
Example      

 

  

 

ทิเบต ..แดนสวรรค ์หลงัคาโลก ใจกลางเอเชยี 

               7 วนั 6 คืน 
                       โดยสายการบินเสฉวน แอรไ์ลน์   
 

ทิเบต ดนิแดนแห่งพระธรรมบนที่ราบที่สูงที่สุดในโลก ดนิแดนลี้ลบัใจกลางทวปีเอเชีย ภายใต้ร่มเงาแห่งพุทธ

ศาสนา เป็นพุทธอาณาจกัรทีถู่กโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาอนัมโหฬารทีสุ่ดของโลก ถงึ 3 ดา้น ไดแ้ก่ เทอืกเขาหมิาลยั

ดา้นใต ้เทอืกเขาคาราโคลมัดา้นตะวนัตก เทอืกเขาคุนลุน้ดา้นเหนือ ชมคงามงดงามตระการตาในดนิแดนทีธ่รรมชาติ

สรรสรา้งเสมอืนแดนสวรรคบ์นดนิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมนีไ้ม่เหมาะสาํหรบัผูท้ี่เป็นโรคหวัใจ โรคหอบหืด โรคปอดและโรคความดนั เพราะเราตอ้งไปอยูบ่นที่ราบ

สงูทิเบตที่อยู่ สูงจากระดับน้ําทะเลมากว่า 3,500 เมตร ทุกวัน หากไม่แน่ใจกรุณาปรกึษาแพทยก์่อนทาํการตดัสินใจ 

และขอใหท้่านศกึษาโปรแกรมใหร้อบคอบก่อนทาํการจอง 

 

เดินทางระหว่างวนัท่ี   04-10 มิ.ย.61 

ลาซา นครโบราณอนัศกัดิส์ทิธิข์องชาวทเิบต ศูนยก์ลางจติวญิาณของชาวพุทธนิกายวชริญาณ พระราชวงัโปตาลา พระราชวงั 

ทีส่งูทีสุ่ดในโลก มรดกโลกทางวฒันธรรม อนัศกัดิส์ทิธิ ์ ทีเ่ลื่องชื่อ สญัลกัษณ์ของทเิบต   วดัโจคงั อายุมากกว่า 1,300 ปี ที ่

สาํคญัทีสุ่ดในทเิบต  ถนนแปดเหล่ียม  ถนนศกัดิส์ทิธข์องชาวทเิบต วดัเซรา วดัใหญ่อนัอบั 2 ของทเิบต ทีเ่กบ็สมบตัลิํ้าคํ่า 

ทางพุทธศาสนา ศนูยอ์นุรกัษ์หมีแพนด้า โชวเ์ปล่ียนหน้ากาก สุดยอดโชวแ์ห่งเสฉวน ทีใ่ชเ้ทคนิคลบัจากรุ่นสูรุ่่น   
เดินทางไต่หลงัคาโลก จากลาซาสูซ่หีนิง โดย รถไฟสายชิงไห่-ทิเบต เส้นทางรถไฟบนท่ีราบสูงท่ีสูงและยาวท่ีสุดของโลก  

โดยมคีวามยาวรวมถงึ 1,956 กโิลเมตร อยู่สงูจากระดบัน้ําทะเลมากทีสุ่ดในโลก โดยระยะทางทีอ่ยู่สงูกว่า 4,000 เมตร มคีวามยาว 

กว่า960 กโิลเมตร จุดสงูสุดมคีวามสงูถงึ 5,072 เมตรจากระดบัน้ําทะเล วิง่ผ่านพืน้ทีด่นิน้ําแขง็ตลอดกาล ทีย่าวทีสุ่ดในโลก  

มคีวามยาวถงึ 550 กโิลเมตร วิง่ผ่านจุดกําเนิดแม่น้ําสายสาํคญัของโลกถงึ 5 สายคอื หวงเหอ แยงซเีกยีง โขง สาละวนิ 

 

VGC00-25129 



 

 

2 

โปรแกรมการเดินทาง 

1.วนัจนัทรท่ี์ 04 มิ.ย.61 สุวรรณภมิู - เฉิงตู        (-/-/-) 

15.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู (BKK) ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 10 เคาน์เตอร ์W 

สายการบินเสฉวน แอรไ์ลน์ (3U) โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยต้อนรบัและอํานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า

สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

17.55 น.    ออกเดนิทางสูป่ระเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยสายการบินเสฉวน แอรไ์ลน์  เท่ียวบินท่ี 3U 8146 

 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

21.45 น. เดนิทางถงึ นครเฉิงตู สาธารณรฐัประชาชนจีน ....เฉิงตูเป็นเมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ภีูมปิระเทศ

รายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพ ภูมอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นที่

