเลสาบนามูชัว่	ตั้งอยูบนที่ราบสูงชิงไห-ทิเบต	มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล	4718	เมตร	เป็น

ทะเลสาบน้ําเค็มใหญอันดับ	3	ของโลก	และสูงที่สุดในโลก	นามูชั่วเป็นภาษาทิเบต	แปลวาทะเลสาบบนสวรรค
หรือทะเลสาบเซียนชาวทิเบตเชื่อมาแตไหนแตไรวา	การเดินวนภูเขาและทะเลสาบถือเป็นศาสนกิจอันศักดิส์ิทธิ ์
สามารถขจัดบาปกรรมและเสริมบุญบารมี	และถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา	สมควร
แกเวลานําทานเดินทางกลับ	เมืองลาซา(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4	ชัว่โมง)

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

พักที	่BRAHMAPUTRA	GRAND	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ถังกูลา-ซาน	จุดสูงสุดของทางรถไฟสายน้ี	สูงจากระดับน้ําทะเล	5,072	เมตร
ซึ่งมีความยากลําบากในการกอสรางอยางมาก	เพราะนอกจากอากาศที่หนาว
เย็น	และอยูสูงจากระดับน้ําทะเลมาก	ทําใหออกซิเจนในอากาศมีนอยกวาปกติ
ซึ่งเป็นอุปสรรคตอการทํางานทั้งคน	และเครื่องจักร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

“ทะเลสาบแหงสวรรค”	คือคํานิยามของนามูชั่ว.	ในปีที่	60-70	แหงการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศนของหิมาลัย	และภายหลังเพราะอิทธิพลของพื้นที่ราบ
สูงแหงทิเบตประกอบกับความแหงแลงของอากาศทําใหพื้นที่ทะเลสาบเล็กลง
เป็นอันมาก	จึงกลายมาเป็น	“นามูชั่ว”	ในปัจจุบัน	เป็นทะลสาบน้ําเค็มที่ใหญ
เป็นอันดับสองของประเทศจีน	แตเป็นทะเลสาบน้ําเค็มที่สูงที่สุดในโลก	ถือ



เป็น1ใน3ทะเลสาบศักดิส์ิทธิข์องทิเบต.	รอบๆทะเลสาบจะมีกอง	“มาเนอ
ะ”(กอนหินทรงตางที่ชาวทิเบตชอบนํามาซอนกันเพื่อบูชาเทพเจา)	วางอยูเต็ม
ไปหมด	ทําใหทะเลสาบแหงน้ีมีกลิ่นอายที่หนาแนนแหงศาสนาอีกดวย

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	(แบบกลอง)

10.35	น.	ออกเดินทางสู	เฉินตู	โดยสายการบิน	SICHUAN	AIRLINESเที่ยวบินที่	3U8698

12.35	น.	เดินทางถึง	เฉินตู	เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ถนนคนเดินชุนซีลู	ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตาง	ๆ	มากมาย	ทั้งแบรนดตางประเทศ

และในประเทศ	อาทิ	เสื้อผา,	รองเทา,	เครื่องหนัง,	กระเปาเดินทาง,	นาฬิกา,	เกมส,	ของที่ระลึกตางๆ	ฯลฯ	ตาม
อัธยาศัย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

นําทานชมโชวเปลีย่นหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากากแตละฉากภายในเสี้ยว
วินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน	ไม
ถายทอดใหบุคคลภายนอกทั่วไป

พักที	่ZHIXIN	HOLIDAY	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	(แบบกลอง)

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



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

โชวเปลี่ยนหนากาก	ที่ใชศิลปะพรอมความสามารถในการเปลี่ยนหนากาก
แตละฉากภายในเสี้ยววินาที	โดยที่ไมสามารถจับตาไดทัน	เป็นการแสดงที่
สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล	หลายชั่วอายุคน	ไมถายทอดใหบุคคล
ภายนอกทั่วไป

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูแหลงชอปป้ิง	ถนนโบราณจินหลี	่เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไดเป็น
อยางดี	มีสินคาตางๆมากมายใหทานไดชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

สมควรกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินซวงหลิง	เมืองนครเฉินตู

ชวงบาย
16.00น.	เดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	SICHUAN	AIRLINES	เที่ยวบินที่	3U8145

17.35	น.	ถึง	ทาอากาศยานสุววณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษสมุนไพรจีน



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.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ

2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

4.	รายการทองเที่ยว	และอาหาร	สามารถสลับรายการในแตละวัน	เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเป็นไปอยางราบ
รื่น	และเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

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

6.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

7.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด
พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา

8.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา
ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว

9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว

10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุ
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

11.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

12.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา
งบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
**	กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก	**

1.	ในการจองครัง้แรก	ชําระมัดจําทานละ	15,000	บาท	หรือทั้งหมด	(ภายใน	3	วัน	หลังจากทําการจอง)	พรอมสง
สําเนาหนังสือเดินทาง	ใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย

