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วันแรก         กรุงเทพฯ – เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซ ี   

08.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 2-3 ) เคาท์
เตอร์ D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อ านวยความสะดวกแก่ทา่น  

10.15 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ TG618 
14.25 น. ถึงเมืองเฉินต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  เป็นเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางของการเดินทางทัง้ทางอากาศและ

ทางรถไฟ รวมไปถึงการเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วฒันธรรมและการปกครอง อีกทัง้ยงัเป็นเมือง
ท่ีมีความเป็น “เมืองจีน” อยา่งท่ีผู้คนได้จินตนาการไว้หลงัผา่น
พิธีตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นเดินทางภายในประเทศ จากนัน้
น าทา่นช้อปปิง้ถนนคนเดินชุนซ ีถนนคนเดินใจกลางเมือง
เฉิงตแูหลง่รวบรวมสนิค้าพืน้เมืองและสนิค้าแบรนด์เนม
ทัง้หลาย อาทิเช่น เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ ให้ทา่นอิสระช้
อปปิง้ตามอธัยาศยั   เวลานดัหมาย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  พกัเมืองเฉินต ู 總府皇冠假日酒店 Crowne Plaza Chengdu ระดบั 5 ดาว  หรือเทียบเทา่ 
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วันที่สอง  เฉินต ู– ลาซา – พระราชวังนอร์บุลิงกา  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
....... น.  เหิรฟ้าสูล่าซา เท่ียวบินท่ี CA….. 

