
 

  



 

วนัท่ี 1  กรุงเทพ-เฉิงต/ูChengdu (500 เมตร) 

15.00 พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ เคาน์เตอร ์เพื่อท าการ

เช็คอิน 

17.55 ออกเดินทางไปยงัเฉิงต ูดว้ยเท่ียวบินท่ี 3U8146 สาย

การบินเสฉวนแอรไ์ลน์ 

22.20 เดินทางถึงเฉิงตโูดยสวสัดิภาพ หลงัจากผ่านพิธีตรวจคน

เขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงตู 

รบัประทานอาหารเย็น 

ท่ีพกั โรงแรมHoliday Inn Hotel หรือเทียบเท่า  

 

 

วนัท่ี 2 เฉิงตู/Chengdu-ลาซา/Lhaza (3,650 เมตร)  

09.00 เดินทางไปยงัสนามบินเพื่อเดินทางไปยงันครลาซา 

10.25 ออกเดินทางจากสนามบินเฉิงตไูปยงันครลาซา ดว้ยเท่ียวบินท่ี 3U8695 สายการบินเสฉวนแอรไ์ลน์ 

13.00 ถึงสนามบินลาซาโดยสวสัดิภาพ ท่ีสนามบินน้ีท่านตอ้งท ากิจกรรมชา้ๆไม่รีบรอ้นเน่ืองจากความสงู 3650 เมตร 

หลงัจากพิธีตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านพกัผ่อนไม่ควรออกเดินไปใหน เน่ืองจากนครลาซา ตั้งอยู่ความสงู

จากระดบัน ้าทะเล 3650 เมตร ท่านจะไม่คุน้ชินและอาจป่วยเป็น AMS ไดง้่าย 

รบัประทานอาหารกลางวนั 

เดินเล่นบริเวณท่ีพกั  

รบัประทานอาหารเย็น 

ท่ีพกั โรงแรม HOTEL KYICHU หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัท่ี 3 ลาซา/Lhaza (3650 เมตร)  

 

08.00 รบัประทานอาหารเชา้ จากน้ัน 

น าท่านเดินทางไปยงัพระราชวงัโปตาลา(Potala Palace) กลุ่มอาคารคลา้ยป้อมปราการบนยอดเขามาโปรี

(Mar Po Ri) กลางเมืองลาซา  ในอดีตเคยเป็นพระราชวงั สรา้งโดยพระเจา้ซองเซ็งกอมโป ในปี ค.ศ.637เพื่อตอ้นรบั

องคห์ญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศถ์งั  พระราชวงัน้ีเคยถูกท าลาย เสียหายอย่างหนัก  จนกระทัง่ปี คศ.1642 ดาไลลามะ

องคท่ี์ 5  สามารถควบคุมทิเบตได ้ จึงด าริใหส้รา้งวงัขึ้ นมาใหม่ เพื่อเป็นท่ีประทบัและศนูยก์ลางของการบริหารของ

รฐับาลกลาง และตั้งชื่อพระราชวงัน้ีว่า Potala Palace ตามชื่อของภเูขาอนัเป็นท่ีประทบัของพระอวโลกิเตศวร ในปีค.ศ.

1997ยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก (World Heritage)รวมทั้งวดัโจคงัพระราชวงันอรบ์ุลิงกา  

เดินทางต่อไปยงัพระราชวงัฤดูรอ้นนอรบุ์ลิงกะ (Norbulingka) ขององคด์าไลลามะเป็นสวนขนาดใหญ่ พื้ นท่ี 

3.6 ตรกม. เน่ืองจากพื้ นท่ีน้ีมีบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาติ  องคด์าไลลามะองคท่ี์ 14 ไดล้ี้ภยัออกจากวงัน้ีไปยงัอินเดีย นอรบ์ุ

ลิงกะแบ่งเป็นสามส่วนคือ พระราชวงั อาคารท่ีท าการของคณะรฐับาล และลานกลางสวนส าหรบัแสดงนาฏกรรม  



 

 

 

ปัจจุบนัเป็นท่ีพกัผ่อนของคนทิเบตในหน้ารอ้น ภายในพระราชวงัยงัมีขา้วของเคร่ืองใชส่้วนตวัขององคด์าไลลาม

ทะท่ี 14 จดัแสดง 

รบัประทานอาหารกลางวนั บ่ายน าท่าน 

เทีย่วชมวดัเดรปุง (Drepung Monastery) เป็นวิทยาลยัสงฆข์องนิกายเกลุก ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของลาซา

