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ทิเบต โดยรถไฟ 8 วัน

จากกรุงลาซา (หลังคาโลก) สู่ หลิงจือ่ (สวิสเซอร์ แลนด์ แดนลอยฟ้ า)
ชมความงามสองข้ างทางขบวนรถไฟอันยิง่ ใหญ่ ทสี่ ร้ างอยู่บนหลังคาโลก ซึ่งคนจีนเรียกว่ า เทียนที
(บันไดขึน้ สวรรค์ ) ความงามของเขาหิมะและธารนา้ แข็งต่ าง ๆ ทิวทัศน์ ของเทือกเขาคุนลุ้น และต้ นกาเนิด
ของแม่ น้าสายทองแยงซีเกียงกับหวงเหอ ของจีน และ แม่ น้าสิ นธุ ของอินเดีย แหล่ งกาเนิดอารยธรรมอัน
เก่ าแก่ ข องสองประเทศมหาอานาจที่มีป ระชากรรวมกัน กว่ าสามพัน ล้ านคน เยือนทิเบต 1 ใน 5 เขต
ปกครองตนเองของจีน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของจีนและที่ราบสู งชิ ง ไห่ -ทิเบตมีเส้ นพรมแดนยาว
4,000 กิโลเมตรติดต่ อกับ พม่ า อินเดีย ภูฏาน สิ กขิม และ เนปาล มีพนื้ ทีท่ ้งั หมด 1.22 ล้านตารางกิโลเมตร
มีความสู งเหนื อ ระดั บ น้าทะเลเฉลี่ยอยู่ ที่ 3500-4,000 เมตรขึ้น ไป ประเทศทิ เบต ได้ รับ สมญานามว่ า
“หลังคาโลก” มีประชากรกว่ า 2.6 ล้ านคน ในจานวนนีม้ ีชาวทิเบต 2.5 ล้ านคน เป็ นเขตที่มคี วามหนาแน่ น
ของประชากรน้ อยที่สุดของจีน เฉลี่ยไม่ ถึง 2 คนต่ อตารางกิโลเมตรแต่ ดินแดนหลังคาโลกแห่ งนี้กลับมี
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ความสาคัญ ในความเชื่อของประชากรหลายพันล้านคนทีอ่ าศัยอยู่โดยรอบ เป็ นสถานทีท่ คี นหลายล้านคน
ใฝ่ ฝันอยากไปเยือนสั กครั้งหนึ่งของชีวติ
บริษัทฯขอนาท่ านเดินทางสั มผัสเส้ นทางหลังคาโลกที่สวยมหัศจรรย์ โดย รถไฟสายที่สูงที่สุดใน
โลก ใต่ ระดั บ ความสู ง 4,000-5,000 เมตร ตื่ น ตาตื่ น ใจกับ ทิว ทัศ น์ ในระดั บ สามพัน เมตรขึ้น ไปโดยมี
รายละเอียดดังนี้
กาหนดการเดินทาง 7-14 ก.ค. 60
วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ-เฉินตู-ซีหนิง
(-/L/D)
15.30 น. พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ W สายการเสฉวนแอร์ ไลน์
(จอดส่งผู้เดินทางได้ ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 10)
18.40 น. นาท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน 3U 8146
22.25 น. ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภมู ิประเทศรายรอบไปด้ วยเทือกเขา และมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก
และมีปริ ม าณความชืน้ สูง มีพื น้ ที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็ นชนกลุ่ม
น้ อยเชื ้อชาติตา่ งๆ ได้ แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี ้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว รถรับนาท่านเข้ า
ที่พกั โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันทีส่ องของการเดินทาง
เฉินตู-หลิงจื่อ
เช้า
หลังอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั แล้วนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน

(B/L/D)

06.25 น.

เหิ รฟ้ าสู่ เมืองหลิงจื่อ โดยสายการบินเสฉวนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SU8693

08.40 น.

ถึงสนามบิน มืองหลินจือ (Linzhi or Nyingchi) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เจียงหนานแห่ งทิเบต” ด้วยมี
สภาพภูมิประเทศ อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยไพรพนาป่ าสนและสายธารอันน่ ารื่ นรมย์ จึงทาให้มีภูมิอากาศที่
อบอุ่นและอยูส่ บายที่สุดของทิเบต นาท่านเดินทางเข้าที่พกั รับประทานอาหารเที่ยง

