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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) – เมอืง
เฉินตู – วังแพะเขียว - โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 

-   HILTON HOTEL 
(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

2 เมืองเฉินตู – บินภำยใน สู่ นครลำซำ     INTERCONTINENTAL HOTEL 
(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

3 เขำเหย้ำหวังซำน – พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์
และธรรมชำติวิทยำ – วัดเซรำ (ไฮไลท์) 

   INTERCONTINENTAL HOTEL 
(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

4 พระรำชวังโปตำลำกง (ไฮไลท์) –  วัดโจคัง – 
ถนนแปดเหลี่ยม  

   INTERCONTINENTAL HOTEL 
(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

5 ทะเลสำบยำมดก – สมุนไพรทิเบต – เมือง
ลำซำ 

   INTERCONTINENTAL HOTEL
(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

6 เมืองลำซำ – นั่งรถไฟไต่หลังคำโลก สู่ เมือง
ซีหนิง 

   พัก บนรถไฟ ตู้นอนวีไอพี           
ห้องละ 4 ท่ำน 

7 เมืองซีหนิง  – บินภำยใน สู่ เมืองเฉินตู     INTERCONTINENTAL HOTEL 
(5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

8 ช้อปปิ้งถนนโบรำณจินลี่ – กรุงเทพฯ     
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โปรแกรมทัวร์ 
วันแรก         กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู – วังแพะเขียว – โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สำยกำร

บินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท แพนด้ำ ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
10.15 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู เท่ียวบินท่ี TG 618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
14.25 น. ถึง ท่ำอำกำศยำน เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ า หมิน ในปัจจุบันเป็น

ทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังผ่าน
กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 881 ในสมัย
ราชวงศ์ถัง และมีบูรณะซ่อมแซมต่อเนื่องมาตลอด จนต าหนักต่างๆที่พบเห็นในปัจจุบันส่วนใหญ่บูรณะ
ในสมัยคังซี่ฮ่องแต้ ราชวงศ์ชิง น าท่านชมส่ิงก่อสร้างส าคัญ มีต าหนักคุนหยวน ต าหนักอวี้หวัง ต าหนัก
ซานชิง ต าหนักถังหวังและศาลาแปดเหล่ียม ภายในต าหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ ส่ิงที่
น่าสนใจมากที่สุดคือต าหนักซานชิง มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์
ชิง ซึ่งคนจีนมีเช่ือว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกายให้น ามือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะ
แล้วจะหายจากอาการป่วยทันที อีกทั้งยังเป็นส านักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
จากนั้นน าท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจ ามณฑล
เสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ซึ่งท่านไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้
เลย โชว์เปล่ียนหน้ากากที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็
สามารถเปล่ียนหน้าได้เพียงเส้ียววินาที เป็นศิลปะของคนจีน
ตั้งแต่สมัยโบราณ  
 ท่ีพัก HILTON HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 
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วันท่ีสอง       เมืองเฉินตู –  บินภำยใน สู่ นครลำซำ  
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

08:40 น. นั่งเครื่องบินภำยใน สู่ นครลำซำ เท่ียวบินท่ี 3U 8697 
เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดน
หลังคำโลก” ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายลามะทิเบต  