ห่างไปประมาณ 8 กม. ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น นาลนัทา แห่งทิเบต สมยัก่อนมีพระสงฆจ์ าพรรษาถึง 7000 รูป 

ปัจจุบนัเหลืออยู่เพียง 500 รูป ภายในวดัประกอบดว้ย พระราชวงักานเด็น (Ganden Podrang)  วิทยาลยัสงฆ ์(Ngakpa 

Trasang) การเรียนธรรมะในวดัน้ีจะเป็นรูปแบบของ ตรรกวิภาษ (Debating)ในลกัษณะการโตว้าทีเกี่ยวกบัปัญหา

ธรรมะโดยใชห้ลกัตรรกะเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจหลกัธรรม โดยลามะสองคู่จบัคู่กนัแลว้ใชก้ารตั้งค าถามแบบปุจฉาวิสชันา 

ฝ่ายหน่ึงถามอีกฝ่ายหน่ึงตอบ ผูต้อบจะนัง่ขดัสมาธิ ผูถ้ามเมื่อตั้งค าถามเสร็จจะตบมือแลว้ยื่นไปขา้งหน้า มือขวาจบั

สรอ้ยประค า แลว้กระทืบเทา้ซา้ยแลว้พุง่มือขวาไปท่ีผูต้อบดว้ยท่าทางขึงขงัเพื่อแสดงความมัน่ใจของจน ส่วนผูต้อบจะ

ตอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและตอ้งสรุปตอนทา้ยดว้ยว่าเห็นดว้ยกบัผูต้ั้งค าถมหรือไม่ ถา้ไม่ตอบภายในเวลาท่ี

ก าหนดหรือตอบผิด ผูต้ั้งค าถามจะเอามือขวาท่ีถือสรอ้ยประค าหมุนบนศรีษะของผูต้อบเพื่อใหผู้ต้อบเสียความมัน่ใจ 

หากผูต้ั้งค าถามเป็นฝ่ายผิด ผูต้อบจะแหย่ผูต้ั้งค าถามโดยการตั้งค าถามง่ายๆ  

รบัประทานอาหารเย็น  

 

ท่ีพกั โรงแรม HOTEL KYICHU  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4 ลาซา/Lhaza – เจยีนเซ่/Gyantse (3950 ม.)   

 

08.00 รบัประทานอาหารเชา้ จากน้ัน 

ออกเดินทางบนถนนสายมิตรภาพ ขา้ม Khama La (4794 ม.) ท่านจะไดเ้ห็นวิวท่ีสวยงามของทะเลสาปยมั

ดรุก (Yamdruk Tso) ทะเลสาบสีน ้าเงินเขม้ และธารน ้าแข็งนาซินกงัซงั (Nazin Kang Sang) จากน้ันพาท่านขา้ม Karo 

La Pass (5045ม.) ระหว่างเสน้ทางของการเดินทางในระยะทาง 261 กม.ท่านจะเห็นธารน ้าแข็ง ตลอดเสน้ทาง  

รบัประทานอาหารกลางวนัระหว่างทาง  

รบัประทานอาหารเย็น  

ท่ีพกั โรงแรม GYANTSE HOTEL  หรือเทียบเท่า 



 

 
 

วนัท่ี 5 เจยีนเซ่/Gyantse -ซิงกสัเซ่/Shigatse (3900 ม.) 

 

08.00 รบัประทานอาหารเชา้ จากน้ันน าท่านเท่ียวชม 

 

ป้อมปราการเจยีนเซ่ (Gyantse Dzong) สรา้งขึ้ นในศตวรรษท่ี 14 ในปีค.ศ. 1903-1904 ถูกใชเ้ป็นท่ี

บญัชาการการพรบเพื่อต่อตา้นการรุกรานขององักฤษ ป้อมปราการตั้งเด่นอยู่บนยอดเขากลางใจเมืองดา้นหน้ามี

อนุสาวรียว์ีรชน ท่านสามารถมองเห็นวิวตวัเมืองเจียนเซ่และหุบเขาหยางจ ู  

 

เท่ียวชมคุมบุมแห่งเจยีนเซ่ (Gyantse Kumbum) สถูปรูปทรงแปดเหล่ียม เรียกว่าคุมบมู (Kumbum) เป็น

สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นสรา้งโดยเจา้ชายรบัเท็นคุนซงัพกั อายุกวา่ 600ปี  สถูปจะมี 9 ชั้น ความสงู 35 เมตร มีหอ้ง