....... น.         ถึงเมือง ลาซา เมืองหลวงของทิเบต ดินแดนหลงัคา
โลกซึง่อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเล  3,650  เมตร  มีแม่น า้ 
ยาลจู้างปู้ เจียงไหลผา่น เช่ือกนัวา่บรรพบุรุษชาวทิเบต
เป็นชนเผา่เร่ร่อนในเขตเอเชียกลางท่ีอพยพย้ายถ่ินเข้ามา กษัตริย์ทิเบตองค์แรกมีพระนามวา่ “นยาตรี
เชนโป” ในปี ค.ศ. 1720 จีนเร่ิมแผอ่ านาจเข้ามาทิเบต ในปลายศตวรรษท่ี 19 อังกฤษเร่ิมเข้าแทรกแซง
ทิเบตรวมถึงรัสเซีย จนจีนมีการปฏิวติัวุน่วายและเม่ือจีนสามารถตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ในปี 
ค.ศ. 1949 ในปีถดัไปจีนก็บุกทิเบตทนัที หลายปีผา่นมาทางการจีนยอมคืนเสรีภาพให้ชาวทิเบตใน
ระดบัหนึง่ ชาวทิเบตยงัคงก่อการประท้วงเร่ือยมาแตท่างการจีนก็ปราบปรามอยา่งหนกัทกุครัง้   
จากนัน้เดินทางไปยงัพระราชวงัฤดรู้อนขององค์ดา
ไลลามะ คือ พระราชวังนอร์บุลิงกา Norbulingka 
(หลวัปู้ หลินขา่ หมายถึงสวนแหง่สมบติั สร้างขึน้
ในช่วงปีค.ศ.1750 โดยผู้ตรวจราชการท่ีราชวงศ์ชิง
สง่ไปประจ าทิเบต สร้างถวาย ดาไลลามะองค์ท่ี 7 คลั
ซงั คยตัโส (Kalsang Gyatso หรือ เก๋อซงัเจียโซ  
ตัง้อยูห่า่งจากพระราชวงัโปตาลามาทางตะวนัตก
ประมาณ 2 กม. มีพืน้ท่ีสวนป่ากว้างขวางถึง 3.4 ตร.กม. จนได้รับการเรียกขานวา่ “เป็นแหลง่
ออกซิเจนแหง่ท่ีราบสงู” ก่อนปีค.ศ.1740 อาณาบริเวณนี ้ ยงัเป็นป่าดงพงไพร มีตาน า้แร่ท่ีสามารถ
รักษาสขุภาพได้ ในขณะนัน้ องค์ดาไลลามะท่ี 7 ทรงมีสขุภาพท่ีไม่แข็งแรง จึงมีผู้แนะน า ให้ท่านมา
อาบน า้แร่รักษาสขุภาพ ณ สวนแหง่นี ้ ตอ่มา อาการป่วยของทา่นได้ทเุลาลง ทา่นจึงมาพกัผอ่นสวนนี ้
เป็นประจ า ผู้ตรวจราชการข  องราชวงศ์ชิง จึงสร้างอาคารขึน้ให้ทา่นประทบัขึน้หลงัแรกเรียกวา่ อูเหยา
พอจงั  หรือพระต าหนกัร่มเย็น (โพดรัง ในภาษาทิเบตหมายถึง พระต าหนกั) ตอ่มา ในปีค.ศ.1751 
ทา่นดาไลลามะท่ี 7 จึงสร้างวงัขึน้ใหม่ให้ช่ือวา่ เกรลซงั โพดรัง Kelsang Phodrang หรือ เก๋อซงัพอจงั  
เป็นวงัสงู 3 ชัน้ ภายในมีห้องพระ ห้องนอน ห้องพกัผอ่น  ตอ่มา ได้กลายเป็นสถานท่ีทรงงาน รวมทัง้
พบปะของคณะสงฆ์ กบัฆราวาสขององค์ดาไลลามะองค์ตอ่ ๆ มาจุดเดน่ท่ีผู้มาเยือนรู้จกัพระราชวงัฤดู
ร้อนแหง่นีดี้ก็คือ ต าหนกัคมัซมั     ชินอน Khamsam Zilnon หรือ คงัซงซือหลนุ  สร้างโดยดาไลลามะ
องค์ท่ี 8 ใช้ส าหรับเป็นท่ีชมการแสดงอุปรากร แล้วทา่นยงัสร้างห้องหนงัสอื และลานแสดงธรรม พร้อม
ทัง้ให้ขดุลอกสระน า้ขึน้เป็นบงึใหญ่ พร้อมกบัสร้าง วงักลางบงึ (Tsokyil Phodrang) และสะพานเช่ือม
ขึน้ทัง้สองด้าน  วงัแหง่นี ้ มีการตอ่เติมเสริมแตง่มาอีกหลายยคุสมยั ปีค.ศ.1922 ดาไลลามะองค์ท่ี 13 
ได้สร้างต าหนกัเพิ่มทางทิศตะวนัตก พร้อมทัง้ขยายสวนไม้ดอกและต้นไม้ใหญ่เพิ่มขึน้ ตอ่มา ในปีค.ศ.
1954 ดาไลลามะองค์ท่ี 14 ในวยั 20 พระชนัษา  ได้สร้าง Takten Migyur Phodrang หรือ ซนิกง วงั
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ฤดรู้อนใหม่ ขึน้ทางด้านทิศเหนือ เป็นวงั 2 ชัน้ ภายในมีห้องประชุม ห้องหนงัสอื ห้องสวดมนต์ ห้องพกั
ผอ่น ฯลฯ ถือเป็นตวัอยา่งของงานสถาปัตยกรรมแบบทิเบตรุ่นใหม่ เลา่กนัวา่ พระองค์ทรงโปรดท่ี
ประทบัในสวนแหง่นีม้ากกวา่ท่ีพระราชวงัโปตาลา ท าให้พระราชวงันอร์บุลงิก้า มีขนาดและความสวย
มาจนถึงทกุวนันี ้

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัท่ีลาซา 拉萨圣地天堂洲际大饭店(拉萨市) - InterContinental Lhasa Paradise ระดบั 5 ดาว  หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่สาม  วัดโปตาลาหรือพระราชวังโปตาลา - วัดต้าเจาซื่อหรือวัดมหาแจ้ง - ถนนแปดมมุ    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ วัดโปตาลาหรือพระราชวัง
โปตาลา เป็นสถานท่ีเลือ่งช่ือท่ีสดุของโลก สร้างขึน้ใน
สมยัพทุธศตวรรษท่ี  13  มีเนือ้ท่ี  120,000  ตาราง
เมตรตัง้อยูบ่นยอ ดเขาแดงเป็นอาคาร  13  ชัน้  มีห้อง   
1,000 ห้อง  สงู  1,017  เมตร   สร้างโดยกษัตริย์ซง
เซินกมัโป  ใน  ค.ศ. 7 สร้างขึน้ไว้ส าหรับพระมเหส ี 2 
องค์ท่ีเป็นชาวจีนและชาวเนปาล  ตอ่มาใช้เป็น
สถานศกึษาพระธรรมมีพระลามะเป็นผู้ปกครอง  โดยแบง่เป็น  3  สว่น  คือ  ส่วนสีขาว  เขตสงัฆวาส  
ใช้เป็นท่ีพ านกัของสงค์  ส่วนสีแดง  เป็นสว่นพทุธวาส  ประกอบด้วยสถปูทองค าและของมีคา่ตา่ง ๆ  
สว่นสดุท้ายคือ  ส่วนสีเหลือง  จะเป็นตวัเช่ือมกลาง     

