วันแรก

กรุงเทพฯ – เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซี

พร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตูที่ 2-3 ) เคาท์
เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอย
อานวยความสะดวกแก่ทา่ น
10.15 น. ออกเดินทางสูเ่ มืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ TG618
14.25 น. ถึงเมืองเฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป็ นเมืองที่เป็ นศูนย์กลางของการเดินทางทังทางอากาศและ
้
ทางรถไฟ รวมไปถึงการเป็ นศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทังยั
้ งเป็ นเมือง
ที่มีความเป็ น “เมืองจีน” อย่างที่ผ้ คู นได้ จินตนาการไว้ หลังผ่าน
พิธีตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านเดินทางภายในประเทศ จากนัน้
นาท่านช้ อปปิ ง้ ถนนคนเดินชุนซี ถนนคนเดินใจกลางเมือง
เฉิงตูแหล่งรวบรวมสินค้ าพื ้นเมืองและสินค้ าแบรนด์เนม
ทังหลาย
้
อาทิเช่น เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า ฯลฯ ให้ ทา่ นอิสระช้
อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย เวลานัดหมาย
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักเมืองเฉินตู 總府皇冠假日酒店 Crowne Plaza Chengdu ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
08.00 น.
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วันที่สอง

เฉินตู – ลาซา – พระราชวังนอร์ บุลิงกา

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เหิรฟ้าสูล่ าซา เที่ยวบินที่ CA…..
ถึงเมือง ลาซา เมืองหลวงของทิเบต ดินแดนหลังคา
โลกซึง่ อยูส่ งู กว่าระดับน ้าทะเล 3,650 เมตร มีแม่น ้า
ยาลูจ้างปู้เจียงไหลผ่าน เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวทิเบต
เป็ นชนเผ่าเร่ร่อนในเขตเอเชียกลางที่อพยพย้ ายถิ่นเข้ ามา กษัตริ ย์ทิเบตองค์แรกมีพระนามว่า “นยาตรี
เชนโป” ในปี ค.ศ. 1720 จีนเริ่ มแผ่อานาจเข้ ามาทิเบต ในปลายศตวรรษที่ 19 อังกฤษเริ่ มเข้ าแทรกแซง
ทิเบตรวมถึงรัสเซีย จนจีนมีการปฏิวตั ิวนุ่ วายและเมื่อจีนสามารถตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีนได้ ในปี
ค.ศ. 1949 ในปี ถัดไปจีนก็บุกทิเบตทันที หลายปี ผ่านมาทางการจีนยอมคืนเสรี ภาพให้ ชาวทิเบตใน
ระดับหนึง่ ชาวทิเบตยังคงก่อการประท้ วงเรื่ อยมาแต่ทางการจีนก็ปราบปรามอย่างหนักทุกครัง้
จากนันเดิ
้ นทางไปยังพระราชวังฤดูร้อนขององค์ดา
ไลลามะ คือ พระราชวังนอร์ บุลิงกา Norbulingka
(หลัวปู้หลินข่า หมายถึงสวนแห่งสมบัติ สร้ างขึ ้น
