
 

  



 

วนัที� �  กรุงเทพ-เฉิงตู/Chengdu (500 เมตร) 

15.00 พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร ์เพื�อทาํการ
เช็คอิน 
17.55 ออกเดินทางไปยงัเฉิงตู ดว้ยเที�ยวบินที� �U8146 สาย
การบินเสฉวนแอรไ์ลน์ 
22.20 เดินทางถึงเฉิงตูโดยสวสัดิภาพ หลงัจากผ่านพิธีตรวจคน
เขา้เมืองนําท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงตู 
รบัประทานอาหารเย็น 
ที�พกั โรงแรมHoliday Inn Hotel หรือเทียบเท่า  

 
 

วนัที� � เฉิงต/ูChengdu-ลาซา/Lhaza (3,��� เมตร)  
09.00 เดินทางไปยงัสนามบินเพื�อเดินทางไปยงันครลาซา 
10.25 ออกเดินทางจากสนามบินเฉิงตูไปยงันครลาซา ดว้ยเที�ยวบินที� 3U8695 สายการบินเสฉวนแอรไ์ลน์ 
13.00 ถึงสนามบินลาซาโดยสวสัดิภาพ ที�สนามบินนี� ท่านตอ้งทาํกิจกรรมชา้ๆไม่รีบรอ้นเนื�องจากความสูง ���� เมตร 
หลงัจากพิธีตรวจคนเขา้เมืองนําท่านเขา้สู่ที�พกั ใหท้่านพกัผ่อนไม่ควรออกเดินไปใหน เนื�องจากนครลาซา ตั�งอยูค่วามสูง
จากระดบันํ�าทะเล ���� เมตร ท่านจะไม่คุน้ชินและอาจป่วยเป็น AMS ไดง้่าย 
รบัประทานอาหารกลางวนั 
เดินเล่นบริเวณที�พกั  
รบัประทานอาหารเย็น 
ที�พกั โรงแรม HOTEL KYICHU หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัที� � ลาซา/Lhaza (���� เมตร)  
 
��.�� รบัประทานอาหารเชา้ จากนั�น 

นําท่านเดินทางไปยงัพระราชวงัโปตาลา(Potala Palace) กลุ่มอาคารคลา้ยป้อมปราการบนยอดเขามาโปรี

(Mar Po Ri) กลางเมืองลาซา  ในอดีตเคยเป็นพระราชวงั สรา้งโดยพระเจา้ซองเซ็งกอมโป ในปี ค.ศ.���เพื�อตอ้นรบั
องคห์ญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศถ์งั  พระราชวงันี� เคยถูกทําลาย เสียหายอยา่งหนัก  จนกระทั �งปี คศ.���� ดาไลลามะ
องคที์� �  สามารถควบคุมทิเบตได ้ จึงดาํริใหส้รา้งวงัขึ� นมาใหม่ เพื�อเป็นที�ประทบัและศูนยก์ลางของการบริหารของ 

 



 
รฐับาลกลาง และตั�งชื�อพระราชวงันี� วา่ Potala Palace ตามชื�อของภูเขาอนัเป็นที�ประทบัของพระอวโลกิเตศวร ในปีค.ศ.
����ยูเนสโกไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลก (World Heritage)รวมทั�งวดัโจคงัพระราชวงันอรบ์ุลิงกา  

เดินทางต่อไปยงัพระราชวงัฤดูรอ้นนอรบ์ุลิงกะ (Norbulingka) ขององคด์าไลลามะเป็นสวนขนาดใหญ่ พื� นที� 

�.� ตรกม. เนื�องจากพื� นที�นี� มีบ่อนํ�าพุรอ้นธรรมชาติ  องคด์าไลลามะองคที์� �� ไดลี้� ภยัออกจากวงันี� ไปยงัอินเดีย นอรบ์ุ
ลิงกะแบ่งเป็นสามส่วนคือ พระราชวงั อาคารที�ทาํการของคณะรฐับาล และลานกลางสวนสาํหรบัแสดงนาฏกรรม  
ปัจจุบนัเป็นที�พกัผ่อนของคนทิเบตในหน้ารอ้น ภายในพระราชวงัยงัมีขา้วของเครื�องใชส้่วนตวัขององคด์าไลลามทะที� �� 
จดัแสดง 
รบัประทานอาหารกลางวนั บ่ายนําท่าน 

เที�ยวชมวัดเดรปุง (Drepung Monastery) เป็นวิทยาลยัสงฆข์องนิกายเกลุก ตั�งอยู่ทางทิศตะวนัตกของลาซา

