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กําหนดการเดินทางวันท่ี     

วันแรก         ( 1 ) 
                  กรุงเทพฯ – เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซี    
08.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ (ประตูที่ 2-3 ) เคาท

เตอร D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
อํานวยความสะดวกแกทาน  

10.15 น.  ออกเดินทางสูเมืองเฉินตู โดยเท่ียวบินท่ี TG618 
14.25 น. ถึงเมืองเฉินต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  เปนเมืองที่เปนศูนยกลางของการเดนิทางทั้งทางอากาศและ

ทางรถไฟ รวมไปถึงการเปนศนูยกลางทางดานเศรษฐกจิ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเปนเมือง
ที่มีความเปน “เมืองจีน” อยางที่ผูคนไดจินตนาการไวหลังผาน
พิธีตรวจคนเขาเมือง นําทานเดนิทางภายในประเทศ จากนั้น
นําทานชอปปงถนนคนเดินชุนซี ถนนคนเดินใจกลางเมือง
เฉิงตูแหลงรวบรวมสินคาพื้นเมืองและสินคาแบรนดเนม
ทั้งหลาย อาทิเชน เส้ือผา กระเปา รองเทา ฯลฯ ใหทานอิสระช
อปปงตามอัธยาศัย   เวลานดัหมาย  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  พักเมืองเฉินตู  總府皇冠假日酒店 Crowne Plaza Chengdu ระดับ 5 ดาว  หรือเทยีบเทา 

 



2 
 

วันท่ีสอง ( 2 ) 
                    เฉินตู – ลาซา – พระราชวังนอรบุลิงกา  
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 หลังอาหารนําทานเดนิทางสูสนามบิน 
....... น.  เหิรฟาสูลาซา เทีย่วบินที ่CA….. 
....... น.         ถึงเมือง ลาซา เมืองหลวงของทิเบต ดนิแดนหลังคา