ในช่วงปี ค.ศ.1750 โดยผู้ตรวจราชการที่ราชวงศ์ชิง
ส่งไปประจาทิเบต สร้ างถวาย ดาไลลามะองค์ที่ 7 คัล
ซัง คยัตโส (Kalsang Gyatso หรื อ เก๋อซังเจียโซ
ตังอยู
้ ห่ า่ งจากพระราชวังโปตาลามาทางตะวันตก
ประมาณ 2 กม. มีพื ้นที่สวนป่ ากว้ างขวางถึง 3.4 ตร.กม. จนได้ รับการเรี ยกขานว่า “เป็ นแหล่ง
ออกซิเจนแห่งที่ราบสูง” ก่อนปี ค.ศ.1740 อาณาบริ เวณนี ้ ยังเป็ นป่ าดงพงไพร มีตาน ้าแร่ทสี่ ามารถ
รักษาสุขภาพได้ ในขณะนัน้ องค์ดาไลลามะที่ 7 ทรงมีสขุ ภาพที่ไม่แข็งแรง จึงมีผ้ แู นะนา ให้ ท่านมา
อาบน ้าแร่รักษาสุขภาพ ณ สวนแห่งนี ้ ต่อมา อาการป่ วยของท่านได้ ทเุ ลาลง ท่านจึงมาพักผ่อนสวนนี ้
เป็ นประจา ผู้ตรวจราชการข องราชวงศ์ชิง จึงสร้ างอาคารขึ ้นให้ ทา่ นประทับขึ ้นหลังแรกเรี ยกว่า อูเหยา
พอจัง หรื อพระตาหนักร่มเย็น (โพดรัง ในภาษาทิเบตหมายถึง พระตาหนัก) ต่อมา ในปี ค.ศ.1751
ท่านดาไลลามะที่ 7 จึงสร้ างวังขึ ้นใหม่ให้ ชื่อว่า เกรลซัง โพดรัง Kelsang Phodrang หรื อ เก๋อซังพอจัง
เป็ นวังสูง 3 ชัน้ ภายในมีห้องพระ ห้ องนอน ห้ องพักผ่อน ต่อมา ได้ กลายเป็ นสถานที่ทรงงาน รวมทัง้
พบปะของคณะสงฆ์ กับฆราวาสขององค์ดาไลลามะองค์ตอ่ ๆ มาจุดเด่นที่ผ้ มู าเยือนรู้จกั พระราชวังฤดู
ร้ อนแห่งนี ้ดีก็คือ ตาหนักคัมซัม ชินอน Khamsam Zilnon หรื อ คังซงซือหลุน สร้ างโดยดาไลลามะ
องค์ที่ 8 ใช้ สาหรับเป็ นที่ชมการแสดงอุปรากร แล้ วท่านยังสร้ างห้ องหนังสือ และลานแสดงธรรม พร้ อม
ทังให้
้ ขดุ ลอกสระน ้าขึ ้นเป็ นบึงใหญ่ พร้ อมกับสร้ าง วังกลางบึง (Tsokyil Phodrang) และสะพานเชื่อม
ขึ ้นทังสองด้
้
าน วังแห่งนี ้ มีการต่อเติมเสริ มแต่งมาอีกหลายยุคสมัย ปี ค.ศ.1922 ดาไลลามะองค์ที่ 13
ได้ สร้ างตาหนักเพิ่มทางทิศตะวันตก พร้ อมทังขยายสวนไม้
้
ดอกและต้ นไม้ ใหญ่เพิ่มขึ ้น ต่อมา ในปี ค.ศ.
1954 ดาไลลามะองค์ที่ 14 ในวัย 20 พระชันษา ได้ สร้ าง Takten Migyur Phodrang หรื อ ซินกง วัง

....... น.
....... น.
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ฤดูร้อนใหม่ ขึ ้นทางด้ านทิศเหนือ เป็ นวัง 2 ชัน้ ภายในมีห้องประชุม ห้ องหนังสือ ห้ องสวดมนต์ ห้ องพัก
ผ่อน ฯลฯ ถือเป็ นตัวอย่างของงานสถาปั ตยกรรมแบบทิเบตรุ่นใหม่ เล่ากันว่า พระองค์ทรงโปรดที่
ประทับในสวนแห่งนี ้มากกว่าที่พระราชวังโปตาลา ทาให้ พระราชวังนอร์ บุลงิ ก้ า มีขนาดและความสวย
มาจนถึงทุกวันนี ้
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ลาซา 拉萨圣地天堂洲际大饭店(拉萨市) - InterContinental Lhasa Paradise ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันที่สาม