ห่างไปประมาณ � กม. ไดร้บัการขนานนามวา่เป็น นาลนัทา แห่งทิเบต สมยัก่อนมีพระสงฆจ์าํพรรษาถึง ���� รูป 
ปัจจุบนัเหลืออยูเ่พียง ��� รูป ภายในวดัประกอบดว้ย พระราชวงักานเด็น (Ganden Podrang)  วิทยาลยัสงฆ ์(Ngakpa 
Trasang) การเรียนธรรมะในวดันี� จะเป็นรูปแบบของ ตรรกวิภาษ (Debating)ในลกัษณะการโตว้าทีเกี�ยวกบัปัญหา
ธรรมะโดยใชห้ลกัตรรกะเพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจหลกัธรรม โดยลามะสองคู่จบัคู่กนัแลว้ใชก้ารตั�งคาํถามแบบปุจฉาวิสชันา 
ฝ่ายหนึ�งถามอีกฝ่ายหนึ�งตอบ ผูต้อบจะนั�งขดัสมาธิ ผูถ้ามเมื�อตั�งคาํถามเสร็จจะตบมือแลว้ยื�นไปขา้งหน้า มือขวาจบั
สรอ้ยประคาํ แลว้กระทืบเทา้ซา้ยแลว้พุ่งมือขวาไปที�ผูต้อบดว้ยท่าทางขึงขงัเพื�อแสดงความมั �นใจของจน ส่วนผูต้อบจะ
ตอบภายในระยะเวลาที�กาํหนดและตอ้งสรุปตอนทา้ยดว้ยวา่เห็นดว้ยกบัผูต้ั�งคาํถมหรือไม่ ถา้ไม่ตอบภายในเวลาที�
กาํหนดหรือตอบผิด ผูต้ั�งคาํถามจะเอามือขวาที�ถือสรอ้ยประคาํหมุนบนศรีษะของผูต้อบเพื�อใหผู้ต้อบเสียความมั �นใจ 
หากผูต้ั�งคาํถามเป็นฝ่ายผิด ผูต้อบจะแหยผู่ต้ั�งคาํถามโดยการตั�งคาํถามง่ายๆ  
รบัประทานอาหารเย็น  
 
ที�พกั โรงแรม HOTEL KYICHU  หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัที� � ลาซา/Lhaza – เจยีนเซ่/Gyantse (3950 ม.)   
 
08.00 รบัประทานอาหารเชา้ จากนั�น 

ออกเดินทางบนถนนสายมิตรภาพ ขา้ม Khama La (4794 ม.) ท่านจะไดเ้ห็นวิวที�สวยงามของทะเลสาปยมั

ดรุก (Yamdruk Tso) ทะเลสาบสีนํ�าเงินเขม้ และธารนํ�าแข็งนาซินกงัซงั (Nazin Kang Sang) จากนั�นพาท่านขา้ม Karo 

La Pass (5045ม.) ระหวา่งเสน้ทางของการเดินทางในระยะทาง ��� กม.ท่านจะเห็นธารนํ�าแข็ง ตลอดเสน้ทาง  

รบัประทานอาหารกลางวนัระหวา่งทาง  
รบัประทานอาหารเย็น  
ที�พกั โรงแรม GYANTSE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที� � เจยีนเซ่/Gyantse -ซิงกสัเซ่/Shigatse (39�� ม.) 
 
08.00 รบัประทานอาหารเชา้ จากนั�นนําท่านเที�ยวชม 

 

ป้อมปราการเจียนเซ่ (Gyantse Dzong) สรา้งขึ� นในศตวรรษที� �� ในปีค.ศ. ����-���� ถูกใชเ้ป็นที�

บญัชาการการพรบเพื�อต่อตา้นการรุกรานขององักฤษ ป้อมปราการตั�งเด่นอยูบ่นยอดเขากลางใจเมืองดา้นหน้ามี
อนุสาวรียว์ีรชน ท่านสามารถมองเห็นวิวตวัเมืองเจียนเซ่และหุบเขาหยางจู   

 
เที�ยวชมคุมบุมแห่งเจียนเซ่ (Gyantse Kumbum) สถูปรูปทรงแปดเหลี�ยม เรียกว่าคุมบูม (Kumbum) เป็น