โลกซึ่งอยูสูงกวาระดบัน้ําทะเล  3,650  เมตร  มีแมน้ํา 
ยาลูจางปูเจียงไหลผาน เชื่อกันวาบรรพบุรุษชาวทิเบต
เปนชนเผาเรรอนในเขตเอเชียกลางที่อพยพยายถิน่เขามา กษัตริยทิเบตองคแรกมีพระนามวา “นยาตรี
เชนโป” ในป ค.ศ. 1720 จีนเร่ิมแผอํานาจเขามาทเิบต ในปลายศตวรรษที่ 19 อังกฤษเร่ิมเขาแทรกแซง
ทิเบตรวมถึงรัสเซีย จนจนีมีการปฏิวัติวุนวายและเม่ือจนีสามารถตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนไดในป 
ค.ศ. 1949 ในปถัดไปจีนกบ็ุกทเิบตทันที หลายปผานมาทางการจีนยอมคืนเสรีภาพใหชาวทิเบตใน
ระดับหนึ่ง ชาวทเิบตยังคงกอการประทวงเร่ือยมาแตทางการจีนก็ปราบปรามอยางหนกัทกุคร้ัง   
จากนัน้เดนิทางไปยงัพระราชวังฤดูรอนขององคดา
ไลลามะ คือ พระราชวังนอรบุลิงกา Norbulingka 
(หลัวปูหลินขา หมายถึงสวนแหงสมบัติ สรางข้ึน
ในชวงปค.ศ.1750 โดยผูตรวจราชการที่ราชวงศชิง
สงไปประจําทเิบต สรางถวาย ดาไลลามะองคที ่ 7 คัล
ซัง คยตัโส (Kalsang Gyatso หรือ เกอซังเจียโซ  
ตั้งอยูหางจากพระราชวังโปตาลามาทางตะวันตก
ประมาณ 2 กม. มีพื้นที่สวนปากวางขวางถึง 3.4 ตร.กม. จนไดรับการเรียกขานวา “เปนแหลง
ออกซิเจนแหงที่ราบสูง” กอนปค.ศ.1740 อาณาบริเวณนี้ ยังเปนปาดงพงไพร มีตาน้ําแรที่สามารถ
รักษาสุขภาพได ในขณะนัน้ องคดาไลลามะที่ 7 ทรงมีสุขภาพที่ไมแข็งแรง จึงมีผูแนะนํา ใหทานมา
อาบน้ําแรรักษาสุขภาพ ณ สวนแหงนี้ ตอมา อาการปวยของทานไดทุเลาลง ทานจึงมาพกัผอนสวนนี้
เปนประจํา ผูตรวจราชการข  องราชวงศชิง จึงสรางอาคารข้ึนใหทานประทับข้ึนหลังแรกเรียกวา อูเหยา
พอจัง  หรือพระตําหนักรมเยน็ (โพดรัง ในภาษาทเิบตหมายถึง พระตําหนกั) ตอมา ในปค.ศ.1751 
ทานดาไลลามะที่ 7 จึงสรางวังข้ึนใหมใหชื่อวา เกรลซัง โพดรัง Kelsang Phodrang หรือ เกอซังพอจัง  
เปนวังสูง 3 ชัน้ ภายในมีหองพระ หองนอน หองพกัผอน  ตอมา ไดกลายเปนสถานทีท่รงงาน รวมทัง้
พบปะของคณะสงฆ กับฆราวาสขององคดาไลลามะองคตอ ๆ มาจุดเดนที่ผูมาเยือนรูจักพระราชวังฤดู
รอนแหงนี้ดกี็คือ ตําหนักคัมซัม     ชินอน Khamsam Zilnon หรือ คังซงซือหลุน  สรางโดยดาไลลามะ
องคที่ 8 ใชสําหรับเปนทีช่มการแสดงอุปรากร แลวทานยังสรางหองหนังสือ และลานแสดงธรรม พรอม
ทั้งใหขุดลอกสระน้ําข้ึนเปนบึงใหญ พรอมกบัสราง วังกลางบึง (Tsokyil Phodrang) และสะพานเชื่อม
ข้ึนทั้งสองดาน  วังแหงนี้ มีการตอเตมิเสริมแตงมาอีกหลายยุคสมัย ปค.ศ.1922 ดาไลลามะองคที่ 13 
ไดสรางตําหนักเพิ่มทางทิศตะวันตก พรอมทั้งขยายสวนไมดอกและตนไมใหญเพิ่มข้ึน ตอมา ในปค.ศ.
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1954 ดาไลลามะองคที่ 14 ในวัย 20 พระชันษา  ไดสราง Takten Migyur Phodrang หรือ ซินกง วัง
ฤดูรอนใหม ข้ึนทางดานทศิเหนือ เปนวัง 2 ชั้น ภายในมีหองประชุม หองหนังสือ หองสวดมนต หองพัก
ผอน ฯลฯ ถือเปนตัวอยางของงานสถาปตยกรรมแบบทเิบตรุนใหม เลากันวา พระองคทรงโปรดที่
ประทับในสวนแหงนี้มากกวาที่พระราชวังโปตาลา ทําใหพระราชวังนอรบุลิงกา มีขนาดและความสวย
มาจนถึงทุกวันนี ้

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 พักที่ลาซา 拉萨圣地天堂洲际大饭店(拉萨市) - InterContinental Lhasa Paradise ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสาม ( 3 ) 
                    วดัโปตาลาหรือพระราชวังโปตาลา - วัดตาเจาซ่ือหรือวัดมหาแจง - ถนนแปดมุม    
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