2.	สงหนังสือเดินทางตัวจริง,	พรอมรูปถาย	จํานวน	2	รูป	(ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง)
และเอกสารทีใ่หกรอกทายโปรแกรมทัวร	ใหกับเจาหนาทีฝ่ ายขาย	กอนเดินทาง	15	วัน	**กรณียื่นดวน	2
วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,050	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทานัน้)

3.	ชําระสวนทีเ่หลือ	กอนเดินทาง	15	วัน	(ไมนับรวมวันเสาร	อาทิตย	และวันหยุดราชการ)



1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	พรอมกรุป	ตามที่ระบุไวในรายการเทาน้ัน

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง	หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษี
น้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	กอนการเดินทาง**ราคาทัวรน้ีเช็คภาษีน้ํามัน	ณ	วันที	่25	ม.ค.	61	เป็นเงิน	2,100
บาท

3.	คาวีซาจีน	ปกติ	4	วันทําการ	ราคา	1,500	บาท	(ผูถือหนังสือเดินทางไทย)	**กรณียื่นดวน	2	วันทําการ
ชําระคาสวนตางเพิ่ม	1,050	บาท	(ชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือ)

4.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2-3	ทาน),	อาหาร	และเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ

5.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ

6.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	23	กิโลกรัม	จํานวน	1	ใบ	สัมภาระติดตัวขึน้เครื่องได	1	ชิ้น	ตอทาน	น้ําหนักตอง
ไมเกิน	7	กิโลกรัม,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

7.	คาประกันอุบัติเหตุ	ระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)
คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งน้ียอม
อยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	หรือ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ
ทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมไดทีเ่จาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	***ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที่
330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของกับ
การติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยูภาย
ใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และการปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,	Skyjack)	และ
อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอั

8.	คาบริการดังกลาว	(ขอ	1-7)	เป็นคาบริการเฉพาะผูเดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเทานัน้!!!	ต

1.	คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	เชน	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	ฯลฯ

3.	กรุณาเตรียมคาทิปไกด,	คนขับรถ	และหัวหนาทัวร	รวม	180	หยวนตอคน(เด็กชําระทิปเทากับ
ผูใหญ)

4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	VAT	7	%	และหักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง	จะตอง
บวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม	และหัก	ณ	ที่จาย	จากยอดขายจริงทั้งหมดเทาน้ัน	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภายหลัง
ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษทัทัวรเทาน้ัน

5.	คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน

หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออก
เมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม

3.	รูปถายหนาตรง	ถายจากรานถายรูปจํานวน	2	ใบ	ขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้!!	ขอหาม:	หาม
แม็ครูป,	หามรูปเป็นรอย,	หามเป้ือน,	หามยิ้ม,	หามใสเสื้อสีออน	และสีขาว	(หามใสเสื้อคอกวาง	แขนกุด	ซีทรู	ลูกไม



สายเดี่ยว	ชุดราชการ	ชุดยูนิฟอรมชุดทํางาน	ชุดนักเรียน	นักศึกษา),	หามใสแวนตาสีดํา	หรือกรอบแวนสีดํา,	หาม
สวมใสเครื่องประดับทุกชนิด	เชน	ตางหู	สรอย	กิป๊ติดผม	คาดผม	เข็มกลัด	เป็นตน	รูปตองเห็นคิ้ว	และใบหูทั้ง	2	ขาง
ชัดเจน	หามผมปิดหนา	รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก	หรือฟูจิเทาน้ัน	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซจาก
คอมพิวเตอร	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือ
รับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง

4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)

5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม
1.	สําเนาสูติบัตร	(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตัวจริง
2.	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบานพอแม	
4.	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ

เดินทางพรอมญาติ
1.	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
2.	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
3.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบานพอแม	
4.	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน

6.	ผูเดินทางทีช่ื่อเป็นชาย	แตรูปราง	หนาตาเป็นหญิง	(สาวประเภทสอง)	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-
3	ดังน้ี
1.	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน	
2.	หนังสือชี้แจงตัวเอง	เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเทาน้ัน
3.	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
4.	สําเนาบัตรประชาชน	และสําเนาทะเบียนบาน
5.	ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา

7.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
1.	ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย	ตัวจริงเทาน้ัน!!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน	หากไมได
ทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
2.	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
3.	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
4.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได
-	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท

-	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)

ประเทศทีไ่มสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได
ตางชาติฝรั่งเศส	และประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย

8.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน	และตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	กอนทําการยื่นวีซา

9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร
อยาง	นอย	10	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

10.	โปรดทําความเขาใจ	ศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม	หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็น
เอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

11.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทาง	และยกเวนการทําวีซาจีน



ทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในราย
ละเอียดการยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	10	ทานขึ้นไป

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถจํานวน	180	หยวน/คนตลอดการเดินทาง

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	15,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	1-14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทัง้หมด

4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆ	ที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได

5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวา			ทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

6.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด	เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจาย
ในเที่ยวบินน้ันๆ