สถาปัตยกรรมที�โดดเด่นสรา้งโดยเจา้ชายรบัเท็นคุนซงัพกั อายุกวา่ ���ปี  สถูปจะมี � ชั�น ความสูง �� เมตร มีหอ้ง
ทั�งสิ� น �� หอ้ง ประตู ��� บาน เป็นการเลียนแบบโครงสรา้งของมนัดาละ(Mandala) ในรูปแบบของสามมิติ 
รบัประทานอาหารกลางวนั บ่ายออกเดินทางไปยงั 

 
เมืองชิงกสัเซ่ ระยะทาง �� กม. เยี�ยมชมวัดชาล ู(Shalu  Monastery) วดันี� จะอยูก่่อนถึงชิงกสัเซ่ประมาณ �� 

กม. เป็นวดัในนิกายศากยะจุดเด่นของวดันี� คือเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหวา่งจีนกบัทิเบต หลงัคาสีเขียวเหมือนวดัจีน 
อายุประมาณ ���� ปี หลงัแผ่นดินไหวและบูรณะใหม่ในศตวรรษที� �� ทาํใหส้ถาปัตยกรรมเปลี�ยนเป็นฮั �นและทิเบต 
ภายในมีหินสีดาํรูปพระอวโลกิเตศวร ซึ�งเชื�อกนัวา่เกิดขึ� นเองตามธรรมชาติ เดินทางต่อไปยงัเมืองชิงกสัเซ่ ซึ�งเป็นเมือง



 
ใหญ่อนัดบัสองรองจากลาซา เขา้ชมวัดตาชิหลนุโป (Tashilhunpo Monastery) ซึ�งสรา้งโดยดาไลลามะองคที์� � เป็น

อารามขนาดใหญ่ พื� นที� ��,��� ตารางเมตร ตั�งอยูเ่ชิงเขา Drolma Ri มีกาํแพงสีขาวขนาดใหญ่สาํหรบัแขวนผา้ทงักา้ใน
งานเทศกาล (Goku Tranpa)   
รบัประทานอาหารเย็น  
ที�พกั โรงแรม  MANASAROVAR หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัที� � จงิกสัเซ่/Shigatse -รองบุก/Rongbuk (���� ม.)  
��.�� รบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางไปทางทิศใต ้ 

โดยขา้มพาส Pang La pass (����ม.) ระหวา่งการเดินทาง ระยะทาง �� กม. ทา่นจะไดพ้บกบัยอดเขาที�ปก

คลุมดว้ยหิมะ มากาล ู(Makalu) ชิชะฟังมา (Shishapangma) เราจะนําท่านไปยงั วดัรองบุก (Rongbuk Monastery) 

ซึ�งจะเป็นจุดชมวิวยอดเอเวอรเ์รสตที์�มีเจดียส์ีขาวองคใ์หญ่เป็นฉากหน้าหลงัจากเดินทางถึงหมู่บา้นรองบุก ท่านจะเห็น
ยอดเขาที�สูงที�สุดคือ Everest ฝั�งเหนือ (The North Face)  

รบัประทานอาหารกลางวนั จากนั�น พาท่านไปเที�ยวชม 
Everest Base Camp(EBC) โดยห่างจากวดัรองบุก � กม. เราจะไปจอดรถที�บริเวณ Tent Camp ระยะทางจาก 

Tent Camp ไป EBC ประมาณ � กม. ท่านสามารถเดินไปใชเ้วลา  �-�.� ชม. หรือเลือกนั�งมา้ก็บริการ ณ Tent Camp 
(ไม่รวมค่าบริการมา้)  
รบัประทานอาหารเย็น  
ที�พกั  EVEREST VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า คืนนี� หอ้งพกัจะไม่มี Facility มากนักเพราะห่างไกลตวัเมืองโรงแรมสะอาด 



 

 
วนัที� � รองบุก/Rongbuk – ซิงกสัเซ่/Shigatse (39�� ม.) 

 
เชา้ตรู่  หากในวนัที� � อากาศไม่เปิด เรายงัมีเวลาตอนเชา้ที�จะไดเ้ห็นแสงแรกกระทบ Everest ที�นี�และสามารถเดินทาง
ไป EBC ไดเ้ช่นเดียวกบัโปรแกรมวนัที� � หลงัจากชื�นชมกบัแสงแรก  
รบัประทานอาหารเชา้ จากนั�นก็เดินทางต่อไปยงั เสน้ทางเดิม เพื�อนอนพกัที�ชิงกสัเซ่ ระหวา่งทางแวะชมวิวถ่ายภาพ 
ที�พกั โรงแรม  MANASAROVAR หรือเทียบเท่า 

 