บ่าย

นาชมจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่สาคัญของหลินจือ คือ ทะเลป่ าสนแห่งหลู่หลัง่ หลินไห่ (Lulang
Linhai) สู งประมาณ 3700 เมตร หลู่หลัง่ แปลว่า “บ้านมังกร” นาท่านสัมผัสทิวทัศน์แบบป่ าอัลไพน์
อันงดงามที่เต็มไปด้วยสนไซเปรสที่ข้ ึนลดหลัน่ ตามไหล่เขา อุดมสมบูรณ์ข้ ึนเต็มเทือกภูและหุ บเขาอัน
กว้างไกลสุ ดสายตา กับสายหมอกที่ระเรี่ ยตามหุ บเขา ท้องทุ่งหญ้าสี เขียวอ่อน กับม้าที่หากินอย่างอิสระ
และวิถีชีวติ ของชาวทิเบตที่ผกู ติดกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว และแกะ มีนกนานาชนิด ดอกไม้สวยงาม
ในฤดูกาลเดือนมิถุนายน ดอกอะซาเรี ยหรื อตูเ้ จวียนฮวา ยังบานสะพรั่งอวดสี สันและความงามตลอด
สองข้างทาง นอกจากนี้ หลินจือยังมีอุทยานต้นสนโบราณ อายุกว่า 2,600 ปี ที่ยนื ต้นตระหง่านเคียงคู่
ต้นสนในรุ่ นราวคราวเดียวกันอีกหลายสิ บต้น รวมทั้ง ยังได้ยล ยอดเขาหิ มะนัมจักบราวา สู ง 7,708
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เมตร ซึ่ งสู งเป็ นอันดับหนึ่งของทิเบตตะวันออก กล่าวกันว่าที่นี่คือสวิสเซอร์แลนด์ของแดนมังกรเลยที่
เดียวได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พกั โรงแรม MINSHAN HOTEL หรื อเที่ยบเท่า
วันทีส่ ามของการเดินทาง
ปาชงฉ้ อ-ลาซา
(B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง วัดหล่ ามาหลิน (Lama Ling Monastery) หรื อที่รู้จกั
กันในนาม วัดจางตร็อก เปลริ (Zangdrok Pelri Monastery) วัดนิกายหนิ งมะปะ (Nyingmapa )จุดเด่นคือ
เป็ นวัดสาคัญที่สุดในเขตหลินจือ และมีวิหารรู ปทรงแปดเหลี่ยม อันเป็ นเอกลักษณ์พิเศษ ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
หมู่บา้ นปู่ เอ้อชุ ก Burqug ซึ่ งเป็ น 1 ใน 4 นิ กายย่อยของวชิ รญาณนิ กาย ที่สืบเชื้ อสายต่อกันตั้งแต่ศาสนา
พุทธเข้ามายังทิเบตครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 7 ได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ ลาซา
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง
บ่าย
ถึงลาซา นครอันศักดิ์สิทธิ์ บนหลังคาโลก นาท่านเข้าที่พกั ปรับร่ างกาย
เย็น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม YALUZANGBU

หรื อเที่ยบเท่า

วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง
ลาซา-พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลีย่ ม
(B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้น
นาท่านชม พระราชวังโปตาลา Potala Palace หรื อ โปรตาลากง
อันศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒ นธรรมและสัญ ลักษณ์ ของทิ เบต เนื้ อที่ 130,000 ตารางกี
โลเมตร มี ป ระวัติศ าสตร์ ยาวนานกว่า 1300 ปี สร้ างขึ้ นโดย
กษัต ริ ย ์อ งค์แรกของทิ เบต โดยสร้ า งคร่ อ มเนิ น เขาแดง จาก
พระราชวังราวสมัยพุทธศตวรรษที่ 20 พระเจ้าซองคาปา โปรด
ให้ แต่ งตั้ง ตาแหน่ งทะไดลามะขึ้ น ครั้ ง แรกพระราชวัง นี้ และ
โปรดให้เป็ นสถานที่ประทับขององค์ทะไล ลามะ เป็ นวังที่ต้ งั อยูส่ ู งที่สุดในโลกด้วยความสู ง 3,650 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเล จึงมีส่วนหนึ่ งเป็ นวัดด้วยเป็ นอาคารสู ง 13 ชั้น สู งราว 400 เมตร แบ่งเป็ นสองส่ วน คือ
ส่ วนสี แดง เป็ นส่ วนพุทธาวาส ประกอบด้วยสถูปทองคาของมีค่าต่างๆ และส่ วนที่ขาว คือเขตสังฆราวาส
เป็ นส่ วนพ านัก ของสงฆ์โดยมี ส่ ว นเชื่ อ มเป็ นสี เหลื อ ง ให้ ท่ านค่ อ ย ๆ เดิ น สั ม ผัส โปตาลาอย่างทั่วถึ ง
(พระราชวังโปตาลา ถือว่าเป็ นพระราชวังไม่ใช่วดั สร้างในยุคสมัยเดียวกับพระราชวังโปตาลาโดยพระเจ้า
ซองเซนกัมโป โดยมีฐานเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจตุรัตตามหลักจักรวาลวิทยา สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐานองค์
พระพุทธรู ปที่พระนางเหวินเฉิ น ได้ทรงอัญเชิ ญมายังเมืองลาซา โดยเป็ นเครื่ องราชกานัลที่จกั รพรรดิ จีน
ทรงประทานให้ เนื่ องใน วโรกาศงานภิเษกสมรส องค์พระพุทธรู ปประดับประดาด้วยอัญมณี นานาชนิ ด
และทรงผ้าไหมยกดอกสวยงามมาก ชาวทิเบตเรี ยกว่าพระจอบอ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้น