10:55 น. เดินทางถึง สนำมบินนครลำซำ ที่ระดับความสูง 3,660 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พ านักของผู้
ด ารงต าแหน่งดาไลลามะ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินและรับ
สัมภาระเรียบร้อย 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลำซำ  ( ระยะทาง 97 กิโลเมตร 
ประมาณ 2 ช.ม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ใต้ฟ้าสีครามที่งดงาม แวดล้อมด้วยทิวเขาสูง
และสายน้ าหย่าหลูจั่งปู้ (แม่น้ าพรหมบุตร) ที่ใสสะอาดไหลเอื่อยขนานไปกับถนน  ผ่านแปลงเพาะปลูก
ต้นน้ ามันหยิวไช่ฮัว หรือ ดอก Rapeseed ที่บานสะพรั่งเป็นทุ่งดอกสีเหลืองในฤดูใบไม้ผลิ และนาข้าวบา
เล่ย์ ชมบ้านเรือนชนพื้นเมืองที่คงเอกลักษณ์ความเป็นทิเบตอย่างเหนียวแน่น 
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนเพ่ือปรับสภาพร่างกายในที่พักตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีสำม       เขำเหย้ำหวังซำน – พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์และธรรมชำติวิทยำ – วัดเซรำ (ไฮไลท์) 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านสู่ เขำเหย้ำหวังซำน หน้าผาพระพันองค์ เขาเหย้าหวังซานมีการแกะสลักรูปพระโพธิสัตว์และ
พระศากยมุนีที่มีอายุกว่า 1300 ปี ซึ่งสร้างโดยบัญชาของท่านซงจานก้านปู้ ในสมัย ค.ศ. ที่ 7 อายุกว่า 
1300 ปี 
ชม พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์และธรรมชำติวิทยำ สถานที่แสดงประวัติและความเป็นมาของประเทศ
ทิเบต ด้านในมีจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเส้นแบ่งเขตและจัดแสดงการเกิดขึ้นของทิเบต ซึ่งสมัยก่อนเกิด
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท าให้ผิวเปลือกโลกมาชนกันท าให้ภูเขาสองลูกมาชนกันจึงเกิดเป็นประเทศทิเบต
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เกิดขึ้นพบหลักฐานในยุคเหล็กและยุคส าริดในที่ราบสูงฉางตั้งแต่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียด วัฒนธรรม
ในบริเวณนี้เป็นที่รู้จักในชื่อวัฒนธรรมจางจุง ซึ่งมีกล่าวถึงในเอกสารโบราณของทิเบต 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
ต่อจากนั้นน าท่านชม วัดเซรำ วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของ
พุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1419 
ตั้งอยู่บนพื้นที่อดีตที่ตั้งของกระท่อมพระจงฆาปา ใช้ศึกษา
ธรรมและปฏิบัติกรรมฐานอยู่หลายปี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
วิทยาลัยสงฆ์หลายสาขาวิชา มีพระจ าพรรษาอยู่ประมาณ 
300 รูป ชมการตรรกวิภากย์ปุจฉาวิสัชณาซึ่งเนการถกธรรม
ของพระทิเบตที่ปฎิบัติกันมาช้านาน 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 

 
วันท่ีสี่       พระรำชวังโปตำลำกง (ไฮไลท์) –  วัดโจคัง – ถนนแปดเหลี่ยม 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเข้าชม พระรำชวังโปตำลำกง  ห้ำมน ำน  ำด่ืม เข้ำ
ด้ำนในพระรำชวัง เป็นสถานที่เลืองซื่อติดอันดับโลกของ
ประเทศจีน ( CHINA S WORLD HERITAGE) สร้างขึ้นในสมัย 
ค.ศ.7 บน เนื้อที่120,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขามาร์
ไปรี(เขาแดง)เป็นอาคารสูง 13 ชั้นมีห้องต่างๆประมาณ 1000 
ห้องและมรเสาค้ ายันอยู่กว่า 15,000 ต้น สร้างโดยกษัตริย์ซง
จานก้านปู้โดยมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 7 ส าหรับพระหมา 2 องค์ ที่เป็นชาวจีนและชาว
เนปาล ต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาของท่านดาไลลามะ ซึ่งทุกทุกพระองค์ทรงพ านักที่นี่ในฐานะประมุกของ
ประทเทศและศาสนา เมื่อมองจากด้านบนของพราชวังโปตาลาท่านสามารถชมทัศนีย์ภาพมุมสูงของ
เมืองลาซาได้ชัดเจน (แนะน าให้ทุกท่านเข้าชมเพราะเป็นไฮไลท์ที่สุดของโปรแกรมในการท่องเที่ยวทิเบต) 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95
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จากนั้นเที่ยวชม วัดต้ำเจำ หรือ วัดโจคัง (JOKHANG TEMPLE) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับการยอมรับ
จาก THE UNITED : EDUCATIONALให้เป็น WORLD CULTURAL HERITAGES สร้างขึ้นในศตวรรษที่  7 
พร้อมกับพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซงจานก้านปู้  
จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดแปดเหลี่ยม หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ซึ่งตั้งอยู่โดยมีรอบวังโจคัง เป็นตลาดการค้าที่
ใหญ่ที่สุดของเมืองลาซา โดยมีความยาว 800 เมตร ชาวทิเบตมีความเชื่อว่า ถนนแปดเหล่ียมนี้เป็น
เส้นทางแสวงบุญ จากชาตินี้สู่ชาติหน้าได้ รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถพเห็นความเป็นอยู่และการด าเนิน
ชีวิตของชาวทิเบต และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆได้มากมาย 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
 ท่ีพัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีห้ำ         ทะเลสำบยำมดก – โรงงำนสมุนไพรทิเบต – เมืองลำซำ 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