 
วนัที� � ชิงกสัเซ่/Shingaste-ลาซา/Lhaza 
��.�� รบัประทานอาหารเชา้ จากนั�น 
 ออกเดินทางไปยงันครลาซา ระหวา่งทางแวะถ่ายรูปชมวิว กบัทะเลสาบยมัดรุก เมื�อถึงนครลาซา นําท่านไปยงั  

วดัเซร่า (Sera Monastery) อยูไ่ปทางตอนเหนือของลาซาระยะทาง � กม. เป็นวิทยาลยัสงฆอ์ีกแห่งหนึ�งใน

ทิเบต พระประธานคือ พระศรีศากยมุนี ที�หล่อดว้ยทองแดง ลามะส่วนใหญ่ที�วิทยาลยันี� จะมาจากทิเบตตะวนัตกและ
มองโกเลีย ในงานเทศกาลหน้ากากจะมีการแขวนภาพทงักา้ขนาดใหญ่บริเวณหน้าผาภูเขาดา้นหลงัของวดันี�   
 
พกัที� HOTEL KYICHU โรงแรม หรือเทียบเท่า 

วนัที� � ลาซา/Lhaza (�,��� เมตร) -เฉิงต ู
��.�� รบัประทานอาหารเชา้ จากนั�น นําท่านไปยงั 



 
วดัโจคงั (Jokang Monastery) เป็นวดัพุทธที�เก่าแก่ที�สุดแห่งหนึ�งของทิเบต อายุกว่า ���� ปี เป็นที�

ประดิษฐาน พระโจโวศากยุมนี (Jowo Shakyamuni) ซึ�งเจา้หญิงเหวินเฉิงทรงอญัเชิญมาจากจีนครั�งที�ทรงเสด็จมา
อภิเษกสมรสกบัพราเจา้ซองเซ็นกมัโป พระโจโวศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืององคส์าํคญั เหมือนเสมือนหวัใจ
ของชาวทิเบต ตั�งแต่เชา้จรดคํ �านักแสวงบุญชาวทิเบตจะเดินทางมากจาทุกสารทิศของที�ราบสูงทิเบตเพื�อไดม้ีโอกาส
สกัการะพระโจโวศากยุมุนีสกัครั�งในชีวิต  เดิมวดัโจคงัสรา้งขึ� นเพื�อประดิษฐานพระมิเคียวบา (Mikyoba)ซึ�งเป็นรูปปั�น
จาํลองพระศรีศากยมุนี ซึ�งพระมหาเทวีภริกุติอญัเชิญมาจากเนปาลพรอ้มพระองคใ์นคราวที�ทรงเสด็จอภิเษกสมรสกบั
พระเจา้ซองเซ็นกมัโป ภายหลงัพระพุทธรูปนี� ถูกนําเป็นพระประธานที�วดัราโมเชแทน วดัโจคงัถูกก่อสรา้งโดยช่างชาว
เนปาล เป็นสถาปัตยกรรมเนปาล ตวัอาคารวดัถูกสรา้งตามแนวทิศตะวนัออกตะวนัตกซึ�งประตูใหญ่หนัหน้าไปทาง
เนปาล 

นําชม ตลาดบารก์อร ์(Barkhor) ซึ�งตั�งอยูใ่กล้ๆ วดัโจคงั  ประกอบไปดว้ยลานดา้นหน้าวดัโจคงั ที�เต็มไปดว้ยนัก

แสวงบุญชาวทิเบตที�มานมสัการวดัโจคงัดว้ยการไหวแ้บบอษัฏางคประดิษฐ ์จะมีของที�ระลึกของความเป็นทิเบตเช่นกาํไล
ขอ้มือที�เป็นรากไมม้ีสรรพคุณในการรกัษาโรค กงลอ้มนตรา ภาพทงักา้ ธงมนต ์ผา้คาดเอว เหรียญ สรอ้ยขอ้มือ เทอร์
ควอยซ ์ 

 
 

 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั จากนั�นนําท่านไปยงัสนามบิน 
��.�� ออกเดินทางจากนครลาซาไปยงัเฉิงต�ูU8696 สายการบินเสฉวนแอรไ์ลน์ 
��.�� ถึงนครเฉิงตูโดยสวสัดิภาพ 
รบัประทานอาหารเย็นและนําเขา้ที�พกั 



 
ที�พกั โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า   

 

วนัที� �0  เฉิงต-ูกรุงเทพ 
 
หลงัรบัประทานอาหารเชา้ 
��.�� เดินทางไปยงัสนามบิน 
��.�� ออกเดินทางจากเฉิงตูไปยงักรุงเทพมหานคร 
��.�� เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการตอ่ท่าน (บาท) ไม่รวมตั �วเครื�องบิน 