อบอุ่น ฤดูหนาวทีไ่ม่หนาวนักและมปีรมิาณความชื้นสูง มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากร

ส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาตต่ิางๆ ไดแ้ก่ ชาวยี ่ธเิบต เมีย้ว หุย เชยีง (เวลาประเทศจนีเรว็กว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกัท่ีทางสาย

การบินจดัให้ 

 

2.วนัองัคารท่ี 05 มิ.ย.61 เฉิงตู – ทิเบต – ลาซา         (B/L/D) 

06.00 น. นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิเฉิงตู บริการอาหารเช้าแบบแพค 

08.35 น. บนิสูเ่มอืงลาซา โดยสายการบินเสฉวน แอรไ์ลน์  เท่ียวบินท่ี 3U 8697  

 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

10.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิลาซากุงข่า สนามบนิของนครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต เป็นเขต

ปกครองตนเองของประเทศจนี  ทีค่วามสงู 3,570 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล เป็นสนามบนิทีอ่ยู่สงูเป็นอนัดบั 12 

ของโลก ....ทิเบตเป็นเมอืงทีอ่ยู่บนทีร่าบสงูทีส่งูทีสุ่ดในโลก โดยเฉลีย่ 4,900 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเลทําใหม้ี

ความกดอากาศต่ํา เป็นเมอืงทีต่ ัง้ของภูเขาทีสู่งทีสุ่ดของโลกทีพ่าดผ่านเนปาลและทเิบต กค็อื ภเูขาเอเวอร์

เรส ทีสู่งถงึ 8,848 เมตร มบีา้นเรอืนอยู่สองฝัง่แม่น้ําเตยีซูหรอืเรยีกอกีชื่อว่าแม่น้ําลาซา เป็นสาขาทีแ่ยกจาก

แม่น้ํายาร์หลงิจางป๋อ หรอืแม่น้ําพรหมบุตรที่ไหลตดัผ่านทเิบตไปทางทศิตะวนัออกและไหลผ่านโตรกเขาลง

ทางใต้สู่อ่าวเบงกอลประเทศอนิเดยี ทเิบตไม่มปีระวตัิว่าชื่อนี้มาได้อย่างไร แต่ภาษาจนีเรยีกทเิบตว่าซีจ้าง 

ปัจจุบนัประเทศทเิบตตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของจนี 

หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองและรบัสมัภาระแล้ว นําท่านเดินทางเข้ากรุงลาซา ดินแดนศกัสทิธิแ์ห่ง

ทเิบต ...นครลี้ลบัทีย่งัไม่ถูกละเมดิภายใต้ปีกป้องของขุนเขาทีสู่งทีสุ่ดในโลกแห่งนี้เป็นจุดหมายของชาวโลก

นับลา้นทีต่้องไปเยอืนสกัครัง้หนึ่งของชวีติ นําท่านเดนิทางดว้ยเสน้ทางจะเลยีบแม่น้ําซึง่บางช่วงกเ็ปลีย่นเป็น

บงึกวา้งราวกบัทะเลสาบ สขีองแมน้ํ่าเป็นสน้ํีาเงนิราวกบัภาพวาด ระหว่างทางท่านจะไดเ้หน็ความงดงามของ  

สรรค์บนดนิ ชมยอดเขาภูเขาหนิสต่ีางๆ ที่เรยีงรายบ้านเรอืนแบบทเิบต ธงสวีชัรธรที่ปลวิสบดัเหนือหลงัคา

บา้นอกัษรมนตราทีแ่กะสลกัตามแผ่นหนิทาํใหท้เิบตดมูเีสน่หน่์าคน้หา  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

หลงัอาหาร  นําท่านเขา้ทีพ่กั YAT INGSHEL HOETL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า ใหท่้านไดพ้กัผ่อนปรบัสภาพร่างกาย

ใหเ้ขา้กบับรรยากาศบนทีส่งู พรอ้มรบัยาปรบัสภาพร่างกายสาํหรบัท่านทีต่อ้งการ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
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บ่าย นําท่านชม โหลวปูหลินคา หรือ พระราชวงัฤดรู้อน มพีืน้ที ่3,600,000 ตารางเมตร มหีอ้ง 374 หอ้ง สรา้ง

ขึ้นในสมัย ค.ศ.1755 ดาไลลามะองค์ที่  7 เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง 

ต่อจากนัน้ องค์ที ่8 กบัองค์ที ่13 ไดข้ยายเป็นการใหญ่ และองค์ที ่14 

กส็รา้งและขยายเป็นองค์ล่าสุด และส่วนองค์ปัจจุบนัไดใ้ช ้สถานทีแ่ห่ง

นี้เป็นสถานทีป่ฏบิตังิานทางดา้นศาสนา และทางการเมอืงในข่วงหน้า

ร้อน ในอดตีพอถึงวนัที่ 18 มนีาคม ของทุกปี ดาไลลามะจะต้องย้าย

ออกจากพระราชวงัโปตาลามาอยู่ทีน่ี่ แลว้พอถงึเวลาหน้าหนาวกย็า้ย

กลบัพระราชวงัโปตาลา และสถานทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นสถานทีพ่กัผ่อนของผูนํ้าชาวธเิบตดว้ย 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่ 