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าชม วัดต้าเจาซื่อหรือวัดมหาแจ้ง  สร้างขึน้ใน  ค. 
ศ. 7  พร้อมพระราชวงัโปตาลา  โดยกษัตริย์ซงเซินกมั
โป  เป็นกษัตริย์องค์แรกท่ีรับศาสนาพทุธเข้ามา  วดัแหง่
นีส้ร้างขึน้เพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปทองค า  ท่ี
มเหสชีาวจีนและเจ้าหญิงแหง่ราชวงศ์ถงัน าเข้ามา  และ
ในปี  1961  ได้สงวนไว้เป็นสมบติัล า้คา่ของชาติ  ในอดีตวดัแหง่นีเ้ป็นท่ี อยูข่องดาไลลามะและปัจจา
ตามะ  จากนัน้อิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
จนถึงเวลานดัหมายน าทกุทา่นช้อปปิง้ของฝากท่ี  
ถนนแปดมุม   ซึง่เป็น  ตลาดธิเบตท่ีใหญ่ท่ีสดุของ
เมืองซาลา มีความยาว 800 เมตร เลอืกซือ้สนิค้าท่ี
ระลกึตา่งๆ ซึง่จะมีพอ่ค้า แม่ค้าตัง้แผงวางขาย
สนิค้าสารพนัมากมายตลอด 2 ข้างทาง และมีพระ
ธุดงค์ท่ีนัง่สมาธิอยูริ่ม  ทาง ซึง่จะสวดมนต์ให้พร
หากได้รับการบริจาคจากผู้ มีจิตศรัทธา เชิญทา่นเลอืกชมหรือช้อบปิง้สนิค้าพืน้เมืองตามอธัยาศยั      

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7PXCxpHTAhWHwI8KHcwXB8wQFghCMAM&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g294223-d6780600-Reviews-InterContinental_Lhasa_Paradise-Lhasa_Tibet.html&usg=AFQjCNHjgA9vc_OsczXcnJeJ5GN-tVmovw
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ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัท่ีลาซา 拉萨圣地天堂洲际大饭店(拉萨市) - InterContinental Lhasa Paradise ระดบั 5 ดาว  หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ส่ี  ทะเลสาบยัมซอกยัมโคหรือยัมดก – กรุงลาซา – วัดเซรา  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
น าทา่นเดินทาง ไปตามเส้นทางเลยีบแม่น า้ยาลงุซงัโป ผา่นสนามบินก้งก่าของทิเบต (เป็นสนามบินท่ี
อยูห่า่งจากตวัเมืองมากท่ีสดุของจีน โดยอยูห่า่งจากนครลาซาประมาณ 100 กม.) สูห่บุเขาแม่น า้ยงลงุ 
– อูอ่ารยธรรมของชาวทิเบต ชมทิวทศัน์หมู่บ้านชาว
ทิเบตยามเย็นอนัแสนงาม เหนือแม่น า้ยาลงุ ถึงต าบลเซ
ตัง Tsedang หรือ เจ๋อตงั อ าเภอไนต่ง  Nedong ในเขต
ซานหนาน หนึ ่ งในทศันียภาพอนัแสนงามตระการของ
ดินแดนพุทธภมิูหลงัคาโลก นัน่คือทะเลสาบยมัดก ทะเล
สาบยัมซอกยัมโคหรือยัมดก Yamzhog Yamco จีน
เรียก หยางจวอยงชวอ่ เรียกยอ่วา่ หยางห ู (ยมัดก ใน
ภาษาทิเบต หมายถึง ทุง่หญ้าเลีย้งปศสุตัว์ในชนบท) 1 ใน 3 ทะเลสาบศกัด์ิสทิธ์ิของชาวทิเบต ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุ พืน้ผิวน า้มีสฟ้ีาเทอร์ควอยซ์ ทอดตวัอยา่งสงบอยูใ่นวงล้อมของขนุเขาหิมาลยัด้าน
เหนือ ณ ระดบัความสงู 4,441 ม.รทก. ทะเลสาบมีความยาว 130 กม.กว้าง 70 กม. มีความลกึ 20-40 
ม. จุดลกึท่ีสดุ 60 ม. ชาวทิเบตใช้เวลา 7 วนั เดินกราบ
อษัฎางคประดิษฐ์สกัการะรอบทะเลสาบศกัด์ิสทิธ์ินี ้ มี
พืน้ท่ีผิวน า้ถึง 638ตร.กม. เป็นแหลง่พกัพิงของมวลหมู่
ปักษาและมจัฉานานาชนิด จนได้รับสมญาวา่ “คลงัแหง่
มจัฉาของทิเบต” ตัง้แตปี่ค.ศ.1997 เป็นต้นมา ผืนน า้ของ
ทะเลสาบงามแหง่นี ้ ได้กลายเป็นแหลง่พลงังานส าคญัของ
ชาวลาซา เพราะรัฐบาลได้สร้างโรงงานสบูน า้เพื่อผลติกระแสไฟฟ้าสง่ไปเลีย้งเมืองหลวงของทิเบต ชม
วิวทิวทศัน์แสนงามบนเส้นทางเลาะเลยีบบนไหลเ่ขาเหนือผืนทะเลสาบ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
หลงัอาหารเท่ียง เดินทางสูก่รุงลาซาน าทา่นชม วัด