จากนัน้นําทานเดนิทางสู วดัโปตาลาหรือพระราชวัง
โปตาลา เปนสถานที่เล่ืองชื่อที่สุดของโลก สรางข้ึนใน
สมัยพุทธศตวรรษที่  13  มีเนื้อที่  120,000  ตาราง
เมตรตั้งอยูบนยอดเขาแดงเปนอาคาร  13  ชั้น  มีหอง   
1,000 หอง  สูง  1,017  เมตร   สรางโดยกษัตริยซง
เซินกัมโป  ใน  ค.ศ. 7 สรางข้ึนไวสําหรับพระมเหสี 2 
องคที่เปนชาวจีนและชาวเนปาล  ตอมาใชเปน
สถานศึกษาพระธรรมมีพระลามะเปนผูปกครอง  โดยแบงเปน  3  สวน  คือ  สวนสีขาว  เขตสังฆวาส  
ใชเปนที่พํานักของสงค  สวนสีแดง  เปนสวนพุทธวาส  ประกอบดวยสถปูทองคําและของมีคาตาง ๆ  
สวนสุดทายคือ  สวนสีเหลือง  จะเปนตัวเชื่อมกลาง     

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําชม วดัตาเจาซ่ือหรือวัดมหาแจง  สรางข้ึนใน  ค. 
ศ. 7  พรอมพระราชวังโปตาลา  โดยกษัตริยซงเซินกัม
โป  เปนกษตัริยองคแรกที่รับศาสนาพทุธเขามา  วัดแหง
นี้สรางข้ึนเพื่อเปนที่ประดษิฐานพระพุทธรูปทองคํา  ที่
มเหสีชาวจีนและเจาหญิงแหงราชวงศถังนําเขามา  และ
ในป  1961  ไดสงวนไวเปนสมบัติลํ้าคาของชาติ  ในอดตีวัดแหงนีเ้ปนที่ อยูของดาไลลามะและปจจา
ตามะ  จากนั้นอิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย  
จนถึงเวลานัดหมายนําทุกทานชอปปงของฝากที่  
ถนนแปดมุม   ซึ่งเปน  ตลาดธิเบตทีใ่หญที่สุดของ
เมืองซาลา มีความยาว 800 เมตร เลือกซื้อสินคาที่
ระลึกตางๆ ซึ่งจะมีพอคา แมคาตั้งแผงวางขาย
สินคาสารพันมากมายตลอด 2 ขางทาง และมีพระ
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ธุดงคที่นัง่สมาธิอยูริม  ทาง ซึ่งจะสวดมนตใหพรหากไดรับการบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา เชญิทานเลือก
ชมหรือชอบปงสินคาพืน้เมืองตามอัธยาศัย      

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 พักที่ลาซา 拉萨圣地天堂洲际大饭店(拉萨市) - InterContinental Lhasa Paradise ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีสี่ ( 4 ) 
                    ทะเลสาบยมัซอกยมัโคหรือยัมดก – กรุงลาซา – วัดเซรา  
เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