ทั้งส้ิน 75 หอ้ง ประต ู108 บาน เป็นการเลียนแบบโครงสรา้งของมนัดาละ(Mandala) ในรปูแบบของสามมิติ 

รบัประทานอาหารกลางวนั บ่ายออกเดินทางไปยงั 

 

เมืองชิงกสัเซ่ ระยะทาง 90 กม. เยีย่มชมวดัชาลู (Shalu  Monastery) วดัน้ีจะอยู่ก่อนถึงชิงกสัเซ่ประมาณ 16 

กม. เป็นวดัในนิกายศากยะจุดเด่นของวดัน้ีคือเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนกบัทิเบต หลังคาสีเขียวเหมือนวดัจีน 

อายุประมาณ 1000 ปี หลงัแผ่นดินไหวและบูรณะใหม่ในศตวรรษท่ี 14 ท าใหส้ถาปัตยกรรมเปล่ียนเป็นฮัน่และทิเบต 

ภายในมีหินสีด ารูปพระอวโลกิเตศวร ซ่ึงเชื่อกนัว่าเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ เดินทางต่อไปยงัเมืองชิงกสัเซ่ ซ่ึงเป็นเมือง

ใหญ่อนัดบัสองรองจากลาซา เขา้ชมวดัตาชิหลุนโป (Tashilhunpo Monastery) ซ่ึงสรา้งโดยดาไลลามะองคท่ี์ 1 เป็น

อารามขนาดใหญ่ พื้ นท่ี 70,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่เชิงเขา Drolma Ri มีก าแพงสีขาวขนาดใหญ่ส าหรบัแขวนผา้ทงักา้ใน

งานเทศกาล (Goku Tranpa)   

รบัประทานอาหารเย็น  

ท่ีพกั โรงแรม  MANASAROVAR หรือเทียบเท่า 

 



 

 
 

วนัท่ี 6 จงิกสัเซ่/Shigatse -รองบุก/Rongbuk (5050 ม.)  

07.00 รบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางไปทางทิศใต ้ 

โดยขา้มพาส Pang La pass (5150ม.) ระหว่างการเดินทาง ระยะทาง 85 กม. ท่านจะไดพ้บกบัยอดเขาท่ีปก

คลุมดว้ยหิมะ มากาลู (Makalu) ชิชะฟังมา (Shishapangma) เราจะน าท่านไปยงั วดัรองบุก (Rongbuk Monastery) 

ซ่ึงจะเป็นจุดชมวิวยอดเอเวอรเ์รสตท่ี์มีเจดียสี์ขาวองคใ์หญ่เป็นฉากหน้าหลงัจากเดินทางถึงหมู่บา้นรองบุก ท่านจะเห็น

ยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดคือ Everest ฝัง่เหนือ (The North Face)  

รบัประทานอาหารกลางวนั จากน้ัน พาท่านไปเท่ียวชม 

Everest Base Camp(EBC) โดยห่างจากวดัรองบุก 8 กม. เราจะไปจอดรถท่ีบริเวณ Tent Camp ระยะทางจาก 

Tent Camp ไป EBC ประมาณ 3 กม. ท่านสามารถเดินไปใชเ้วลา  1-1.5 ชม. หรือเลือกนัง่มา้ก็บริการ ณ Tent Camp 

(ไม่รวมค่าบริการมา้)  

รบัประทานอาหารเย็น  

ท่ีพกั  EVEREST VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า คืนน้ีหอ้งพกัจะไม่มี Facility มากนักเพราะห่างไกลตวัเมืองโรงแรมสะอาด 

 

วนัท่ี 7 รองบุก/Rongbuk – ซิงกสัเซ่/Shigatse (3900 ม.) 

 

เชา้ตรู่  หากในวนัท่ี 7 อากาศไม่เปิด เรายงัมีเวลาตอนเชา้ท่ีจะไดเ้ห็นแสงแรกกระทบ Everest ท่ีน่ีและสามารถเดินทาง

ไป EBC ไดเ้ช่นเดียวกบัโปรแกรมวนัท่ี 7 หลงัจากชื่นชมกบัแสงแรก  

รบัประทานอาหารเชา้ จากน้ันก็เดินทางต่อไปยงั เสน้ทางเดิม เพื่อนอนพกัท่ีชิงกสัเซ่ ระหว่างทางแวะชมวิวถ่ายภาพ 

ท่ีพกั โรงแรม  MANASAROVAR หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วนัท่ี 8 ชิงกสัเซ่/Shingaste-ลาซา/Lhaza 