เซรา (ภาษาจีนเรียก ซื่อราซือ่  (Sera Monastery)) ซึง่
อยูห่า่งไปทางเหนือ 5 กิโลเมตร บริเวณเชิงเขาตาติ
ป ู และสร้างขึน้บนพืน้ท่ีซึง่เคยเป็นท่ีตัง้ของกระทอ่มท่ี
พระชองฆาปาศกึษาธรรมและปฎิบติักรรมฐาน ทาง
เหนือของเมืองลาซาขึน้ไป  สร้างโดยศิษย์รูป หนึง่ของ
ชองฆาปา (Tsong Khapa) เม่ือปี ค.ศ. 1419 ( ชองฆาปา มีอายอุยูร่ะหวา่งปี ค.ศ. 1357-1416  เป็นผู้
ปฏิรูปและก่อตัง้พทุธศาสนา ลทัธิเกอลกัปา (Gerlugpa Sect) หรือ นิกายคณุธรรม ซึง่นิยมเรียกนิกาย

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7PXCxpHTAhWHwI8KHcwXB8wQFghCMAM&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g294223-d6780600-Reviews-InterContinental_Lhasa_Paradise-Lhasa_Tibet.html&usg=AFQjCNHjgA9vc_OsczXcnJeJ5GN-tVmovw
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หมวกเหลอืง ตามประวติัเลา่กนัวา่ ชองฆาปา ก็คือพระอาจารย์ขององค์  ดาไล ลามะท่ี  1)  อาราม
แหง่นีเ้คยมีพระจ าวดัอยูถ่ึงเกือบ 5,000 รูป เป็นอารามท่ีรู้จกักนัดีทัว่ทิเบต  เน่ืองจากมีส านกัสงฆ์ท่ีมี
คณุภาพ  ปัจจุบนัมีพระจ าวดัอยูป่ระมาณ 300 รูป  อาคารหลกั ๆ ของอารามยงัคงอยูใ่นสภาพดี 
เน่ืองจากไม่ถกูท าลายลงในช่วงการปฏิวติัวฒันธรรม ทกุๆวนัช่วงบา่ยแก่จะมีการฝึกฝนทางธรรมโดย
การใช้การตัง้ และตอบค าถาม โดยท่ีลามะแตล่ะรูปจะมารวมตวัท่ีลานวดั เพื่อทดสอบพระธรรมใน
รูปแบบการตัง้ “ปจุฉา” และ “วิสชันา” และอาจได้ชมท่ีวดันี ้  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัท่ีลาซา 拉萨圣地天堂洲际大饭店(拉萨市) - InterContinental Lhasa Paradise ระดบั 5 ดาว  หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ห้า เมืองลาซา – น่ังรถไฟสู่ เมืองซีหนิง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้เดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองลาซา  น าทา่นขึน้รถไฟขบวน
ทอ่งเท่ียวสดุหรู (แบบเมืองจีน) 