วัดโปตาลาหรือพระราชวังโปตาลา - วัดต้ าเจาซื่อหรือวัดมหาแจ้ ง - ถนนแปดมุม

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดโปตาลาหรือพระราชวัง
โปตาลา เป็ นสถานที่เลือ่ งชื่อที่สดุ ของโลก สร้ างขึ ้นใน
สมัยพุทธศตวรรษที่ 13 มีเนื ้อที่ 120,000 ตาราง
เมตรตังอยู
้ บ่ นยอ ดเขาแดงเป็ นอาคาร 13 ชัน้ มีห้อง
1,000 ห้ อง สูง 1,017 เมตร สร้ างโดยกษัตริ ย์ซง
เซินกัมโป ใน ค.ศ. 7 สร้ างขึ ้นไว้ สาหรับพระมเหสี 2
องค์ที่เป็ นชาวจีนและชาวเนปาล
ต่อมาใช้ เป็ น
สถานศึกษาพระธรรมมีพระลามะเป็ นผู้ปกครอง โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ ส่ วนสีขาว เขตสังฆวาส
ใช้ เป็ นที่พานักของสงค์ ส่ วนสีแดง เป็ นส่วนพุทธวาส ประกอบด้ วยสถูปทองคาและของมีคา่ ต่าง ๆ
ส่วนสุดท้ ายคือ ส่ วนสีเหลือง จะเป็ นตัวเชื่อมกลาง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาชม วัดต้ าเจาซื่อหรือวัดมหาแจ้ ง สร้ างขึ ้นใน ค.
ศ. 7 พร้ อมพระราชวังโปตาลา โดยกษัตริ ย์ซงเซินกัม
โป เป็ นกษัตริ ย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้ ามา วัดแห่ง
นี ้สร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคา ที่
มเหสีชาวจีนและเจ้ าหญิงแห่งราชวงศ์ถงั นาเข้ ามา และ
ในปี 1961 ได้ สงวนไว้ เป็ นสมบัติล ้าค่าของชาติ ในอดีตวัดแห่งนี ้เป็ นที่ อยูข่ องดาไลลามะและปั จจา
ตามะ จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมายนาทุกท่านช้ อปปิ ง้ ของฝากที่
ถนนแปดมุม ซึง่ เป็ น ตลาดธิเบตที่ใหญ่ที่สดุ ของ
เมืองซาลา มีความยาว 800 เมตร เลือกซื ้อสินค้ าที่
ระลึกต่างๆ ซึง่ จะมีพอ่ ค้ า แม่ค้าตังแผงวางขาย
้
สินค้ าสารพันมากมายตลอด 2 ข้ างทาง และมีพระ
ธุดงค์ที่นงั่ สมาธิอยูร่ ิ ม ทาง ซึง่ จะสวดมนต์ให้ พร
หากได้ รับการบริ จาคจากผู้มีจิตศรัทธา เชิญท่านเลือกชมหรื อช้ อบปิ ง้ สินค้ าพื ้นเมืองตามอัธยาศัย
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ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ลาซา 拉萨圣地天堂洲际大饭店(拉萨市) - InterContinental Lhasa Paradise ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันที่ส่ ี