นําทานเดินทาง ไปตามเสนทางเลียบแมน้ํายาลุงซังโป ผานสนามบินกงกาของทเิบต (เปนสนามบนิที่
อยูหางจากตัวเมืองมากที่สุดของจีน โดยอยูหางจากนครลาซาประมาณ 100 กม.) สูหุบเขาแมน้ํายงลุง 
– อูอารยธรรมของชาวทิเบต ชมทิวทศันหมูบานชาว
ทิเบตยามเย็นอันแสนงาม เหนือแมน้ํายาลุง ถึงตาํบลเซ
ตัง Tsedang หรือ เจอตัง อําเภอไนตง  Nedong ในเขต
ซานหนาน หนึ่ งในทัศนยีภาพอันแสนงามตระการของ
ดินแดนพทุธภูมิหลังคาโลก นัน่คือทะเลสาบยัมดก ทะเล
สาบยัมซอกยมัโคหรือยัมดก Yamzhog Yamco จีน
เรียก หยางจวอยงชวอ เรียกยอวา หยางหู (ยัมดก ใน
ภาษาทิเบต หมายถึง ทุงหญาเล้ียงปศุสัตวในชนบท) 1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต ที่มี
ขนาดใหญที่สุด พื้นผิวน้ํามีสีฟาเทอรควอยซ ทอดตัวอยางสงบอยูในวงลอมของขุนเขาหิมาลัยดาน
เหนือ ณ ระดับความสูง 4,441 ม.รทก. ทะเลสาบมีความยาว 130 กม.กวาง 70 กม. มีความลึก 20-40 
ม. จุดลึกที่สุด 60 ม. ชาวทิเบตใชเวลา 7 วัน เดินกราบ
อัษฎางคประดิษฐสักการะรอบทะเลสาบศกัดิ์สิทธิน์ี้ มี
พื้นที่ผิวน้ําถงึ 638ตร.กม. เปนแหลงพักพิงของมวลหมู
ปกษาและมัจฉานานาชนิด จนไดรับสมญาวา “คลังแหง
มัจฉาของทิเบต” ตั้งแตปค.ศ.1997 เปนตนมา ผืนน้ําของ
ทะเลสาบงามแหงนี้ ไดกลายเปนแหลงพลังงานสําคญัของ
ชาวลาซา เพราะรัฐบาลไดสรางโรงงานสูบน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟาสงไปเล้ียงเมืองหลวงของทเิบต ชม
วิวทิวทัศนแสนงามบนเสนทางเลาะเลียบบนไหลเขาเหนือผืนทะเลสาบ  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
หลังอาหารเทีย่ง เดินทางสูกรุงลาซานําทานชม วดั
เซรา (ภาษาจนีเรียก ซื่อราซื่อ  (Sera Monastery)) ซึ่ง
อยูหางไปทางเหนือ 5 กิโลเมตร บริเวณเชิงเขาตาติ
ปู  และสรางข้ึนบนพืน้ที่ซึง่เคยเปนทีต่ั้งของกระทอมที่
พระชองฆาปาศกึษาธรรมและปฎิบัตกิรรมฐาน ทาง
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เหนือของเมืองลาซาข้ึนไป  สรางโดยศิษยรูป หนึ่งของชองฆาปา (Tsong Khapa) เม่ือป ค.ศ. 1419 
( ชองฆาปา มีอายุอยูระหวางป ค.ศ. 1357-1416  เปนผูปฏิรูปและกอตั้งพุทธศาสนา ลัทธิเกอลักปา 
(Gerlugpa Sect) หรือ นิกายคณุธรรม ซึง่นิยมเรียกนิกายหมวกเหลือง ตามประวัตเิลากนัวา ชองฆา
ปา ก็คือพระอาจารยขององค  ดาไล ลามะที ่ 1)  อารามแหงนี้เคยมีพระจําวัดอยูถึงเกือบ 5,000 รูป 
เปนอารามที่รูจักกนัดีทั่วทิเบต  เนื่องจากมีสํานกัสงฆที่มีคณุภาพ  ปจจุบนัมีพระจําวัดอยูประมาณ 
300 รูป  อาคารหลัก ๆ ของอารามยังคงอยูในสภาพด ี เนื่องจากไมถูกทําลายลงในชวงการปฏิวัติ
วัฒนธรรม ทุกๆวันชวงบายแกจะมีการฝกฝนทางธรรมโดยการใชการตั้ง และตอบคําถาม โดยที่ลามะ
แตละรูปจะมารวมตวัที่ลานวัด เพื่อทดสอบพระธรรมในรูปแบบการตั้ง “ปุจฉา” และ “วิสัชนา” และ
อาจไดชมที่วัดนี ้  

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 พักที่ลาซา 拉萨圣地天堂洲际大饭店(拉萨市) - InterContinental Lhasa Paradise ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเทา 
 
วันท่ีหา ( 5 ) 
                    เมืองลาซา – น่ังรถไฟสู เมืองซีหนิง  

เชา  บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
จากนัน้เดนิทางสูสถานีรถไฟเมืองลาซา  นําทานข้ึนรถไฟขบวน
ทองเทีย่วสุดหรู (แบบเมืองจีน) 