ท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าใสสะอาดที่สุด ทะเลสำบ
ยำมดก (YAMDROK LAKE หรือ ทะเลสำบหยังจวง) ยาม
ดกหมายถึงทะเลสาบหงส์ฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในสามทะเลสาบที่
ศักดิ์สิทธ์ของชาวทิเบต และใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของทิเบต 
สูงกว่าระดับน้ าทะเล 4,400 เมตร ทุกปีจะมีคนนับแสนไป
ประกอบพิธีล้างบาปที่ทะเลสาบนี้ ในอดีตเคยเป็นสถานที่สู้
รบกับพวกยุโรป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมเพลิดเพลินกับ   
ทิวทัศน์ภูเขา, ที่ราบทุ่งหญ้า, ฝูงแกะ, ฟาร์มวัว, พันธุ์ไม้หลากสีสันและหมู่บ้านชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น าท่าน ชมโรงงำนแปรรูปสมุนไพรทิเบต (ตังถังเซ่ำ) ให้ท่านได้ท าความรู้จักและรับรู้ถึงสรรพคุณของ
สมุนไพรหญ้าหนอนให้ถ่องแท้ จากนั้นน าท่านทานอาหารเย็น 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
 ท่ีพัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 
 

จัดเตรียม กระเป๋าสัมภาระเพื่อเตรียมขึ้นรถไฟ ในวันรุ่งขึ้น 
ห้ามน ามีด ของมีคม สเปย์ที่มีรูปเปลวไฟ ขึ้นบนรถไฟ 
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วันท่ีหก         เมืองลำซำ – นั่งรถไฟไต่หลังคำโลก สู่ เมืองซีหนิง 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย 
11:45 น. เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
17:30 น. น าท่านเดินทางโดยรถไฟ ขบวนท่ี Z6812 เดินทำง สู่ เมืองซีหนิง  

 
พักตู้นอนวีไอพี ห้องละ 4 ท่ำน (ไม่มีห้องเด่ียวบนรถไฟ) 

ความสูง 3,664 เมตร จากระดับน้ าทะเลของเมืองลาซา – รถไฟ่ออกเนทางจาก สถานีรถไฟลาซา ไต่
ความสูงขึ้นไปเรื่อยๆผ่านไปชั่วโมงจะผ่านสถานีน่าชวีดินแดนก าเนิดของถังเซ่าหญ้าหนอนชั้นดีของทิเบต 
จากนั้นผ่านไป 5 ชั่วโมง จะผ่านทะเลสาบชั่วนาหู ผ่านไปอีกชั่วโมงจะผ่านพาสถังกู่ลาซาน และสถานี
รถไฟที่สูงที่สุดในโลกในควมสูง จากระดับน้ าทะเล 
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เข้ำสู่เขต “หยังปำจ่ิง” ผ่านโรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ า บริเวณนี้จะมีบ่อน้ าพุกระจายอยู่ทั่วไป บางบ่อจะมี
น้ าพุพวยพุ่งสูงถึง 100 เมตรความสูง 5,072 เมตรจากระดับน้ าทะเล – ออกจากเขตปกครองตนเองชน
ชาติทิเบตที่สถานีบนภูเขา 
–“ถังกู่ลำ-ซำน” จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์พาดผ่าน ผ่านชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง 
(ยอดสูงสุดสูง 6,621 เมตรจากระดับน้ าทะเล) ซึ่งเป็นต้นน้ าของแม่น้ าแยงซีเกียง  ขบวนรถไฟจะผ่าน
อุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก 4,905 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
– “เฟิงหว่อซำน” ความสูง 4,743 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
– “เขอเข่อซีหลี่” เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนประเภท กวางทิเบต ลาป่า วัวเหลือง ฯลฯ รถไฟจะวิ่ง
ผ่านสะพานข้ามแม่น้ า ซึ่งตัวสะพานจะออกแบบเป็น 2 ชั้น ชั้นบนส าหรับรถไฟวิ่งและชั้นล่างส าหรับให้
ฝูงสัตว์ป่าอพยพความสูง 4,615 เมตร จากระดับน้ าทะเล  
–  “ปู้ต้งเฉวียน” น้ าในบริเวณนี้จะไม่กลายเป็นน้ าแข็งไม่ว่าจะอยู่ในฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม เพราะมี
ความร้อนระอุส่งผ่านมาจากใต้ดินความสูง 4,772 เมตร จากระดับน้ าทะเล  
– เข้ำสู่ช่วงสูงสุดของช่องเขำคุนหลุน ที่ทางรถไฟพาดผ่าน ผ่านชมธารน้ าแข็งสุริโยธินเบิกฟ้า ถ้าอากาศ
ดีสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน (6,178 เมตร) ซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสเห็นด้วยตา ผ่าน
อุโมงค์ที่เจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686 เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างบนเขตดิน
น้ าแข็ง ผ่านทะเลสาบซีหวังมู่ความสูง 2,820 เมตร จากระดับน้ าทะเล นั่งรถไฟชมวิวเพลินใจ รถไฟจะ
ค่อยๆลดระดับต่ าลงไปเรื่อยๆ เย็นนี้รถไฟจะเข้าเขตสถานี เมืองเก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลซิงไห่  
เมืองนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 มีประชากรประมาณ 5 หมื่น
คน เป็นเมืองที่มีการผลิตเกลือทะเลสาบมากที่สุดของจีนคืนนี้
รถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อร์มู่” และไปสว่างยามเช้าที่เมือง
ซีหนิง เส้นทางบางช่วงจะผ่านเขตโอเอซิส และเนินทรายใน
เขตทะเลทรายโกบี 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ บนรถไฟ 
 ท่ีพัก พักบนรถไฟตู้นอน VIP ห้องละ 4 ท่ำน ท่ีวิ่งบนเส้นทำงท่ีงดงำมที่สุด 
 