07.00 รบัประทานอาหารเชา้ จากน้ัน 

 ออกเดินทางไปยงันครลาซา ระหว่างทางแวะถ่ายรูปชมวิว กบัทะเลสาบยมัดรุก เมื่อถึงนครลาซา น าท่านไปยงั  

วดัเซรา่ (Sera Monastery) อยู่ไปทางตอนเหนือของลาซาระยะทาง 5 กม. เป็นวิทยาลยัสงฆอ์ีกแห่งหน่ึงใน

ทิเบต พระประธานคือ พระศรีศากยมุนี ท่ีหล่อดว้ยทองแดง ลามะส่วนใหญ่ท่ีวิทยาลยัน้ีจะมาจากทิเบตตะวนัตกและ

มองโกเลีย ในงานเทศกาลหน้ากากจะมีการแขวนภาพทงักา้ขนาดใหญ่บริเวณหน้าผาภเูขาดา้นหลงัของวดัน้ี  

 

พกัท่ี HOTEL KYICHU โรงแรม หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ี 9 ลาซา/Lhaza (3,650 เมตร) -เฉิงต ู

08.00 รบัประทานอาหารเชา้ จากน้ัน น าท่านไปยงั 

วดัโจคงั (Jokang Monastery) เป็นวดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของทิเบต อายุกว่า 1360 ปี เป็นท่ี

ประดิษฐาน พระโจโวศากยุมนี (Jowo Shakyamuni) ซ่ึงเจา้หญิงเหวินเฉิงทรงอญัเชิญมาจากจีนครั้งท่ีทรงเสด็จมา

อภิเษกสมรสกบัพราเจา้ซองเซ็นกมัโป พระโจโวศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืององคส์ าคญั เหมือนเสมือนหวัใจ

ของชาวทิเบต ตั้งแต่เชา้จรดค า่นักแสวงบุญชาวทิเบตจะเดินทางมากจาทุกสารทิศของท่ีราบสงูทิเบตเพื่อไดม้ีโอกาส

สกัการะพระโจโวศากยุมุนีสกัครั้งในชีวิต  เดิมวดัโจคงัสรา้งขึ้ นเพื่อประดิษฐานพระมิเคียวบา (Mikyoba)ซ่ึงเป็นรูปป้ัน

จ าลองพระศรีศากยมุนี ซ่ึงพระมหาเทวีภริกุติอญัเชิญมาจากเนปาลพรอ้มพระองคใ์นคราวท่ีทรงเสด็จอภิเษกสมรสกบั

พระเจา้ซองเซ็นกมัโป ภายหลงัพระพุทธรูปน้ีถูกน าเป็นพระประธานท่ีวดัราโมเชแทน วดัโจคงัถูกก่อสรา้งโดยช่างชาว

เนปาล เป็นสถาปัตยกรรมเนปาล ตวัอาคารวดัถูกสรา้งตามแนวทิศตะวนัออกตะวนัตกซ่ึงประตใูหญ่หนัหน้าไปทาง

เนปาล 

น าชม ตลาดบารก์อร ์(Barkhor) ซ่ึงตั้งอยู่ใกล้ๆ วดัโจคงั  ประกอบไปดว้ยลานดา้นหน้าวดัโจคงั ท่ีเต็มไปดว้ยนัก

แสวงบุญชาวทิเบตท่ีมานมสัการวดัโจคงัดว้ยการไหวแ้บบอษัฏางคประดิษฐ ์จะมีของท่ีระลึกของความเป็นทิเบตเช่นก าไล

ขอ้มือท่ีเป็นรากไมม้ีสรรพคุณในการรกัษาโรค กงลอ้มนตรา ภาพทงักา้ ธงมนต ์ผา้คาดเอว เหรียญ สรอ้ยขอ้มือ เทอร์

ควอยซ ์ 



 

 
 

 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั จากน้ันน าท่านไปยงัสนามบิน 

15.30 ออกเดินทางจากนครลาซาไปยงัเฉิงต3ูU8696 สายการบินเสฉวนแอรไ์ลน์ 

17.25 ถึงนครเฉิงตูโดยสวสัดิภาพ 

รบัประทานอาหารเย็นและน าเขา้ท่ีพกั 

ท่ีพกั โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า   

 

วนัท่ี 10  เฉิงต-ูกรุงเทพ 

 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ 

11.00 เดินทางไปยงัสนามบิน 

14.40 ออกเดินทางจากเฉิงตไูปยงักรุงเทพมหานคร 

16.35 เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 

 