  หลงัอาหารนําท่านกลบัสูท่ีพ่กั YAT INGSHEL HOETL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

3.วนัพธุท่ี 06 มิ.ย.61 ลาซา - พระราชวงัโปตาลา – วดัโจคงั – ตลาดบากอร ์  (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

หลงัอาหาร นําท่านชม พระราชวงัโปตาลา (Potala Palace) หรอื โปรตาลากง อนัศกัดิส์ทิธิ ์สถานทีท่ีเ่ลื่องชื่อทีสุ่ดของ

โลก เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมและสญัลักษณ์

ของทิเบต   เนื้อที่ 130,000 ตารางกีโลเมตร   มี

ประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 1300 ปี สร้างขึ้นโดย

กษตัรยิ์องค์แรกของทเิบต  โดยสร้างคร่อมเนินเขา

แดง จากพระราชวงัราวสมยัพุทธศตวรรษที ่20 พระ

เจา้ซองคาปา โปรดใหแ้ต่งตัง้ตําแหน่งทะไดลามะขึน้ครัง้แรกพระราชวงันี้และโปรดใหเ้ป็นสถานทีป่ระทบัของ

องค์ทะไล ลามะ เป็นวงัทีต่ ัง้อยู่สูงทีสุ่ดในโลกดว้ยความสูง 3,650 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล จงึมสี่วนหนึ่งเป็น

วัดด้วยเป็นอาคารสูง 13 ชัน้ สูงราว 400 เมตร แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนสีแดง เป็นส่วนพุทธาวาส 

ประกอบดว้ยสถูปทองคําของมค่ีาต่างๆ และส่วนทีข่าว คอืเขตสงัฆราวาส เป็นส่วนพํานักของสงฆโ์ดยมสี่วน

เชื่อมเป็นสเีหลอืง  

 ใหท่้านค่อย ๆ เดนิสมัผสัโปตาลาอย่างทัว่ถงึ (พระราชวงัโปตาลา ถอืว่าเป็นพระราชวงัไม่ใช่วดัสรา้งในยุคสมยั

เดยีวกบัพระราชวงัโปตาลาโดยพระเจา้ซองเซนกมัโป โดยมฐีานเป็นรูปสีเ่หลีย่มจตุรตัตามหลกัจกัรวาลวทิยา 

สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดษิฐานองค์พระพุทธรูปที่พระนางเหวนิเฉินได้ทรงอญัเชญิมายงัเมอืงลาซา โดยเป็น

เครื่องราชกํานัลที่จกัรพรรดิจีนทรงประทานให้ เนื่องใน วโรกาศงานภิเษกสมรส องค์พระพุทธรูปประดบั

ประดาดว้ยอญัมณีนานาชนิดและทรงผา้ไหมยกดอกสวยงามมาก ชาวทเิบตเรยีกว่าพระจอบอ)   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านชม  วดัโจคงั (Jokhang Temple) หรอื ต้าเจา้ซื่อ Da Zhao Si เป็นวดัที่สําคญัที่สุดของชาวทเิบตทัง้

มวล มีประวตัิศาสตร์ประมาณ 1,350 ปี   เป็นวดัที่กษัตริย์ซงจ้าย

กัน้ปู้สรา้งขึน้ เพื่อระลกึเจา้หญงิ    ฉ่ือจูนแห่งทเิบต    มปีระโยคว่า 

“เราไปเทีย่วทเิบต ถ้าไม่เขา้วดัโจคงั ก็เหมอืนกบัไม่เคยเข้าทิเบต”  

วดัโจคงัถอืเป็นวดัศกัดิส์ทิธิส์ําคญัเป็นหนึ่งในสมยัโบราณวดันี้ถือว่า

คนทเิบตจะต้องมาแสวงบุญในเทศกาลอาจมคีนนับแสนนับลา้นเขา้สู่

วดันี้ สถาปัตยกรรมอนัใหญ่โตของวดันี้มรีูปแบบผสมของทิเบตจีน 

เนปาล และทางเหนือของอนิเดยีมอีายุนับพนัปี เคยมพีระสงฆจ์าํพรรษาเกอืบหมื่นรปูรอบๆ วดั จะเหน็ผูแ้สวง