ทะเลสาบยัมซอกยัมโคหรือยัมดก – กรุงลาซา – วัดเซรา

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทาง ไปตามเส้ นทางเลียบแม่น ้ายาลุงซังโป ผ่านสนามบินก้ งก่าของทิเบต (เป็ นสนามบิน ที่
อยูห่ า่ งจากตัวเมืองมากที่สดุ ของจีน โดยอยูห่ า่ งจากนครลาซาประมาณ 100 กม.) สูห่ บุ เขาแม่น ้ายงลุง
– อูอ่ ารยธรรมของชาวทิเบต ชมทิวทัศน์หมู่บ้านชาว
ทิเบตยามเย็นอันแสนงาม เหนือแม่น ้ายาลุง ถึงตาบลเซ
ตัง Tsedang หรื อ เจ๋อตัง อาเภอไน่ตง Nedong ในเขต
ซานหนาน หนึ่ งในทัศนียภาพอันแสนงามตระการของ
ดินแดนพุทธภูมิหลังคาโลก นัน่ คือทะเลสาบยัมดก ทะเล
สาบยัมซอกยัมโคหรือยัมดก Yamzhog Yamco จีน
เรี ยก หยางจวอยงชว่อ เรี ยกย่อว่า หยางหู (ยัมดก ใน
ภาษาทิเบต หมายถึง ทุง่ หญ้ าเลี ้ยงปศุสตั ว์ในชนบท) 1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวทิเบต ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ พื ้นผิวน ้ามีสฟี ้ าเทอร์ ควอยซ์ ทอดตัวอย่างสงบอยูใ่ นวงล้ อมของขุนเขาหิมาลัยด้ าน
เหนือ ณ ระดับความสูง 4,441 ม.รทก. ทะเลสาบมีความยาว 130 กม.กว้ าง 70 กม. มีความลึก 20-40
ม. จุดลึกที่สดุ 60 ม. ชาวทิเบตใช้ เวลา 7 วัน เดินกราบ
อัษฎางคประดิษฐ์ สกั การะรอบทะเลสาบศักดิ์สทิ ธิ์นี ้ มี
พื ้นที่ผิวน ้าถึง 638ตร.กม. เป็ นแหล่งพักพิงของมวลหมู่
ปั กษาและมัจฉานานาชนิด จนได้ รับสมญาว่า “คลังแห่ง
มัจฉาของทิเบต” ตังแต่
้ ปีค.ศ.1997 เป็ นต้ นมา ผืนน ้าของ
ทะเลสาบงามแห่งนี ้ ได้ กลายเป็ นแหล่งพลังงานสาคัญของ
ชาวลาซา เพราะรัฐบาลได้ สร้ างโรงงานสูบน ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าส่งไปเลี ้ยงเมืองหลวงของทิเบต ชม
วิวทิวทัศน์แสนงามบนเส้ นทางเลาะเลียบบนไหล่เขาเหนือผืนทะเลสาบ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเที่ยง เดินทางสูก่ รุงลาซานาท่านชม วัด
เซรา (ภาษาจีนเรี ยก ซื่อราซือ่ (Sera Monastery)) ซึง่
อยูห่ า่ งไปทางเหนือ 5 กิโลเมตร บริ เวณเชิงเขาตาติ
ปู และสร้ างขึ ้นบนพื ้นที่ซงึ่ เคยเป็ นที่ตงของกระท่
ั้
อมที่
พระชองฆาปาศึกษาธรรมและปฎิบตั ิกรรมฐาน ทาง
เหนือของเมืองลาซาขึ ้นไป สร้ างโดยศิษย์รูป หนึง่ ของ
ชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อปี ค.ศ. 1419 ( ชองฆาปา มีอายุอยูร่ ะหว่างปี ค.ศ. 1357-1416 เป็ นผู้
ปฏิรูปและก่อตังพุ
้ ทธศาสนา ลัทธิเกอลักปา (Gerlugpa Sect) หรื อ นิกายคุณธรรม ซึง่ นิยมเรี ยกนิกาย

เที่ยง
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หมวกเหลือง ตามประวัติเล่ากันว่า ชองฆาปา ก็คือพระอาจารย์ขององค์ ดาไล ลามะที่ 1) อาราม
แห่งนี ้เคยมีพระจาวัดอยูถ่ ึงเกือบ 5,000 รูป เป็ นอารามที่ร้ ูจกั กันดีทวั่ ทิเบต เนื่องจากมีสานักสงฆ์ที่มี
คุณภาพ ปั จจุบนั มีพระจาวัดอยูป่ ระมาณ 300 รูป อาคารหลัก ๆ ของอารามยังคงอยูใ่ นสภาพดี
เนื่องจากไม่ถกู ทาลายลงในช่วงการปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรม ทุกๆวันช่วงบ่ายแก่จะมีการฝึ กฝนทางธรรมโดย
การใช้ การตัง้ และตอบคาถาม โดยที่ลามะแต่ละรูปจะมารวมตัวที่ลานวัด เพื่อทดสอบพระธรรมใน
รูปแบบการตัง้ “ปุจฉา” และ “วิสชั นา” และอาจได้ ชมที่วดั นี ้
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ลาซา 拉萨圣地天堂洲际大饭店(拉萨市) - InterContinental Lhasa Paradise ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันที่ห้า