****จ  านวนผูเ้ดินทางรบัจ  านวน 16-18 ท่าน หากไม่ครบ 16 ท่านขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง 

10 ท่านข้ึนไปและคิดค่าบริการเพ่ิมท่านละ 2,000 บาท *** 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิาร(บาท)  

วนัทีเ่ดินทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาไม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

พกัเดี่ยว 

5-14 เม.ย.62 68,900 39,900 7,900 

3-12 พ.ค.62 68,900 39,900 7,900 

26 ก.ค.-4 ส.ค.62 71,900 42,900 7,900 

20-29 ก.ย.62 71,900 42,900 7,900 

18-27 ต.ค.62 68,900 39,900 7,900 

 

อตัราค่าบริการรวม 

1.ค่าหอ้งพกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 9 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

2.ค่าเพอรม์ิตเขา้เขตการปกครองทิเบต 

3.ค่าเขา้ชมสถานท่ีและเพอรม์ิต EBC 

4.ตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ กรุงเทพ-เฉินตู และ กาฐมณัฑุ-กรุงเทพชั้นประหยดั สายการบินเสฉวนแอรไ์ลน์ 

5.ตวัเคร่ืองบินเฉิงต-ูลาซา 

6.ค่าอาหารทุกมื้ อ ระหว่างการเดินทาง 

7.ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในโปรแกรม 

8.ออกซิเจน1ถงัส าหรบัติดรถ  

9.รถบสั 

10.ไกดท์อ้งถ่ิน  

11.ประกนัภยั 

12.อาหารเสริมระหว่างมื้ อจากไทย  

อต้ราค่าบริการไม่รวม 

1.ทิปไกดค์นขบัรถและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1500 บาท/ทริป 

2.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น มินิบาร ์กลอ้งถ่ายรูป ถ่านใส่กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณก์นัหนาว 

3.ยาประจ าตวั 

 

การยนืยนัการจอง 

- ส าเนาพาสปอรต์อายุ ไม่ต ากว่า 6 เดือน 

- รูปถ่าย 1 รูป พื้ นหลงัสีอ่อน (scan ส่งมา) 

- เงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท หลงัท าการจองภายใน 5 วนั ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 1 เดือน  

หมายเหต ุ

 หากท่านใดถูกปฏิเสธการเขา้ทิเบต ณ immigration ลาซา ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี  

 



 

การยืน่วีซ่าจนี (Chinese Visa Group)  

- พาสปอรต์ตวัจริง 

- *** รูปถ่าย ขนาด 48 mm*33mm พื้ นหลงัสีขาว ตอ้งเห็นใบห ูเปิด

หน้าผาก หา้มสวมสรอ้ยคอ  ต่างห ูหา้มสวมเส้ือสีขาว หา้มเห็นฟัน พ 

หา้มใส่เคร่ืองประดบับนศรีษะ และแว่นตา ตอ้งตรงตามน้ีไม่เช่นน้ันอาจ

ถูกปฏิเสธวิซ่า  

- ส าเนาพาสปอรต์พรอ้มลายเซ็น 

- ท่ีอยู่และเบอรโ์ทรติดต่อ, ท่ีท างาน 

 

การยืน่ทเิบตเพอรมิ์ต (Tibet Permit) ทางบรษิัทจะเป็นผูย้ืน่ใหโ้ดยขอเอกสารประกอบดงัน้ี  

- ส าเนาพาสปอรต์พรอ้มลายเซ็น 

- ท่ีอยู่และเบอรโ์ทรติดต่อ 

- รูปถ่าย พื้ นหลงัสีขาว 1 รูป 

- หลงัมดัจ ารบกวนส่งเอกสาร 

การยืน่วีซ่าประเทศเนปาล (Nepal Visa) ทางบรษิัทจะเป็นผูย้ืน่ให ้

- พาสปอรต์ตวัจริงพรอ้มรูปถ่าย 2 น้ิวพื้ นหลงัสีขาว 1 รูป 

- ส าเนาพาสปอรต์พรอ้มลายเซ็น 

- ท่ีอยู่และเบอรโ์ทรติดต่อ 

การยกเลิก 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั มีค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 9,000 บาท เป็นค่าวีซ่าและเพอรม์ิตต่างๆ 

 การยกเลิก ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถยกเลิกได ้ส่วนการยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 30วนัคืนมดัจ า 50% หาก

หลงัจากน้ันไม่มีการคืนเงินเพราะตอ้งท าการจองตัว๋เคร่ืองบินและการท าทิเบตเพอรม์ิต  

 

หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมี ส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้ม

 น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ี

กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ 

คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย 

 

 