บุญเดนิคลานกราบแบบอฐัฎางคประดษิฐ์ คอื การบูชาสูงสุดของชาวพุทธ คอืให้อวยัวะบนร่างกายแปดจุด
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สมัผสัพืน้ จากนัน้ อสิระใหท่้านเดนิเล่นที ่จตุรสับากอร ์(Barkhor Bazaar) หรอือกีชื่อว่า ตลาดแปดเหล่ียม   

เป็นถนนเศรษฐกจิของชาวลาซาอย่างแทจ้รงิ ตัง้รา้นอยูร่อบวดั ชาวทเิบตเรยีกว่า ถนนศกัด์ิสิทธ์ิ  เดนิสมัผสั

สสีนัของความเป็นทเิบตแท ้ๆ โดยเฉพาะของพืน้เมอืงต่าง ๆ เช่น รา้นหนิทเิบต  พรอ้มเลอืกซื้อของฝากของที่

ระลกึตามอธัยาศยั 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่ 

  หลงัอาหารนําท่านกลบัสูท่ีพ่กั YAT INGSHEL HOETL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

(กรุณาจดัเตรยีมกระเป๋าใบเลก็สาํหรบัใสเ่สือ้ผา้เท่าทีจ่าํเป็นสาํหรบั 1 คนื เพื่อคา้งบนรถไฟคนืพรุ่งนี้ 1 คนื) 

 

4.วนัพฤหสัฯท่ี 07 มิ.ย.61 ลาซา – นัง่รถไฟ... ไต่หลงัคาโลก (ค้างคืนในรถไฟ)             (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.20 น. นําท่านเดินทาง โดย รถไฟสาย สายชิงไห่-ทิเบต หรือ ชิงซัง่เถื่ยลู่ จากลาซาเดินทางเข้าสู่ เมืองซีหนิง 

ระยะทาง 1,956 กม. ใชเ้วลาประมาณ 22 ชม.) 

 (พกับนรถไฟ ทีวิ่ง่บนเส้นทางทีง่ดงามทีสุ่ด ....พกัตู้นอน ห้องละ 4  คน (ไม่มีห้องเดีย่ว) ห้องน้ําในตู้

นอน...ไม่มีห้องเดีย่วบนรถไฟ... บนรถไฟมีการควบคมุระดบัออกซิเจนให้เหมือนกบัอากาศปกติทัว่ไป 

มีหมอและห้องพยาบาล) 

 

 

 

 

 

 

 รถไฟสาย สายชิงไห่-ทิเบต  เป็นเสน้ทางรถไฟบนทีร่าบสงูทีสู่งทีสุ่ดและยาวทีสุ่ดของโลก เริม่ต้นเดนิทางจาก

เมอืงซหีนิง เมอืงเอกของมณฑลชงิไห่ ถงึปลายทางเมอืงลาซา เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองทเิบต  

 บนเส้นทางมสีถานีรถไฟสูงที่สุดในโลกคอื ถงักู่ลา-ซาน จุดสูงสุดท่ีทางรถไฟสายน้ี สูงจากระดบัน้ําทะเล 

5,072 เมตร…. เส้นทางรถไฟสายนี้เป็นงานก่อสร้างที่มชีื่อเสยีงมาก เนื่องจากมคีวามยากลําบากในการสรา้ง

อย่างมาก  เพราะนอกจากจะต้องวางรางผ่านพืน้ที่หนาวเยน็และสูงจากระดบัน้ําทะเลมาก ทําให้ออกซิเจนใน

อากาศมีน้อยกว่าปกติ เป็นอุปสรรคต่อการทํางานของมนุษย์และเครื่องจักรแล้ว ระยะทางมากกว่า 500 

กิโลเมตร ยงัเป็นพื้นที่ที่เป็นดินน้ําแขง็ตลอดปี ทําให้ผิวดินไม่เสถียร เพราะดินน้ําแขง็ชัน้บนจะละลายเมื่อ

อุณหภูมสิูงขึน้ในฤดูรอ้น ชัน้ดนิจะอ่อนเหลวเป็นโคลน เป็นผลใหร้างรถไฟโก่งงอเป็นลูกคลื่น นอกจากนี้ พืน้ที่

ในแถบทีร่าบสงูชงิไห่-ทเิบต ยงัเป็นพืน้ทีท่ีอ่่อนไหวเปราะบางต่อสิง่แวดลอ้มทัง้ในสว่นของธรรมชาตแิละวถิชีวีติ

ของสตัวป่์า แต่แลว้กไ็ม่พน้ความพยายามของชนชาวจนี ทีม่สีตปัิญญาและความมุ่งมัน่ ใชเ้วลาศกึษาและหาทาง

แก้ปัญหาเป้นแรมปี ทีสุ่ด งานก่อสรา้งทางรถไฟระยะทีส่อง จากเมอืงเก๋อเอ่อร์มู่เขา้สู่งกรุงลาซา กเ็ริม่ขึน้อย่าง