เมืองลาซา – นั่งรถไฟสู่ เมืองซีหนิง

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนันเดิ
้ นทางสูส่ ถานีรถไฟเมืองลาซา นาท่านขึ ้นรถไฟขบวน
ท่องเที่ยวสุดหรู (แบบเมืองจีน)
(เวลาโดยประมาณ) โดยรถไฟขบวนที่ Z918 สูเ่ มืองซีหนิง
พักตู้นอนวีไอพี ห้ องละ 4 ท่าน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ)
บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้ เหมือนกับอากาศ
ปกติทวั่ ไปมีหมอ และห้ องพยาบาลบริ การ
ระหว่างทางผ่านชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามแปลกตาทัง้
หมู่บ้านธิเบต ทุง่ หญ้ า และภูเขางดงามที่ปกคลุมด้ วย
หิมะขาวโพลน
- 3,664 เมตร จากระดับน ้าทะเล - ออกเดินทางจาก
“สถานีรถไฟลาซา”
- 4,305 เมตร จากระดับน ้าทะเล - เข้ าสูเ่ ขต “หยังปาจิ่ง” ผ่านโรงงานไฟฟ้าพลังไอน ้า บริ เวณนี ้จะมีบอ่
น ้าพุกระจายอยูท่ วั่ ไป บางบ่อจะมีน ้าพุพวยพุง่ สูงถึง 100 เมตร
- 5,072 เมตร จากระดับน ้าทะเล - ออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตที่สถานีบนภูเขา “ถังกู่ลาซาน” จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ พาดผ่าน
ผ่านชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง
(ยอดสูงสุดสูง
6,621 เมตรจากระดับน ้าทะเล) ซึง่ เป็ นต้ นน ้าของ
แม่น ้าแยงซีเกียง ขบวนรถไฟจะผ่านอุโมงค์ที่สงู ที่สดุ ใน
โลก 4,905 เมตรจากระดับน ้าทะเล “เฟิ งหว่อซาน”
- 4,743 เมตร จากระดับน ้าทะเล - เขต “เขอเข่อซีหลี”่
เขตอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์ป่าสงวนประเภท กวางทิเบต ลาป่ า วัวเหลือง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผ่านสะพานข้ าม
แม่น ้า ซึง่ ตัวสะพานจะออกแบบเป็ น 2 ชัน้ ชันบนส
้
าหรับรถไฟวิ่ง และชันล่
้ างสาหรับให้ ฝงู สัตว์ป่า
อพยพ

08.20 น.
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- 4,615 เมตร จากระดับน ้าทะเล - เขต “ปู้ต้ งเฉวียน” น ้าในบริ เวณนี ้จะไม่กลายเป็ นน ้าแข็งไม่วา่ จะอยู่
ในฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม เพราะมีความร้ อน
ระอุสง่ ผ่านมาจากใต้ ดิน
- 4,772 เมตร จากระดับน ้าทะเล – เข้ าสูช่ ่วง
สูงสุดของช่องเขาคุนหลุนที่ทางรถไฟพาดผ่าน
ผ่านชมธารน ้าแข็งสุริโยธินเบิกฟ้ า ถ้ าอากาศดี
สามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน
(6,178 เมตร) ซึง่ น้ อยคนนักจะมีโอกาสเห็นด้ วย
ตา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว
1,686 เมตร ถือว่าเป็ นอุโมงค์ที่ยาวที่สดุ ในโลกที่
สร้ างบนเขตดินน ้าแข็ง ผ่านทะเลสาบซีหวังมู่
- 2,820 เมตร จากระดับน ้าทะเล - นัง่ รถไฟชมวิว
เพลินใจ รถไฟจะค่อยๆลดระดับต่าลงไปเรื่ อยๆ
เย็นนี ้รถไฟจะเข้ าเขตสถานีเมืองเก๋อเอ่อร์ มู่
มณฑลซิงไห่ เมืองนี ้ก่อตังเมื
้ ่อปี ค.ศ. 1960 มี
ประชากรประมาณ 5 หมื่นคน เป็ นเมืองที่มีการ
ผลิตเกลือทะเลสาบมากที่สดุ ของจีน
- คืนนี ้รถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อร์ ม”ู่ และไปสว่าง
ที่เมืองซีหนิงเส้ นทางบางช่วงจะผ่านเขตโอเอซิสและเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี
พักค้ างคืนบนรถไฟ
 อาหารเที่ยง และอาหารค่า รับประทานบนรถไฟ
วันที่หก