08.20 น. (เวลาโดยประมาณ) โดยรถไฟขบวนท่ี  Z918  สูเ่มืองซีหนิง  
พกัตู้นอนวีไอพี ห้องละ 4 ทา่น (ไม่มีห้องเด่ียวบนรถไฟ)  
บนรถไฟมีการควบคมุระดบัออกซิเจนให้เหมือนกบัอากาศ
ปกติทัว่ไปมีหมอ  และห้องพยาบาลบริการ 
ระหวา่งทางผา่นชมวิวทิวทศัน์อนังดงามแปลกตาทัง้
หมู่บ้านธิเบต ทุง่หญ้า และภเูขางดงามท่ีปกคลมุด้วย
หิมะขาวโพลน  
- 3,664 เมตร จากระดบัน า้ทะเล - ออกเดินทางจาก 
“สถานีรถไฟลาซา”  
- 4,305 เมตร จากระดบัน า้ทะเล - เข้าสูเ่ขต “หยงัปาจ่ิง” ผา่นโรงงานไฟฟ้าพลงัไอน า้ บริเวณนีจ้ะมีบอ่
น า้พกุระจายอยูท่ัว่ไป บางบอ่จะมีน า้พพุวยพุง่สงูถึง 100 เมตร  
- 5,072 เมตร จากระดบัน า้ทะเล - ออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตท่ีสถานีบนภเูขา “ถงักู่ลา-
ซาน” จุดสงูสดุท่ีทางรถไฟสายประวติัศาสตร์พาดผา่น 
ผา่นชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง (ยอดสงูสดุสงู 
6,621 เมตรจากระดบัน า้ทะเล) ซึง่เป็นต้นน า้ของ
แม่น า้แยงซีเกียง ขบวนรถไฟจะผา่นอุโมงค์ท่ีสงูท่ีสดุใน
โลก 4,905 เมตรจากระดบัน า้ทะเล “เฟิงหวอ่ซาน” 
- 4,743 เมตร จากระดบัน า้ทะเล - เขต “เขอเขอ่ซีหลี”่ 
เขตอนรัุกษ์พนัธ์ุสตัว์ป่าสงวนประเภท กวางทิเบต ลาป่า ววัเหลอืง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผา่นสะพานข้าม
แม่น า้ ซึง่ตวัสะพานจะออกแบบเป็น 2 ชัน้ ชัน้บนส าหรับรถไฟวิ่ง และชัน้ลา่งส าหรับให้ฝงูสตัว์ป่า
อพยพ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7PXCxpHTAhWHwI8KHcwXB8wQFghCMAM&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g294223-d6780600-Reviews-InterContinental_Lhasa_Paradise-Lhasa_Tibet.html&usg=AFQjCNHjgA9vc_OsczXcnJeJ5GN-tVmovw
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- 4,615 เมตร จากระดบัน า้ทะเล - เขต “ปู้ ต้งเฉวียน” น า้ในบริเวณนีจ้ะไม่กลายเป็นน า้แข็งไม่วา่จะอยู่
ในฤดหูนาวท่ีมีหิมะปกคลมุ เพราะมีความร้อน
ระอุสง่ผา่นมาจากใต้ดิน 
- 4,772 เมตร จากระดบัน า้ทะเล – เข้าสูช่่วง
สงูสดุของช่องเขาคนุหลนุท่ีทางรถไฟพาดผา่น 
ผา่นชมธารน า้แข็งสริุโยธินเบิกฟ้า ถ้าอากาศดี