เป็นทางการในวนัที ่29 มถุินายน 2544 ใชเ้วลาในการก่อสรา้งเพยีง 5 ปีกเ็สรจ็สิน้ลง เรว็กว่ากําหนดเดมิทีต่ ัง้ไว้

ถงึหนึ่งปี ระหว่างทางผ่านชมววิทวิทศัน์อนังดงามแปลกตาทัง้หมู่บา้นธเิบต ทุ่งหญ้า และภูเขางดงามทีป่กคลุม

ดว้ยหมิะขาวโพลน.... ผ่านสะพานแม่น้ําลาซากบัพระราชวงัโปตาลาทีย่นืตระง่านอยู่ในเขาแดงของเมอืงลาซา 

กบัวดัเตรปุงทีอ่ยู่เชงิเขา จากลาซาเมอืงศกัดิส์ทิธิแ์ละลกึลบัทีสุ่ดในโลก จุดศูนยก์ลางวญิญานของชาวพุทธ ลอด

อุโมงคห์ลิวอู๋ อุโมงค์แห่งแรกของกําแพงเมอืงเหลก็สายนี้ จากทุ่งนาลาซาลอดออกจากอุโมงค์หยัง๋ปาจิง๋ (ยาว 

42.5 กม.) 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนับนรถไฟ 

รถไฟสูอํ่าเภอ น่าจวี ่ผ่านทุ่งหญ้าเซียงถงั (4,600 เมตร) พืน้ทีก่ว่า 6 แสน ตร.กเมตร ดเูหมอืนผา้ห่าต๋า สเีขยีว

ผนืหนึ่ง ปไูวบ้นทีร่าบสงู รถไฟวิง่ท่ามกลางทะเลดอกหญา้ เหมอืนไขมุ่กทีเ่คลอืบไวบ้นพรมไหม สสีรรสวยงาม  

ขอบฟ้าสุดสายตา เป็นภูเขาหมิะตดิกนั ยื่นยาวไปทางเสน้รถไฟ นอกนัน้ยงัมทีะเลสาปเทวดา และน้ําพุรอ้นอกี

มากมาย กระจายอยุ่ในทุ่งหญ้า หากท่านมาในช่วงเวลากค.-สค. จะเหน็ชาวธเิบตแข่งมา้บนทุ่งหญ้าแห่งนี้นาน

ถงึ ครึง่เดอืน มนีักท่องเทีย่วมาจากทัว่โลก ชมงานแขง่มา้  

15.30 น.   รถไฟจอดใหช้มววิใน ทะเลสาบชัว่นา ( สงูจากน้ําทะเล 4,800 เมตร พืน้น้ํา 400 ตร.กม) เป็นทะเลสาบน้ําจดืที่

มีระดับน้ําทะเลสูงสุดของโลกซึ่งเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําสาละวิน ทะเลสาบตัง้อยู่ในใจกลางทุ่งหญ้าเซียง

ถงั มกัจะมสีตัว์ป่าหลากหลายชนิดวิง่อยู่บรเิวณทะเลสาบ เช่น จามร ีลา  แอนธโิลพ ์แพะเหลอืง เสอืดาวหมิะ 

ฯลฯ สขีองน้ําเปลีย่นไปตามฤดูกาล   ชม เขาถงักู่ อนัยิง่ใหญ่มโหฬาร ชม กลาเซียเจียงเกินต๋ีหร ูอยู่บน เขา

เก๋อราตนัตุง ยาว 14 กเมตร กวา้ง 2 กเมตร ในช่องเขาถงักู่ระ กาเซียสายน้ีเป็นธารน้ําแขง็ใหญ่ทีสุ่ดของ

เอเชีย เป็นต้นกาํเนิดแยงซีเกียงโดยแท้ ซึง่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างธิเบต กบัมณฑลชิงไห่.....รถไฟชลอ

ใหท่้านชมววิช่องเขาถงักู่ระ (5,072 เมตร) ซึ่งเป็นประตูสู่ดนิแดนลกึลบัธเิบตและเป็นจุดสูงสุดทีมี่ทางรถไฟ

ผ่านในโลกจากนัน้รถไฟแล่นลงเขาถงักูระ 

17.50 น.    ผ่าน แม่น้ําทงเทียน (4,500 เมตร) ซึ่งเป็นแม่น้ําลอืชื่อสุดในเรื่องไซอิว๋  เป็นแม่น้ําสายแรกของแม่น้ําแยงซี

เกยีง รถไฟลงถึงจุดตํา่สุดในระหว่างทางเขาถงักู่ระและเขาคุนลุ้น ผ่านแม่น้ําโถโถ ซึ่งเป็นต้นสายแม่น้ํา