นาท่านชม วัดโจคัง Jokhang Temple หรื อ ต้าเจ้าซื่ อ Da Zhao Si เป็ นวัดที่สาคัญที่ สุดของชาวทิ เบตทั้ง
มวล มีประวัติศาสประมาณ 1350 ปี เป็ นวัดที่กษัตริ ยซ์ งจ้ายกั้นปู้ สร้ างขึ้น เพื่อระลึ กเจ้าหญิ งฉื่ อจูนเข้า
ทิเบต มรดกโลกทางวัฒนธรรม มีประโยคว่า “เราไปเที่ยวทิเบต ถ้าไม่เข้าวัดโจคัง ก็เหมือนกับไม่เคย
เข้าทิเบต” วัดโจคังถือเป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์ สาคัญเป็ นหนึ่ งในสมัยโบราณวัดนี้ ถือว่าคนทิเบตจะต้องมาแสวง
บุญในเทศกาลอาจมีคนนับแสนนับล้านเข้าสู่ วดั นี้ สถาปั ตยกรรมอันใหญ่โตของวัดนี้ มีรูปแบบผสมของ
ทิเบตจีน เนปาล และทางเหนื อของอินเดียมีอายุนบั พันปี เคยมีพระสงฆ์จาพรรษาเกือบหมื่นรู ปรอบๆ วัด
จะเห็นผูแ้ สวงบุญเดินคลานกราบแบบอัฐฎางคประดิษฐ์ คือ การบูชาสู งสุ ดของชาวพุทธ คือให้อวัยวะบน
ร่ างกายแปดจุดสัมผัสพื้น
จากนั้น
นาท่านเดิ นทางสู่ จตุรัสบากอร์ (Barkhor Bazaar)หรื ออีกชื่ อว่า ตลาดแปดเหลี่ ยม เป็ นถนนเศรษฐกิ จท
ของชาวลาซาอย่างแท้จริ ง ตั้งร้านอยูร่ อบวัด ชาวทิเบตเรี ยกว่า ถนนศักดิ์สิทธิ์ เดินสัมผัสสี สันของความ
เป็ นทิเบตแท้ ๆ โดยเฉพาะของพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น ร้ านหินทิเบต พร้อมเลือกซื้ อของฝากของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย
ค่า
รับประทานอาหารค่า เข้าสู่ ที่พกั โรงแรมเดิม
วันทีห่ ้ าของการเดินทาง
ลาซา –ทะเลสาบยัมตรอกโซ-วัดเซร่ า
(B/L/D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้น
นาท่านเดิ นทางออกนอกกรุ งลาซาสู่ ทะเลสาบหยังซั่ วหย่ ง Yangzuoyong Lake หรื อ ทะเลสาปยัมตรอก
โซ Yamdroktso Lake แปลว่าทะเลสาบหยกเขียว หรื อ สระห่ านฟ้ า เป็ นทะเลสาบศักดิ์ สิทธ์ขอ 1 ใน 3
ของทิเบต ระดับน้ าทะเลประมาณ 4441 เมตร 678 ตารางกิโลเมตร ลึกสุ ด 60 เมตร
ตั้งอยูห่ ่ างจากลาซา 80 กิโลเมตรรถวิ่งทางราบและลัดเลาะภูเขาสู งขึ้นเรื่ อยๆ จนถึงยอดเขาท่านจะได้เห็ น
ทะเลสาปน้ าจื ดขนาดใหญ่ ต้ งั อยู่บนหลังคาโลก ที่นี่สู งจากระดับ น้ าทะเลถึ ง 4641 เมตร น้ าใสมากจน
สะท้อนเอาภูเขาท้องฟ้ า เมฆ และทุกสิ่ งได้อย่างชัดเจน ชมทิวทัศน์ที่เสมือนรวมเอาฟ้ าและดินมาสะท้อน
รวมกันที่ทะเลสาปก่อให้เกิดภาพศิลปะที่ยงิ่ ใหญ่ประทับใจยิง่ ได้เวลาเดินทางกลับกรุ งลาซา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
วัดเซรา (Sera Temple) เป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยง 1 ใน 3 ของลาซา มีของที่ระลึกทางวัฒนธรรมมากมาย ซึ่ ง
ตั้งอยูท่ างทิศเหนื อห่ างจากเมืองลาซา 8 กิโลเมตร วัดแห่ งนี้ เป็ นวัดผูร้ ิ เริ่ มศาสนานิ กายหมวกเหลือง และ
เป็ นวัดที่ใหญ่อนั ดับ 1 ใน 3 ของนิ กายหมวกเหลือง สร้ างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในรัชกาลหยงเล่อ ปี ที่
17 ค.ศ. 1419 เซ่ อลา แปลว่า สวนผลไม้ป่า ในบริ เวณนั้นเมื่อ 5OO ปี ที่ แล้ว ท่านอาจารย์จงคาปาได้ขี่มา้
ผ่านมาบริ เวณสวนผลไม้แห่งนี้ เมื่อมาถึงบริ เวณสวนแห่งนี้มา้ ของท่านได้ร้อง 3 ครั้งโดยไม่มีสาเหตุ ท่าน
อาจารย์จงคาปาจึงได้สันนิษฐานว่าบริ เวณแห่งนี้ในอีก 3 ปี ข้างหน้าจะมีเทวดามาสู่ ดินแดนแห่ งนี้ ท่านจึง
สั่งให้สร้ างวัดไว้ในสวนแห่ งนี้ เพื่ อไว้รอส าหรั บสั ก การบู ช าองค์เทวดา จากนั้นแวะชม ร้ านขายยา
ทิเบต ซึ่ งบ่งบอกวัฒนธรรมในการใช้ยาให้การบารุ งรักษาสุ ขภาพได้เป็ นอย่างดี
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เย็น