สามารถมองเห็นยอดสงูสดุของภเูขาคนุหลนุ 
(6,178 เมตร) ซึง่น้อยคนนกัจะมีโอกาสเห็นด้วย
ตา ผา่นอุโมงค์ท่ีเจาะผา่นเทือกเขาคนุหลนุยาว 
1,686 เมตร ถือวา่เป็นอุโมงค์ท่ียาวท่ีสดุในโลกท่ี
สร้างบนเขตดินน า้แข็ง ผา่นทะเลสาบซีหวงัมู่ 
-  2,820 เมตร จากระดบัน า้ทะเล - นัง่รถไฟชมววิ
เพลนิใจ รถไฟจะคอ่ยๆลดระดบัต ่าลงไปเร่ือยๆ 
เย็นนีร้ถไฟจะเข้าเขตสถานีเมืองเก๋อเอ่อร์มู่ 
มณฑลซิงไห ่ เมืองนีก้่อตัง้เม่ือปี ค.ศ. 1960 มี
ประชากรประมาณ 5 หม่ืนคน เป็นเมืองท่ีมีการ
ผลติเกลอืทะเลสาบมากท่ีสดุของจีน 
- คืนนีร้ถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อร์มู”่ และไปสวา่ง
ท่ีเมืองซีหนิงเส้นทางบางช่วงจะผา่นเขตโอเอซิสและเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี  
พกัค้างคืนบนรถไฟ  
 อาหารเท่ียง และอาหารค ่า รับประทานบนรถไฟ  

 

วันที่หก  เมืองซีหนิง - อารามถ่าเอ๋อซื่อ – เฉินต ู 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ  
..... (เวลาโดยประมาณ) รถไฟถึงสถานีนครซีหนิง เมืองเอก

ของมณฑลชิงไห ่ มณฑลขนาดใหญ่ซึง่ตัง้อยูบ่นท่ีราบสงู
ทิเบต-ชิงไห ่ ท่ีมีความสงูเฉลีย่กวา่ 3,000 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ล้าน
คน ภมิูประเทศเป็นภเูขาและท่ีราบสงู เสนห์่ของชิงไหคื่อ

ความรกร้างหา่งไกลและความเป็นอยูข่องชนเผา่เร่ร่อน  
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้น าทา่นชม อารามถ่าเอ๋อซื่อ อยูห่า่ง 25 
กิโลเมตรจากตวัเมือง วดัส าคญัของนิกายลามะหมวก
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เหลอืง เน่ืองจากเป็นสถานท่ีเกิดของทา่นจงคาปา ผู้ก่อตัง้นิกาย วดันีเ้คยถกูท าลายในช่วงปฏิวติั
วฒันธรรม แตใ่นภายหลงัได้มีการบูรณะขึน้มาใหม่ในปี ค.ศ.1980 มีพืน้ท่ีรวม 10 เฮกเตอร์ มีห้องโถง
ใหญ่ 15 ห้อง ห้องพกัสงฆ์ 9,300 ห้อง รวมพืน้ท่ีใช้สอย 450,000 ตารางเมตร ตวัอาคารก่อสร้างตาม
แบบสถาปัตยกรรมฮัน่ผสมทิเบต ชมหอประติมากรรมเนยจามรี ท่ีแกะสลกัเป็นภาพชาดกและต านาน
ปรัมปราของชาวทิเบต 

 ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
........ น. เหิรฟ้าสูเ่มืองเฉินต ูเท่ียวบินท่ี CA…… 

…….น.              ถึงสนามบิน นครเฉินตู น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร   
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

  พกัเมืองเฉินต ู 總府皇冠假日酒店 Crowne Plaza Chengdu ระดบั 5 ดาว  หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่เจ็ด ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ  –  เฉินตู – กรุงเทพฯ  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ทา่นช้อปปิง้เท่ียวชม ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ  
ถนนแหง่นีมี้อายกุวา่พนัปี  ทา่นจะได้ชมววิทิวทศัน์ท่ีมี
ความงดงามและมีประชากรอาศยัอยูจ่ริง เมืองเฉิงตู
ได้รับขนานนามวา่เป็นเมืองโบราณคูรั่กโรแมนติค เป็น
แหลง่นดัพบของหนุม่สาว    สถานท่ีแหง่นีเ้รียกได้วา่เป็น
แหลง่เติมเต็มความรักยามค ่าคืนของหนุม่สาว ถนนคน
เดินแหง่นีแ้บง่เป็น 2 สาย มีทัง้ถนนกว้างและถนนแคบ 
ให้ทา่นได้สมัผสัความงามของเมืองนี ้ทา่นจะหลงใหลไป
กบัมนต์เสนห์่ของเมืองโบราณแหง่นี ้  เชิญทา่นช้อปปิง้สนิค้าตลอดสองข้างทางถนนตามอธัยาศยั    

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู สมุนไพรจีน 
  ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
15.05น.   บินลดัฟ้ากลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยเท่ียวบินท่ี TG619 
17.20น.   ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 

  
 