08.20 น. (เวลาโดยประมาณ) โดยรถไฟขบวนที่  Z918  สูเมืองซีหนิง  
พักตูนอนวีไอพี หองละ 4 ทาน (ไมมีหองเดีย่วบนรถไฟ)  
บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนใหเหมือนกับอากาศ
ปกติทั่วไปมีหมอ  และหองพยาบาลบริการ 
ระหวางทางผานชมวิวทิวทัศนอันงดงามแปลกตาทั้ง
หมูบานธเิบต ทุงหญา และภูเขางดงามที่ปกคลุมดวย
หิมะขาวโพลน  
- 3,664 เมตร จากระดบัน้ําทะเล - ออกเดินทางจาก 
“สถานีรถไฟลาซา”  
- 4,305 เมตร จากระดบัน้ําทะเล - เขาสูเขต “หยังปาจิ่ง” ผานโรงงานไฟฟาพลังไอน้ํา บริเวณนีจ้ะมีบอ
น้ําพุกระจายอยูทั่วไป บางบอจะมีน้ําพุพวยพุงสูงถึง 100 เมตร  
- 5,072 เมตร จากระดับน้ําทะเล - ออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติทเิบตที่สถานีบนภูเขา “ถังกูลา-
ซาน” จุดสูงสุดทีท่างรถไฟสายประวัตศิาสตรพาดผาน 
ผานชมแนวเทือกเขาเกอลาตานตง (ยอดสูงสุดสูง 
6,621 เมตรจากระดับน้ําทะเล) ซึ่งเปนตนน้ําของ
แมน้ําแยงซเีกียง ขบวนรถไฟจะผานอุโมงคที่สูงที่สุดใน
โลก 4,905 เมตรจากระดบัน้ําทะเล “เฟงหวอซาน” 
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- 4,743 เมตร จากระดับน้ําทะเล - เขต “เขอเขอซีหล่ี” เขตอนุรักษพนัธุสัตวปาสงวนประเภท กวาง
ทิเบต ลาปา วัวเหลือง ฯลฯ รถไฟจะว่ิงผานสะพานขามแมน้ํา ซึ่งตัวสะพานจะออกแบบเปน 2 ชั้น ชั้น
บนสําหรับรถไฟว่ิง และชั้นลางสําหรับใหฝูงสัตวปาอพยพ 
- 4,615 เมตร จากระดับน้ําทะเล - เขต “ปูตงเฉวียน” น้ําในบริเวณนีจ้ะไมกลายเปนน้ําแข็งไมวาจะอยู
ในฤดหูนาวที่มีหิมะปกคลุม เพราะมีความรอน
ระอุสงผานมาจากใตดิน 
- 4,772 เมตร จากระดับน้ําทะเล – เขาสูชวง
สูงสุดของชองเขาคนุหลุนที่ทางรถไฟพาดผาน 
ผานชมธารน้ําแข็งสุริโยธนิเบกิฟา ถาอากาศดี
สามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน 
(6,178 เมตร) ซึ่งนอยคนนักจะมีโอกาสเหน็ดวย
ตา ผานอุโมงคที่เจาะผานเทือกเขาคุนหลุนยาว 
1,686 เมตร ถือวาเปนอุโมงคที่ยาวที่สุดในโลกที่
สรางบนเขตดินน้ําแข็ง ผานทะเลสาบซีหวังมู 
-  2,820 เมตร จากระดับน้ําทะเล - นั่งรถไฟชมวิว
เพลินใจ รถไฟจะคอยๆลดระดับต่ําลงไปเร่ือยๆ 
เย็นนี้รถไฟจะเขาเขตสถานเีมืองเกอเออรมู 
มณฑลซงิไห เมืองนีก้อตั้งเม่ือป ค.ศ. 1960 มี
ประชากรประมาณ 5 หม่ืนคน เปนเมืองที่มีการ
ผลิตเกลือทะเลสาบมากที่สุดของจนี 
- คืนนี้รถไฟจะออกจาก “เกอเออรมู” และไปสวาง
ที่เมืองซหีนิงเสนทางบางชวงจะผานเขตโอเอซิสและเนนิทรายในเขตทะเลทรายโกบ ี 
พักคางคนืบนรถไฟ  
 อาหารเที่ยง และอาหารค่ํา รับประทานบนรถไฟ  