แยงซเีกยีงตอนบนยาว 346 กเมตร สงูเหนือจากน้ําทะเล 4,533 เมตร มองออกจากหน้าต่างในสถานีรถไฟ เหน็

เขาหมิะหลายลูก ตัง้อยู่ตน้กําเนิดแม่น้ําสายทองแยงซเีกยีง ยอดทีส่งูสุดเป็นเขาเก๋อตนัตง พระอาทติยจ์ะลบัขอบ

ฟ้าไปตอนเวลาประมาณ 23.00 น.  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่บนรถไฟ  (โต๊ะละ 4 ท่าน ) 

20.10 น.   ลอดอุโมงค์รถไฟ ที่มีระดับน้ําทะเลสูงสุดของโลก 5,010 เมตร ยาว 1,338 เมตร พื้นดินของอุโมงค์ 80 

เปอรเ์ซน็ต ์เป็นดนิน้ําแขง็ เป็นอุโมงคท์ีส่รา้งดว้ยนิวไฮเทคใชเ้วลาสรา้งเพยีง 10 เดอืนเท่านัน้ ...จากนัน้รถไฟ     

 วิง่ผ่าน สวนอนุรกัษ์สตัวเ์ข๋อ เข๋อซีล่ี เป็นศูนยอ์นุรกัษ์สตัว์ป่าทีม่พีืน้ทีก่วา้งทีสุ่ด เป็นสวนอนุรกัษ์สตัว์ป่าที่มี

พื้นที่กว้างสุด มรีะดบัน้ําทะเลสูงสุด และมจีํานวนสตัว์ป่ามากที่สุดของจนี มเีนื้อที่ 8.3 ตร.กม. ระดบัเหนือน้ํา

ทะเล 5,000 เมตรขึน้ไป อากาศหนาวตลอดทัง้ปี อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี -4 องศา หนาวสุด -40 องศา มลีมพดัแรง

ตลอดปี (30 เมตรต่อวนิาท)ี อากาศร้ายแรงทาํให้เป็นเขตไม่มีผู้คนพกัอยู่อาศยัเลยเรียกว่าเป็น ขัว้โลก

แห่งทีส่าม แต่กลบักลายเป็นสวนที่อยู่ตามธรรมชาติของสตัว์ชนิดต่าง ๆ มากถึงกว่า 230 ชนิด เพื่อไม่ให้

ทาํลายสิง่แวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยัของสตัว ์จงึจาํเป็นตอ้งสรา้งสะพานลอยขึน้เหนือพืน้ดนิ เพื่อใหร้ถไฟวิง่ จงึไดอ้าศยั 

อยู่ใต้สะพานซึ่งเป็นทุ่งหญ้าอนักวา้งใหญ่แบบไรข้อบเขตจํากดั รถไฟแล่นขา้มสะพานชงิ สุย เพื่อขา้มแม่น้ําฉู่ 

หม่า เออร ์เป็นสะพานทีย่าวทีสุ่ดของทางรถไฟสายยิง่ใหญ่แห่งนี้    

22.00 น.   ลอดอุโมงคเ์ขาคนุลุ้น (2 นาที)  ยาว 1,686 เมตร สูงจากระดบัน้ําทะเล 4,648 เมตร ช่วงหนาวสุด -30 องศา 

เป็นอุโมงค์ทีย่าวทีสุ่ดในเขตดินแดนน้ําแขง็ของโลก จากนัน้ขึ้นเขาเทวดา คุนลุ้น ซึ่งเป็นกระดูกสนัหลงั 

ภูเขาทัง้หลายของประทศจนี เป็นภูเขาเทวดาแห่งแรกของจนี ยาว 2,500 กม.  กวา้ง 130-200 กม. มคีวามสูง

เฉลีย่ 5,600 เมตร ยอดเขาคุนลุน้สงูสุด 7,719 เมตรจากระดบัน้ําทะเล เป็นบรรพบุรุษของภูเขาหมื่นๆ ลูก ผ่าน

สถานี เขาหิมะยู่จ ู เป็นยอดเขาคุนลุน้ระดบัน้ําทะเล 6,178 เมตร 

 รถไฟนําท่านเดนิทางสู่ เมืองเก๋อเอ๋อมู่ เป็นไข่มุกดวงใหม่แห่งหลงัคาโลก ห่างจากเมอืงซหีนิง 800 กม.อยู่

บนที่ราบสูงธเิบต – ชิงไห่ และเชงิเขาคุนลุ้น เป็นเมืองที่มีพื้นที่ปกครองมากที่สุดของโลก มีประวตัิยาวนาน

มากกว่า 2,800 กว่าปี ตวัเมอืงสรา้งขึน้ในปี 1953 ตอนทีท่หารเหมา เจ๋อ ตุง สรา้งทางหลวงเพื่อขนส่งสงิคา้ให ้