จาํนวนผูเ้ดินทาง � ท่าน � ท่าน �� ท่าน �� ท่าน 
ราคา / บาท  59,900 56,900 49,900 48,900 

 
อตัราค่าบริการรวม 
�.ค่าหอ้งพกัระดบัมาตรฐาน จาํนวน � คืน พกัหอ้งละ �-� ท่าน 
�.ค่าเพอรม์ิตเขา้เขตการปกครองทิเบต 
�.ค่าเขา้ชมสถานที�และเพอรม์ิต EBC 
4.ค่าอาหารทุกมื� อ ระหวา่งการเดินทาง 
5.ค่าเขา้ชมสถานที�ตามระบุในโปรแกรม 
6.ออกซิเจน�ถงัสาํหรบัติดรถ  
7.รถบสั 
8.ไกดท์อ้งถิ�น  
8.อาหารเสริมระหวา่งมื� อจากไทย  
�.วีซ่าจีน 
��.หวัหน้าทวัรเ์ริ�มจากไทย  
11.ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  
อต้ราค่าบริการไม่รวม 
1.ทิปหวัหน้าทวัร ์ไม่ระบุ อตัรามาตรฐานไม่ควรน้อยกวา่ �,��� บาท/ท่าน/ทริป 
�.ค่าใชจ้่ายส่วนตวัเช่น มินิบาร ์กลอ้งถ่ายรูป ถ่านใส่กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณก์นัหนาว 
�.ยาประจาํตวั 
4.ตั �วเครื�องบินระหวา่งประเทศและ Domestic flight กรุงเทพ-ลาซา-กรุงเทพ 
�.พนักงานยกกระเป๋า 
 
 
 
 



 
 
การยืนยนัการจอง 

- สาํเนาพาสปอรต์อายุ ไม่ตาํกวา่ � เดือน 
- รูปถ่าย � รูป พื� นหลงัสีอ่อน (scan ส่งมา) 
- เงินมดัจาํ ท่านละ 2�,��� บาท หลงัทาํการจองภายใน � วนั ส่วนที�เหลือจ่ายก่อนเดินทาง � เดือน  

หมายเหตุ 

 หากท่านใดถูกปฏิเสธการเขา้ทิเบต ณ immigration ลาซา ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี  
 

การยื�นวีซ่าจีน (Chinese Visa Group)  

- พาสปอรต์ตวัจริง 
- *** รูปถ่าย ขนาด �� mm*33mm พื� นหลงัสีขาว ตอ้งเห็นใบห ูเปิด

หน้าผาก หา้มสวมสรอ้ยคอ  ต่างห ูหา้มสวมเสื� อสีขาว หา้มเห็นฟัน พ 
หา้มใส่เครื�องประดบับนศรีษะ และแวน่ตา ตอ้งตรงตามนี� ไม่เช่นนั�นอาจ
ถูกปฏิเสธวิซ่า  

- สาํเนาพาสปอรต์พรอ้มลายเซ็น 
- ที�อยูแ่ละเบอรโ์ทรติดต่อ, ที�ทาํงาน 

 

การยื�นทิเบตเพอรมิ์ต (Tibet Permit) ทางบริษัทจะเป็นผูย้ื�นใหโ้ดยขอเอกสารประกอบดงันี�   

- สาํเนาพาสปอรต์พรอ้มลายเซ็น 
- ที�อยูแ่ละเบอรโ์ทรติดต่อ 
- รูปถ่าย พื� นหลงัสีขาว � รูป 
- หลงัมดัจาํรบกวนส่งเอกสาร 

การยกเลิก 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั มีค่าใชจ้่ายทั�งสิ� น �,��� บาท เป็นค่าวีซ่าและเพอรม์ิตต่างๆ 
 การยกเลิก ตั �วเครื�องบินไม่สามารถยกเลิกได ้ส่วนการยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง ��วนัคืนมดัจาํ ��% หาก

หลงัจากนั�นไม่มีการคืนเงินเพราะตอ้งทาํการจองตั �วเครื�องบินและการทาํทิเบตเพอรม์ิต  
 

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมเนื�องจากความล่าชา้ของสายการบินโรงแรมที�พกัในต่างประเทศ

เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติฯลฯบริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของหา้ม

 นําเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที�
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จาํนวนทั�งหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติหรือ 

คนต่างดา้วที�พาํนักอยูใ่นประเทศไทย 