รับประทานอาหารค่า เข้าสู่ ที่พกั โรงแรมเดิม

วันที่หกของการเดินทาง
ลาซา-ซีหนิง โดยรถไฟขบวน K918 (26 ชั่วโมง 47 นาที)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนาท่านสู่ สถานีรถไฟลาซา
09.32
รถไฟขบวน K918 ออกจากเมืองลาซา เดินทางมุ่งสู่ เมืองซี หนิง ทางรถไฟทิเบต-ชิงไห่เป็ นงานก่อสร้างที่
มีชื่อเสี ยงดังเหมือนเขื่อนซานเสี ย เป็ นทางรถไฟเชื่อมกับที่ราบสู งหิ มะกับแต่ละมณฑลของจีน โดยใช้
เวลา 5 ปี สร้างเสร็ จ เป็ นบันไดสู่ สรรค์โดยแท้ ตรงหัวเตียงมีออกซิ เจนสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการ ผ่าน สะพาน
แม่น้ าลาซา อาลาพระราชวังโปตาลาที่ยนื ตระหง่านอยูใ่ นเขาแดงของเมืองลาซา กับวัดเตอปุงที่อยูเ่ ชิงเขา
อาลาจากเมืองลาซาเมืองศักดิ์สิทธิ์ และลึกลับที่สุดของโลก จุดศูนย์กลางจิตวิญาญของชาวพุทธ ลอด
อุโมงค์ หลิ่วอู๋ อุโมงค์แห่งแรกของกาแพงเมืองเหล็กสายนี้ จากทุ่งนาลาซาลอดออกจากอุโมงค์หยัง ปา
จิ๋ง(ยาว 42.5 กม.)
12.00
รับประทานอาหารเที่ยง ในรถไฟ
13.00
รถไฟสู่ อาเภอน่าจวี่ ผ่านทุ่งหญ้าเชียงถัง(4,600 M) พื้นที่กว่า 6 แสนตรางกิโลเมตร ดูเหมือนผ้าพรมสี
เขียวห่อหุ ม้ ที่ราบสู งเขียวขจีไปทัว่ รถไฟวิง่ อยูท่ ่ามกลางทะเลดอกหญ้า ฝูงจามรี และแพะ แกะกระจาย
ตามทุ่งดอกหญ้า เหมือนไข่มุกที่สาดกระจายอยูบ่ นพรมไหมสี สันสวยงาม ขอบฟ้ าสุ ดสายตาเป็ นภูเขา
หิ มะติด ๆ กันยึดยาวไปตามเส้นทางรถไฟ นอกนั้นยังมีทะเลสาบเทวดา และน้ าพุร้อนอีกมากมายกระจาย
อยูใ่ นทุ่งหญ้า ในช่วงเวลาเดือน ก.ค. ถึง ส.ค. จะเห็นชาวทิเบตแข่งม้าบนทุ่งหญ้าแห่ งนี้นานถึงครึ่ งเดือน
มีนกั ท่องเที่ยวมาจากทัว่ โลกชมงานแข่งม้า ณ ที่นี่
15.23
รถไฟจอดให้ชมวิวในบริ เวณ ทะเลสาบชัว่ นา(สู งจากน้ าทะเล 4,800 เมตร พื้นน้ า 400 ต.กม.) เป็ น
ทะเลสาบน้ าจืดที่มีระดับน้ าทะเลสู งสุ ดของโลก ซึ่ งเป็ นต้นกาเนิดของแม่น้ า สาละวิน (Salween River)
ทะเลสาบตั้งอยูใ่ นใจกลางทุ่งหญ้าเชียงถัง มักจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดวิง่ อยูบ่ ริ เวณทะเลสาบ เช่น
จามรี ลา แอนทิโลพ์ (antelope) แพะเหลือง เสื อดาวหิ มะ ไก่หิมะเป็ นต้น ดูเหมือนเป็ นสวนสัตว์ธรรมชาติ
สี ของน้ าเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล เดือนกรกฏาคมถึงสิ งหาคมน้ าใสเขียว มักจะเห็นนกบินอยูใ่ นน้ า
ปลาว่ายน้ าอยูบ่ นเมฆ กันยาและตุลาคม หญ้าในริ มน้ าสี แดงไปหมด เข้ากับสี น้ าเงินของน้ า และสี ขาวของ
หิ มะบนยอดเขาริ มทะเลสาบ จุดชมวิว (ยาว 500 ม.)ของทะเลสาบห่างจากสถานีรถไฟ 20 เมตร หลัง
ถ่ายรู ปเดินทางต่อชมระเบียงเขียว ยาวเกือบ 400 กม. เป็ นกาแพงเขียวเพื่อป้ องกันพายุทรายในช่วงหน้า
หนาว
16.28
เขาถังกู่ระ อันยิง่ ใหญ่มโหฬาร ชมกาเซี ยร์ เจียงเกินตี๋หรู อยูบ่ นเขาเก๋ อราตันตุง ยาว 14KM กว้าง 2KM) ใน
ช่องเขาถังกู่ระ กาเซี ยร์ สายนี้เป็ นธารน้ าแข็งใหญ่สุดของเอเซี ย เป็ นต้นกาเนิดแยงซี เกียงโดยแท้ น้ าแข็งบน
กาเซี ยร์ ละลายไหลเข้าแม่น้ าโถโถ ช่องเขาแห่งนี้เป็ นเส้นแบ่งเขตระหว่างทิเบตกับมณฑลชิงไห่ พื้นที่เขต
นี้เป็ นดินน้ าแข็งตลอดทั้งปี อากาศเปลี่ยนแปลงสม่าเสมอ แม้ในหน้าร้อนก็ยงั มีพายุหิมะ ลูกเห็บ น้ าค้าง
แข็ง เนื่องจากเป็ นจุดสู งสุ ดที่มีทางรถไฟผ่าน(ของโลก)อากาศที่มีอยูน่ อ้ ยกว่า 40% หากเทียบกับที่ราบต่า
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17.50