เขา้ทเิบตไดง้า่ยขึน้เป็นเมอืงใหญ่อนัดบั 3 ของหลงัคาโลก รองลงจากลาซาและซหีนิง ผ่าน ทะเลสาบชิงไห่ เป็น
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ทะเลสาบน้ําเคม็ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของจนี ผ่าน เขาสุรยินัจนัทรา ชมทวิทศัน์อนังดงามสองขา้งทางรถไฟ ซึ่งเตม็ไปทุ่ง

หญา้อนักวา้งขวางสุดขอบฟ้า ยาวกว่า 100 กโิลเมตร  

  

5.วนัพฤหสัฯท่ี 08 มิ.ย.61 ซีหนิง  -  เฉิงตู             (B/L/D) 

06.20 น. เดนิทางถงึ เมืองซีหนิง จากนัน้นําท่าน รบัประทานอาหารเช้า 

หลงัอาหาร นําท่าน ชม อารามถาเอ๋อซ่ือ (Ta'er Monastery) หรอืทีช่าวทเิบต

เรยีก “คุมบุม”เป็นพระอารามขนาดใหญ่และสลบัซบัซ้อน อารามแบบทเิบตที่

สร้างทบั ซึ่งเป็นที่ประสูติของชงคาปา (Tsong-kha-pa ค.ศ.1357-1419)หรือ 

จงขะปะ ผูก่้อตัง้นิกายหมวกเหลอืงหรอืนิกายเกลุกของพุทธศาสนานิกายสรวา

สติวาท (ทิเบต)และเป็นคลงัมณีทางพุทธศิลป์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1560 สมยั

ราชวงศ์หมงิ มพีื้นที่รวม 2,500ไร่ มหี้องโถงใหญ่ 15ห้อง ห้องพกัสงฆ์ 9,300

ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอย 450,000 ตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างตามแบบ

สถาปัตยกรรมฮัน่ผสมทเิบต วดันี้เคยถูกทําลายในช่วงปฏวิตัวิฒันธรรม แต่ใน

ภายหลงัไดม้กีารบูรณะขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1980 นําชมหอประติมากรรมเนย

จามร ีทีแ่กะสลกัเป็นภาพชาดก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงซหีนิง 

17.20 น. นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินเสฉวน แอรไ์ลน์ โดยเทีย่วบนิ 3U8156  

 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

18.55 น.    เดนิทางถงึ เมืองเฉิงตู เมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน 

คํ่า รบัประทานอาหารเยน็ทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่ 

 หลงัอาหารนําท่านเขา้สูพ่กั MERCURE CHENGDU NORTH ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

6.วนัเสารท่ี์ 09 มิ.ย.61 เฉิงตู – ศนูยอ์นุรกัษ์หมีแพนด้า – ซอยกว้าง ซอยแคบ - โชวเ์ปล่ียนหน้ากาก   (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

หลงัอาหาร นําท่านเดนิทางสู่ ศูนย์อนุรกัษ์หมีแพนด้า ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพนัธุ์และอนุรกัษ์ รวมถึงใช้เป็น

สถานทีศ่กึษาหมแีพนดา้ จากนัน้นําท่านแวะ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซึ่งเป็นอกีวธิหีนึ่งในการ

ผ่อนคลายความเครยีด ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิและท่านยงัสามารถชมการสาธติ

การรกัษาแผลจากไฟไหมข้องโรงงานเป่าฝู่ ถงัผลติยา “บวัหมิะ” ทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของเมอืงจนี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

บ่าย นําท่านไปยงั ถนนคนเดินควานจายเซ่ียงซ่ือ ที่มคีวามหมายว่า ซอยกว้าง-ซอยแคบ (ควาน แปลว่ากวา้ง , 

จาย แปลว่า, เซี่ยงซื่อ แปลว่า ซอย ) ควานจ๋ายเซี่ยงซื่อ ถือเป็นถนนอนุรกัษ์ที่มสีสีนัที่สุดของเมอืงเฉิงตู แบ่ง

ออกเป็นสองส่วนตามชื่อ คอื ส่วนทีเ่ป็นซอยกวา้งและสว่นทีเ่ป็นซอยแคบ ถนนแห่งนี้ยงัไดร้บัขนานนามว่าเป็น 

ถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลงัยงัคงสไตส์ความเป็นจนีแบบโบราณ อดตีเคยเป็นบ้านของนายทหาร 

ปัจจุบนัเปลีย่นเป็นถนนคนเดนิขายของทีร่ะลกึ โรงละคร พพิธิภณัฑ ์ของกนิ รา้นหนังสอื รา้นขายของทีร่ะลกึ 