วันท่ีเจ็ด       เมืองซีหนิง  –  บินภำยใน สู่ เมืองเฉินตู  
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซีหนิง 
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กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
14.22 น.  รถไฟ ถึง สถำนีนครซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ 

ที่มีความสูงเฉล่ียกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ล้านคน ภูมิ
ประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือความรกร้างห่างไกลและความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อน  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

............ น.     น าท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู  
 โดย สำยกำรบินภำยในประเทศ เท่ียวบิน 3U 8156 
………… น. เดินทางถึง เมืองเฉินตู   
ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ บนรถไฟ 

ท่ีพัก INTERCONTINENTAL HOTEL ( 5 ดำว ) หรือเทียบเท่ำ 
วันท่ีแปด       ช้อปปิ้งถนนโบรำณจินลี่ – กรุงเทพฯ   
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านสู่ ถนนจินลี่ เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้ง
ของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่น หน้ากากง้ิวเฉิงตู แค่
ผ่านประตูทางเข้าก้อสามารถท าให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่ง
เหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน พิเศษ อาหารยาสมุนไพรจีน  
                  หลังอาหารเดินทางสู่สนำมบิน  
15.30 น. เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย สำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 619  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
17.35 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ….พร้อมความประทับใจ 
 

 

 
 

รำยกำรท่องเท่ียวนี อำจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตำมควำมเหมำะสม 
ทั งนี ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตำมสภำพกำรณ์และประโยชน์ของท่ำนเป็นส ำคัญ 
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รำยกำรทัวร์นี         ไม่รวมทปิ , ไม่เขำ้ร้ำนรัฐบำล 
 

“คุ้มค่า รู้จริง เราดีที่สุด ส าหรับคุณ” 

 

เงื่อนไข รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ 
ได้รับการส ารองที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋ว
เครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุใน
รายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบินทางบริษัทฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งส้ินรายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปล่ียน แปลงได้ตามความเหมาะสม 

  

วันท่ีเดินทำง 

  

ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

เด็กมีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

เด็กไม่มีเตียงเสรมิ 

(เด็ก 2-11 ปี) 

พักเด่ียว 

จ่ำยเพ่ิม 

25 ธ.ค – 01 ม.ค 63 69,900.- 65,900.- 60,900.- 12,000.- 

28 ธ.ค – 04 ม.ค 63 69,900.- 65,900.- 60,900.- 12,000.- 

 18-25 ม.ค 63  67,900.- 63,900.- 59,900.- 12,000.- 

15-22 ก.พ 63 67,900.- 63,900.- 59,900.- 12,000.- 

ทิเบต ปิดกำรท่องเท่ียว  

11-18 เม.ย 63 69,900.- 65,900.- 60,900.- 12,000.- 

12-19 เม.ย 63 69,900.- 65,900.- 60,900.- 12,000.- 
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เงื่อนไขกำรจอง วำงเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี   
กำรโอนเงินเข้ำ บัญชี 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี รวม 
 ตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการก าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้ าด่ืมวันละ1 ขวด/ท่าน 
 หัวหน้าทัวร์ไทยช านาญเส้นทาง  

อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม 
 ค่าระวางกระเป๋าน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี)  
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถวันละ 20 หยวน ต่อวันต่อคน                                                              

(หากกรุ๊ปเดินทางไม่ถึง 15 ท่านขออนุญาตเก็บค่าทิปไกด์และคนขับเพิ่มอีกคนละ 10 หยวน ) 
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ไทย ตำมควำมพึงพอใจของท่ำน   