20.10

20.50

ผูโ้ ดยสารมักจะมีอาการเกิดขึ้นเมื่อรถไฟผ่านที่นี่ ยอดเขาถังกู่ระมีหิมะตลอดทั้งปี มีธารน้ าแข็งหลายสิ บ
สายไหลลงมาจากยอดเขา มองใกล้เป็ นภูเขา ชมไกลเป็ นธารน้ า รถไฟชะลอเพื่อให้ท่านชมวิวช่องเขาถังกู่
ระ(5,072 ม.) ซึ่ งเป็ นประตูเข้าสู่ ดินแดนคลึกลับทิเบต และเป็ นจุดสู งสุ ดที่มีทางรถไฟผ่านในโลก จากนั้น
ลงเขาถังกู่ระ
ผ่านแม่น้ าโทงเทียน (4,500 ม.) ซี่ งเป็ นแม่น้ าลือชื่อสุ ดในเรื่ องไซอิ๊ว พระถังซาฉังเดินทางไปเชิ ญพระ
ไตรปิ ตกจากอินเดียผ่านที่นี่ แม่น้ าสายนี้ เป็ นแม่น้ าสายแรกตอนบนแยงซี เกียง รถไฟลงถึงจุดต่าสุ ดใน
ระหว่างทางเขาถังกู่ระและเขาคุนลุน้ ผ่านแม่น้ าโถโถซึ่ งเป็ นแม่น้ าตอนบนของแยงซี เกียง ยาว 346 กม.
สู่ งเหนือจากน้ าทะเล 4533 เมตร มองออกจากหน้าต่างในสถานีรถไฟ เห็นเขาหิ มะหลายลูกตั้งอยูต่ น้
กาเนิดแม่น้ าสายทองแยงซี เกียง ยอดที่สูงสุ ดเป็ นเขาเก๋ อลาตันตง
รอด อุโมงค์ลมไฟ เป็ นอุโมงค์ที่มีระดับน้ าทะเลสู งสุ ดของโลก(5,010M)ยาว 1,338 เมตร พื้นดินของ
อุโมงค์ 80% เป็ นดินน้ าแข็ง เป็ นอุโมงค์ที่สร้างด้วยนิวไฮเทคโดยใช้เวลาเพียง 10 เดือนเท่านั้น ตอนที่
สร้างอุโมงค์ได้ติดตั้งเครื่ องแอร์ และฮิตเตอร์ เพื่อให้อุณภูมิคงที่ไว้อยูใ่ น -5 ถึง 5 องศา และยังมีเครื่ องผลิต
ออกซิ เจนสามเครื่ อง ซึ่ งผลิตออกซิ เจน 5 พันตันต่อวัน มีนกั วิชาการทั้งหมดสามรุ่ นได้เก็บข้อมูล ณ ที่นี่
นานถึง 73 ปี เพื่อเป็ นข้อมูลศึกษาความเป็ นไปได้ในการสร้างทางรถไฟเข้าสู่ เมืองลาซา ชมทุ่งหญ้าบนเขา
สู ง
รถไฟวิง่ ผ่าน สวนอนุรักษ์สัตว์เขอ เขอ ซี สี่ เป็ นสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพ้นื ที่กว้างสุ ด มีระดับน้ าทะเล
สู งสุ ด และมีสัตว์มากที่สุดของจีน มีเนื้ อที่ 8.3 ตกม. ระดับเหนื อน้ าทะเล 5,000 เมตรขึ้นไป อากาศหนาว
ตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี -4 องศา หนาวสุ ด -40 องศา มีลมพัดแรงตลอดปี (30 เมตรต่อวินาที) อากาศ
ร้ายแรงทาให้เป็ นเขตไม่มีผคู ้ นพักอยูอ่ าศัย เลยเรี ยกเป็ น ขั้วโลกแห่งที่สาม แต่กลับกลายเป็ นสวนสนุก
ของสัตว์ชนิ ดต่าง ๆ มากถึงกว่า 230 ชนิด(ชาวทิเบตถือเป็ นบ้านเกิดเมืองนอนของจามรี ป่า ลาป่ า และ
แอนทิโลพ์ป่า) เพื่อไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ จึงจาเป็ นต้องสร้างสะพานลอยขึ้น ข้างบนให้
รถไฟวิง่ ข้างล่างเป็ นช่องวิ่งของสัตว์ทอ้ งถิ่น อยูใ่ ต้สะพานเป็ นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แบบไม่มีขอบเขต
ข้ามสะพานชิง สุ ย เป็ นสะพานข้ามแม่น้ าฉู่ หม่า เออร์ เป็ นสะพานยาวสุ ดของทางรถไฟสายยิง่ ใหญ่แห่งนี้
บนรถไฟท่านสามารถมองเห็นสัตว์เหล่า นี้กาลังวิง่ เล่นอยูส่ องข้างทาง ชมวิวธรรมชาติบนธารน้ าแข็ง มี
หน่อไม้น้ าแข็ง สะพานน้ าแข็ง สระน้ าแข็ง กาแพงเมืองน้ าแข็ง ประตูน้ าแข็ง เห็ดหอมน้ าแข็งและลิ้น
น้ าแข็งเป็ นต้น ข้ามแม่น้ าฉู่หม่า เอ๋ อร์ (ต้นกาเนิดแยงซี เกียงอีกที่หนึ่ง) ผ่านสะพานแม่น้ าชิงสุ ย(ยาว 11.7
กม.) เป็ นสะพานยาวสุ ดบนเส้นทางรถไฟสายนี้ เป็ นสะพานข้ามพื้นที่ที่ที่เป็ นดินน้ าแข็ง และข้ามเขต
อนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งชาติ ระยะทางของสะพานแบบนี้รวมทั้งหมดแล้วยาวถึง 156.7 กม. รอดอุโมงค์เขา
คุนลุน้ (ใช้ 2 นาที) ยาว 1,686 เมตร สู งจากระดับน้ าทะเล 4,648 เมตร ช่วงหนาวสุ ดติดลบ 30องศา เป็ น
อุโมงค์ที่ยาวสุ ดในเขตดินน้ าแข็งของโลก จากนั้นขึ้นเขาเทวตาคุนลุน้
ซึ่งเป็ นกระดูกสันหลังภูเขา
ทั้งหลาย ของประเทศจีน เป็ นภูเขาเทวตาแห่งแรกของจีน ยาว 2,500 กม. กว้าง 130-200 กม. มีความสู่ ง
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เฉลี่ย 5,600 เมตร ยอดเขาคุนล้นสู งสุ ด 7,719 เมตรจากระดับน้ าทะเล เป็ นบรรพบุรุษของภูเขาหมื่น ๆ ลูก
ในนิทานโบราณจีนมักจะเรี ยกเป็ นชีพจรมังกร เป็ นต้นกาหนดของศาสนาเต๋ า ลูกหลานมังกรชาวจีนเป็ น