เมืองซีหนิง - อารามถ่ าเอ๋ อซื่อ – เฉินตู

เช้ า
.....

 รับประทานอาหารเช้ าบนรถไฟ
(เวลาโดยประมาณ) รถไฟถึงสถานีนครซีหนิง เมืองเอก
ของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซงึ่ ตังอยู
้ บ่ นที่ราบสูง
ทิเบต-ชิงไห่ ที่มีความสูงเฉลีย่ กว่า 3,000 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ล้ าน
คน ภูมิประเทศเป็ นภูเขาและที่ราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือ

เที่ยง

ความรกร้ างห่างไกลและความเป็ นอยูข่ องชนเผ่าเร่ร่อน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านชม อารามถ่ าเอ๋ อซื่อ อยูห่ า่ ง 25
กิโลเมตรจากตัวเมือง วัดสาคัญของนิกายลามะหมวก
6

........ น.
…….น.
ค่า

เหลือง เนื่องจากเป็ นสถานที่เกิดของท่านจงคาปา ผู้ก่อตังนิ
้ กาย วัดนี ้เคยถูกทาลายในช่วงปฏิวตั ิ
วัฒนธรรม แต่ในภายหลังได้ มีการบูรณะขึ ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1980 มีพื ้นที่รวม 10 เฮกเตอร์ มีห้องโถง
ใหญ่ 15 ห้ อง ห้ องพักสงฆ์ 9,300 ห้ อง รวมพื ้นที่ใช้ สอย 450,000 ตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้ างตาม
แบบสถาปั ตยกรรมฮัน่ ผสมทิเบต ชมหอประติมากรรมเนยจามรี ที่แกะสลักเป็ นภาพชาดกและตานาน
ปรัมปราของชาวทิเบต
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
เหิรฟ้าสูเ่ มืองเฉินตู เที่ยวบินที่ CA……
ถึงสนามบิน นครเฉินตู นาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักเมืองเฉินตู 總府皇冠假日酒店 Crowne Plaza Chengdu ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

ถนนโบราณควานจ่ ายเซียงจื่อ – เฉินตู – กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
ท่านช้ อปปิ ง้ เที่ยวชม ถนนโบราณควานจ่ ายเซียงจื่อ
ถนนแห่งนี ้มีอายุกว่าพันปี ท่านจะได้ ชมวิวทิวทัศน์ที่มี
ความงดงามและมีประชากรอาศัยอยูจ่ ริ ง เมืองเฉิงตู
ได้ รับขนานนามว่าเป็ นเมืองโบราณคูร่ ักโรแมนติค เป็ น
แหล่งนัดพบของหนุม่ สาว สถานที่แห่งนี ้เรี ยกได้ วา่ เป็ น
แหล่งเติมเต็มความรักยามค่าคืนของหนุม่ สาว ถนนคน
เดินแห่งนี ้แบ่งเป็ น 2 สาย มีทงถนนกว้
ั้
างและถนนแคบ
ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสความงามของเมืองนี ้ ท่านจะหลงใหลไป
กับมนต์เสน่ห์ของเมืองโบราณแห่งนี ้ เชิญท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าตลอดสองข้ างทางถนนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู สมุนไพรจีน
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองเฉินตู
บินลัดฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ TG619
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

เที่ยง
15.05น.
17.20น.
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