 
เงื่อนไขกำรยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัวร์ในทุกกรณี 

ช่ือบัญชี ธนำคำร สำขำ ประเภท เลขท่ีบัญชี 
MR. ZHOU ZHIHONG กสิกรไทย เซ็นทรัล ปิ่นเกล้ำ ออมทรัพย์ 758-2-42304-5 
MR.ZHIHONG ZHOU ไทยพำณิชย์ เดอะวอล์ค รำชพฤกษ์ ออมทรัพย์ 403-422090-1 
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 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน   คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี 

เอกสำรท่ีใช้ยื่นวีซ่ำจีน  
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า  6 เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม. x 48 ม.ม. 2 ใบ พื นหลังขำวเท่ำนั น!!  ต้องเปิดหู ห้ำมใส่เครื่องประดับ ห้ำมสวมเสื อสี

ขำวถ่ำยรูป **ไม่เอำรูปข้ำรำชกำรค่ะ ห้ำมเขียนช่ือ-นำมสกุลด้ำนหลังรูป ห้ำมแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบติด
กับพำสปอร์ต   

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตัวด้านท้ายโปรแกรม 
 ส าเนาบัตรประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

โปรดทรำบว่ำ 

 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
 ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผ่ือเวลาท าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย

และมีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออม
ทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

 กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง 

 ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่า
ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง
น้อย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม หรืออาจเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็น
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระช้ันชิด  

 ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
 ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องท าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
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 ท่านที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 
โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสาร
นั้นๆ 
 

กรุณำส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 
 อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมท่านละ 1500.- 
 อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ

ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความ
จ าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 
 

ท่ำนท่ีถือบัตร APEX 
 ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า 
กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของ
ผู้ถือเอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า 
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์  
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพ่ือ
ท าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ 
ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการ
สูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี !!!! 
เอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบรุำยละเอียดทั งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นามสกุล( MISS./ MRS./ MR.)NAME.......................................................SURNAME.................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส............................................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจบุัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 
.............................................................................................................................................................................................
..................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงช่ือและท่ีอยู่ที่ท ำงำนเก่ำแทน) 
............................................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่งงาน......................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร............................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่.......................เดือน....................ปี.....................  ถึง วันที่.................เดือน.....................ป.ี................................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.................................................... 
เมื่อวันที่.......................เดือน..................ปี......................  ถึง วันที่...................เดือน.....................ปี................................... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME..............................................................RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME..............................................................RELATION......................................................... 
หมำยเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ท้ังนี้
เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
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ใบจองทัวร์ 
รำยละเอียดผู้จองทัวร์ 
ข้าพเจ้า...................................................................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................... 
โทรศัพท์บ้าน.......................................โทรศัพท์ที่ท างาน..................................แฟ็กซ์.......................................................... 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่.............................ซอย..........................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์........................................................ 
อีเมล์....................................................................... ID LINE…………………………………………..……………………………..... 
(กรุณำระบุอีเมล์หรือ LINE  เพื่อประโยชน์ในกำรรับส่งเอกสำร โปรแกรมทัวร์ ใบนัดหมำยเดินทำง ใบเสร็จรับเงิน เปน็ต้น) 

รำยละเอียดโปรแกรมทัวร์ท่ีจอง 
โปรแกรม..........................................................................................................จ านวน....................วัน....................คืน 
เดินทางโดยสายการบิน.............................................................วันที่เดินทาง..................................................................... 
ราคาทัวร์...........................................ทีน่ั่งบนเครื่อง……………........…..…..…  เบอร์สมาชิก................................................. 

อาหาร  ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสวิรัติ 

พร้อมแนบส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตมำด้วย 
(เงื่อนไข : เมื่อส่งเอกสำรกำรจองแล้ว แต่มีกำร ยกเลิกภำยหลัง จะต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยท่ีทำงบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำร
ไปแล้วตำมจริง) 
หมายเหตุ : กรุณาส่งใบการจองได้ที่ ID LINE ; panda3318 หรือแฟ็กซ์ 02-4961290 หรือ LINE  : @pandaholiday  
อีเมล์; salespandaholiday@gmail.com พร้อมโอนเงินค่าจองเข้าบัญชีดังนี้ 
 
 
 

.............................................................                                                                                                                                      
ผู้จองทัวร์ 

บริษัท แพนด้ำ ฮอลิเดย์ จ ำกัด 
ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มีเกียรติท่ีให้ควำมไว้วำงใจใช้บริกำรทัวร์ของเรำ 
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