แหล่งเกิด ศิวไิ ลซ์ 5,000 ปี ของประเทศจีน ข้ามช่องเขาคุนล้น(4,767 ม.) ชม เขาหิ มะยู่ ซู ตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเขาคุนลุน้ (ด้านซ้ายมือของรถไฟ) ยอดเขาแห่งนี้เป็ นสถานที่ต้ งั สานักคุนลุน้ สู ง
จากระดับน้ าทะเล 4,500 เมตร มีภูเขาหิ มะสู งเสี ยดฟ้ า เต็มไปด้วยวัดวาอารามท่ามกลางดอกหญ้า ด้าน
ขวามือของรถไฟเป็ น เขาหิ มะยูจ่ ู สวยงามกว่าเพื่อน จึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดสายตาดวงใจของ
นักท่องเที่ยวทัว่ โลก หน้าหนาวหลังคาโลกเต็มไปด้วยหิ มะ หากในในช่วงปลายเดือน ก.ค.ถึงสิ งหาคม
ดอกป่ าชนิดต่าง ๆ กาลังบานอยูต่ ามเนิ นเขา ผ่านสถานีเขาหิ มะ ยู่ จู (4,100 ม.) เขาหิ มะยูจ่ ูเป็ นยอดเขาคุน
ลุน้ ระดับน้ าทะเล 6,178 เมตร แม้เดือนก.ค.(หน้าร้อนสุ ดของจีน)ก็ยงั มองเห็นปรากฏการณ์หลากหลายที่
เปลี่ยนแปลงจากแสงแดดส่ องหิ มะและธารน้ าแข็งที่อยูบ่ นเขา เมื่อเข้าสู่ หน้าร้อน น้ าแข็งกับหิ มะละลาย
กลายเป็ นแหล่งเกิดของ น้ าพุคุนลุน้ และแม่น้ า เก๋ อเอ๋ อร์ มู่ นอกจากยอดเขาสองลูกนี้แล้ว ภูเขาสู ง 5,000
เมตรขึ้นไปยังมีอีก 13 ลูกเรี ยงแถวติด ๆ กันจากตะวันออกไปตะวันตก ดูเหมือนมังกรหยกกาลังเหาะลง
มาจากสวรรค์ อยูบ่ นยอดเขาแต่ละลูกเต็มไปด้วยหิ มะและธารน้ าแข็งตลอดทั้งปี ทาให้หิมะหน้าร้อนของ
เขาคุนล้นชื่อเสี ยงดังไปทัว่ โลก
ค่า
รับประทานอาหารค่าบนรถไฟจากนั้น ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในตูน้ อน (นอนบนรถไฟ ห้องละ
4 ท่าน)
วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง
ซีหนิง-ทะเลสาบชิงไห่
12.20 น. ถึง เมืองซี หนิง เมืองหลวงมณฑลชิงไห่ เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองบนหลังคาโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นาท่านเดินทางไปยังทะเลสาบชิงไห่เป็ นทะเลสาบน้ าเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีพ้นื ที่ 4583 ตร.กม. ลึก 19
เมตร(ระดับน้ าทะเล 3196 เมตร) ดูเหมือนมหาสมุทรที่กระจายบนที่ราบสู งหลังคาโลกชิงไห่-ทิเบต เป็ น
ทะเลสาบสวยงาม น่าทึ่งที่หาชมได้ยาก รอบ ๆ ทะเลสาบโอบล้อมด้วยภูเขาหิ มะและทุ่งดอกหญ้าอันกว้าง
ใหญ่สุดขอบฟ้ า ทุ่งดอกผักน้ ามันสี่ เหลือง และข้าวสาลีชิงเคอ(อาหารหลักของชาวทิเบต) ท่ามกลางเสี ยง
ร้องเพลง ดังกึงก้องของชาวทิเบต ท่านสามารถมองเห็นฝูงแพะดัง่ เมฆสี ขาว ลอยอยูบ่ นทะเลดอกไม้ ดู
เหมือนภาพวาด ทาให้คนโล่งอกโล่งใจและลืมเวลาที่ตอ้ งเดินทางกลับบ้าน ผ่าน เขาพระจันทรา ซึ๋ งเป็ น
ประตูสู่หลังคาโลกด้านตะวันออกเฉี ยง เหนือ สมัยราชวงค์ถงั พระเทพเหวินเฉิ นเดินทางสู่ ทิเบตเพื่อ
แต่งงาน กับซงจันกันปู กษัตริ ยท์ ิเบตเคยยืนบน ยอดเขาหันหลังทอดสายตาชมความงามของประเทศ
ตัวเอง หลังจากนั้นฮัน่ กับชาวทิเบตได้ติดต่อไปมาหา สู่ กนั ในด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองได้มาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ
จากนั้น
นาท่านชม วัดถ่ าเออร์ Ta’ er Temple สร้ างขึ ้นในปี 1560 เป็ นวัดที่ใหญ่สดุ 1 ใน 6 ของศาสนาลามะ
นิกาย หมวกเหลือง เป็ นบ้ านเกิดของจูง คา ปา ผู้ริเริ่ม ของนิกายหมวกเหลือง อาจารย์ทา่ นตาไลลามะ
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และปั นฉันละมะ เดือนหกทุกปี ของปฏิทินทิเบต มีจดั พิธีถวาย พระที่วาดไว้ ในผ้ าพระบฎ (ทังก้ า) ขนาด
ใหญ่โตมโหฬาร ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พกั
เย็น
นาท่านรับประทานอาหารเย็นแล้วเข้าสู่ ที่พกั QIANNIANGE HOTEL
วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
อารามถาเอ๋อซื่อ-ซีหนิง-เฉินตู
11.05 น. หลังอาหารเช้า นาท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศเมืองซีหนิง เหิ นฟ้ าสู่ เฉิ นตู โดยเที่ยวบิน
3U 8988
12.40 น.
บ่าย
16.05 น.
17.25 น.