แกลเลอรี ่รา้นกาแฟและมสีตารบ์คัสท์ีไ่ดร้บัการโหวตว่าสวยตดิอนัดบัตน้ๆ ของโลกอยู่ทีน่ี่ดว้ย ฯลฯ  
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เยน็    รบัประทานอาหารเยน็ทีภ่ตัตาคาร  

 หลงัอาหารนําท่านชม โชว์เปล่ียนหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN ที่

ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยว

วนิาท ีเป็นการแสดงทีส่งวนและสบืทอดกนัมาภายในตระกูล หลายชัว่อายุคน 

ไม่ถ่ายทอดใหบุ้คคลภายนอกทัว่ไป  

จากนัน้ นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั MERCURE CHENGDU NORTH ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

7.วนัอาทิตยท่ี์ 10 มิ.ย.61 เฉิงตู – สุวรรรภมิู      (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 หลงัอาหาร นําท่านแวะ รา้นหมอนโอโซน ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อมาฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่ 

 หลงัอาหาร นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงเฉิงตู เพื่อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

 

14.40 น. เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินเสฉวน แอรไ์ลน์  เท่ียวบินท่ี 3U 8145  

 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

16.35 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 

อตัราค่าใชจ้่ายต่อ 1 ท่าน 

( กรุ๊ป 15 ท่าน พรอ้มหวัหน้าทวัร ์1 ท่าน ) 
 

วันทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว เพิม่ 

04 – 10 มิ.ย.พ.ค.61 53,700 บาท 8,000 บาท 

** ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึน้ราคาของภาษีนํา้มนั 

และ/หรือภาษีประกนัภยัการเดินทาง ** 

 

***ทางบริษัทจะยงัไม่มีการดาํเนินการจองตัว๋เครื่องบิน หรือ ที่พกั จนกว่าจะไดร้บัการยืนยนัจากลกูคา้ *** 

 

เงอืนไขการจอง 

1.มดัจาํท่านละ 20,000 บาท ภายใน 5 วนั หลงัจากทาํการจอง พรอ้มส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ (พาสปอรต์ตอ้งมีอายุ

อยา่งน้อย 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทางและเหลือหน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า) 

2.ชาํระส่วนท่ีเหลือ 33,700 บาท ภายในวนัท่ี ภายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561  
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อัตรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบัและตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (Economy Class) ตามที่ระบใุนโปรแกรม  

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามที่ระบใุนโปรแกรม 

3. ค่ารถไฟจากลาซา-ซีหนิง (Soft Sleeper Class พกัหอ้งละ 4 ท่าน ไม่มีหอ้งเด่ียว)  

4. ค่าวีซ่าจีนและทิเบต แบบกรุ๊ป 

5. ค่าพาหนะที่ใชน้าํเที่ยวตามเสน้ทางที่ระบใุนโปรแกรม  

6. ค่าอาหารตามที่ระบใุนโปรแกรม 

7. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบใุนโปรแกรม 

8. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามโปรแกรม หรือเทียบเท่า  

9. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารกัษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัอบุติัเหต ุ

วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

10. ค่าทปิคนขับรถและไกดท้์องถิ่น  

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสอืเดินทางของไทย 

2. ค่านํา้หนกัสว่นเกินของกระเป๋าเดินทาง  

3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ, 

       บรกิารพิเศษต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบใุนโปรแกรม 

4. ค่าทปิหัวหน้าทัวรม์ากหรือน้อยขึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

5. ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีทีต้่องการใบกาํกับภาษี 

 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํรา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ 

หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 

2. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่ท่าน

ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

3. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ตามที่กองตรวจคนเขา้-ออก เมืองพิจารณา และไม่อนญุาตใหท้่านเดินทางหรือ

เขา้ประเทศ บรษัิทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านไดไ้ม่ว่าจาํนวนทัง้หมด หรือบางสว่น 

4. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้าํรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั

ในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

5. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรบัราคาตั๋วเครื่องบิน

ตามสถานการณด์งักลา่ว 
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6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการ

บินบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืน

เงินใหส้าํหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

7. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบรษัิทฯ กาํกบัเท่านัน้ 

8. บรษัิทฯเป็นเพียงตวัแทนสายการบิน และตวัแทนบรษัิทท่องเที่ยวในต่างประเทศ ไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่

อยู่เหนือการควบคมุของ เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ อาทิ การนดัหยุดงาน ปฏิวติั จลาจล ยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลงเวลาหรือเหตกุารณ์

อนัเกิดจากสายการบิน หรือบรษัิทขนสง่ หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง   ตลอดจนภยัธรรมชาติต่างๆ  หรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้

ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย สูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ แต่ทั้งนีบ้ริษัทฯ จะ

ดาํเนินการอย่างสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ่ื์นทดแทนใหแ้ต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ โดยขอสงวนสิทธิ์การ

จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 