 
วันท่ีหก ( 6 ) 
                    เมืองซีหนิง - อารามถาเออซ่ือ – เฉินตู  
เชา  รับประทานอาหารเชาบนรถไฟ  
..... (เวลาโดยประมาณ) รถไฟถึงสถานีนครซีหนิง เมืองเอก

ของมณฑลชิงไห มณฑลขนาดใหญซึง่ตั้งอยูบนที่ราบสูง
ทิเบต-ชิงไห ที่มีความสูงเฉล่ียกวา 3,000 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ลาน
คน ภูมิประเทศเปนภูเขาและที่ราบสูง เสนหของชิงไหคือ
ความรกรางหางไกลและความเปนอยูของชนเผาเรรอน  
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนัน้นําทานชม อารามถาเออซ่ือ อยูหาง 25 
กิโลเมตรจากตัวเมือง วัดสําคัญของนิกายลามะหมวก
เหลือง เนื่องจากเปนสถานทีเ่กิดของทานจงคาปา ผู
กอตั้งนิกาย วัดนี้เคยถกูทําลายในชวงปฏิวัติวัฒนธรรม 
แตในภายหลังไดมีการบูรณะข้ึนมาใหมในป ค.ศ.1980 
มีพื้นที่รวม 10 เฮกเตอร มีหองโถงใหญ 15 หอง หองพัก
สงฆ 9,300 หอง รวมพื้นทีใ่ชสอย 450,000 ตารางเมตร ตัวอาคารกอสรางตามแบบสถาปตยกรรมฮัน่
ผสมทิเบต ชมหอประติมากรรมเนยจามรี ที่แกะสลักเปนภาพชาดกและตํานานปรัมปราของชาวทิเบต 

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบนิ 
........ น. เหิรฟาสูเมืองเฉินตู เที่ยวบินที ่CA…… 
…….น.              ถึงสนามบนิ นครเฉินต ูนําทานเดนิทางสูภัตตาคาร   
คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   

  พักเมืองเฉินตู  總府皇冠假日酒店 Crowne Plaza Chengdu ระดับ 5 ดาว  หรือเทยีบเทา 
 

วันท่ีเจ็ด ( 7 ) 
                    ถนนโบราณควานจายเซียงจ่ือ  –  เฉินตู – กรุงเทพฯ  
เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

ทานชอปปงเที่ยวชม ถนนโบราณควานจายเซียงจ่ือ  
ถนนแหงนี้มีอายุกวาพนัป  ทานจะไดชมวิวทิวทศันที่มี
ความงดงามและมีประชากรอาศัยอยูจริง เมืองเฉิงตู
ไดรับขนานนามวาเปนเมืองโบราณคูรักโรแมนติค เปน
แหลงนัดพบของหนุมสาว    สถานที่แหงนีเ้รียกไดวาเปน
แหลงเติมเต็มความรักยามค่ําคืนของหนุมสาว ถนนคน
เดินแหงนี้แบงเปน 2 สาย มีทั้งถนนกวางและถนนแคบ 
ใหทานไดสัมผัสความงามของเมืองนี ้ทานจะหลงใหลไป
กับมนตเสนหของเมืองโบราณแหงนี้   เชิญทานชอปปงสินคาตลอดสองขางทางถนนตามอัธยาศัย    

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู สมุนไพรจีน 
  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดนิทางสูสนามบินเมืองเฉินต ู
15.05 น.   บินลัดฟากลับสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเทีย่วบินที่ TG619 
17.20 น.   ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

ขอบคุณทานท่ีใชบริการ 
 
   