เมืองเฉิ นตู นาท่านเข้าสู่ ตวั เมือง เยีย่ มชมร้านยางพารา และซื้ อยาบัวหิ มะ ที่มีชื่อของจีน เพื่อความมี
สุ ขภาพที่ดีของคนน่ารักที่บา้ นจากนั้น รับประทานอาหารเที่ยง อาหารสมุนไพรตุ๋นยาจีน
ให้อิสระท่านช้อปปิ้ งตลาดใต้ดินตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรเดินทางสู่ สนามบิน
เหิรฟ้ ากลับกรุ งเทพ โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8145
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ


หมายเหตุ : ราคาและรายการดังกล่าวเป็ นราคาโดยประมาณและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศถนนหนทาง อุบตั ิภยั โดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้าได้ซ่ ึ งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
คาเตือน  สนามบินสุ วรรณภูมิ “ไม่มีการประกาศเรี ยกลูกค้าขึ้ นเครื่ อง” หากท่านตกเครื่ องไม่สามารถเดิ นทางได้ ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ หรื อเรี ยกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
กรุ ณาตรงต่อเวลาตามนัดหมาย เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ด ก่อนเครื่ องออก 1 ชัว่ โมง

อัตราค่ าบริการ : ราคาสาหรับผู้ใหญ่ เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป
วันทีเ่ ดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่ าน
7 – 14 ก.ค
2560
68,000.12 – 19 ส.ค

2560

21 – 28 ต.ค

2560

68,000.68,000.-

( บาท )
พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่
9,500.9,500.9,500.-

การสารองทีน่ ั่ง และเงื่อนไขการชาระเงิน
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-

กรุ ณาสารองที่ นงั่ + เงิ นมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี บริ ษทั พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ ตของผู ้
เดินทาง
ส่ วนที่เหลือจะต้องชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
หากท่านยกเลิก / งดการเดินทางภายใน 7 วัน บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินทั้งหมดที่ชาระไว้

-

หมายเหตุ

ท่านที่โอนเงินเรี ยบร้อยแล้วกรุ ณาส่ งแฟ็ กซ์แสดงหลักฐานการโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
อัตราค่ าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ กรุ งเทพ-เฉิ นตู-หลิงจื่อ//ซี หนิง-เฉิ นตู-กรุ งเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเสฉวนแอร์
ไลน์
 ตัว๋ รถไฟตูน้ อนห้องละ 4 ท่าน
 ค่าโรงแรมที่พกั 3 ถึง 4 ดาว ตลอดการเดินทาง
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย
 ค่าอาหารตามระบุในรายการ
 ค่ารถโค้ชนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศจีน และเพอร์ มิทเข้าทิเบต
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ า 1 ใบ ไม่เกิน 18 กก.
 ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จากบริ ษทั ฯอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันชีวติ การเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000.- บาท และประกัน SOS กรณี ฉุกเฉิ น
ค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 18 กิโลกรัมต่อท่าน ส่ วนเกินกิโลกรัมละ 500






บาท
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปยกกระเป๋ า (5 หยวน / ใบ / ครั้ง)
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
ค่ าทิปไกด์ และ คนขับรถ ค่าทิปยกกระเป๋ า รวมเป็ น 280 หยวน / ท่าน ตลอดทริ ป ในส่ วนของหัวหน้าทัวร์
ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
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 ค่ า VAT 7 % หั ก ภาษี ณ ที่ จ่ า ย 3 % ในกรณี ที่ ลู ก ค้า ต้อ งการใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ ถู ก ต้อ ง จะต้อ งบวกค่ า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
 บริ ษ ัท เป็ นเพี ยงตัว แทนการท่ อ งเที่ ยว สายการบิ น และ ตัวแทนการท่ อ งเที่ ย วในต่ างประเทศ ซึ่ งไม่ อ าจ
รับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆ ที่ อยู่เหนื อการควบคุ มของเจ้าหน้าที่ บ ริ ษ ทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การ
จลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิ ดขึ้นทั้งทางตรง
หรื อทางอ้อมเช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรื อเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
 หากลูกค้าทาพาสปอร์ ตหาย หรื อ มี เหตุ อันได ให้ท่านต้องพักต่อ หรื อทาให้เกิ ดค่าใช้จ่ายขึ้น ทางบริ ษทั ไม่
สามารถรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 การไม่ทานอาหารบางมื้อ, การไม่เข้าสถานที่ บางที่, หากมีกระเช้าลอยฟ้ าไม่ข้ ึนกระเช้า ข้อเหล่านี้ ทางบริ ษทั
ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่าย
 การออกไป พบเพื่อน หรื อญาติ นอกเส้นทางที่มีในโปรแกรมท่องเที่ยว ลูกค้าต้องแจ้งหัวหน้าทัวร์ และไกด์ ให้
ทราบ และลงชื่ อรั บ รอง หากเกิ ดกรณี อุ บ ัติ เหตุ หรื อเหตุ สุ ด วิสั ย ไดๆ ทางบริ ษ ัท และเจ้าหน้ าที่ จะไม่ ข อ
รับผิดชอบไม่วา่ กรณี ไดๆ ก็ตาม
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง
และโรงแรมที่ พ กั ในต่ างประเทศเป็ นที่ เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรั บ
ราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การ
จากสายการบิ น บริ ษ ัท ขนส่ ง หรื อ หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร บริ ษ ัท ฯ จะด าเนิ น โดยสุ ด ความสามารถที่ จ ะ
จัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
 บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
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 เนื่ อ งจากราคานี้ ตั๋ว เครื่ อ งบิ น ต้อ งเดิ น ทางตามวัน ที่ ที่ ร ะบุ บ นหน้ าตั๋ว เท่ า นั้น จึ งไม่ ส ามารถยกเลิ ก หรื อ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
การยกเลิก
 สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการ เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัด
จาที่พกั โดยตรง หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Extra Flight และCharter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้ งจ่ายเพิม่ ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้า
 ยืน
่ วีซ่าด่วน 1 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
 ยืน
่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
มิฉะนั้นบริษทั จะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
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รายละเอียดการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
กรุณากรอกรายละเอียดด้ านล่างตามความเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในการกรอก รายละเอียด ในการวีซ่า
เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน
ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ...................................................................................................................................................
สถานะภาพ
( )โสด
( ) แต่ งงาน
( ) หม้ าย
( ) หย่า
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................................................................
อาชีพ ................................................................................. เบอร์ โทรศัพท์บ้าน ..............................................................
มือถือ .............................................................................. E-mail : ................................................................................
ชื่อทีท่ างาน.......................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทที่ างาน....................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน....................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ........................................................................... อาชี พ ................................................................
ชื่อ-นามสกุล บิดา............................................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา........................................................................................................................................................
ในกรณีทเี่ ป็ น นักเรียน นักศึกษา
สถานทีศ่ ึกษา.............................................................................ทีอ่ ยู่.............................................................................
เบอร์ โทร........................................................................................

เอกสารประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
( ) หนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
( ) รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง ,พื้นหลังสี ขาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์ หรื อรู ปตัดต่อ)
( ) ตรวจสอบว่าในเล่มพาสปอร์ ตปั จจุบนั ของท่านหรื อเล่มเก่าของท่านมีวซี ่าจีนครั้งล่าสุ ดหรื อไม่(ไปมาแล้วไม่เกิน2
ปี )
- ถ้ามีในเล่มเก่า : ให้ถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนเดินทางล่าสุ ดแนบมาด้วย
- ถ้าไม่มีเลย : ให้ถ่ายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ อย่างต่า 6 เดือน ควรปรับยอดให้เป็ น
ปั จจุบนั และมีเงินขั้นต่า 50,000 บาท
หมายเหตุ : ถ้าผูส้ ูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ญาติหรื อบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ์) ทาหนังสื อรับรองออก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้และขอให้ถ่ายเอกสารสมุด บัญชีธนาคารของผูท้ ี่รับรอง ตามเกณฑ์ขา้ งต้น
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