วันที

กรุงเทพ-เฉิงตู/Chengdu (500 เมตร)

08.00 พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ H เพือทํา
การเช็คอิน
1055 ออกเดินทางไปยังเฉิงตู ด้วยเทียวบินที TG618
15.05 เดินทางถึงเฉิงตูโดยสวัสดิภาพ หลังจากผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองนําท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงตู
รับประทานอาหารเย็น
ทีพัก โรงแรม AGEMEI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที เฉิงตู/Chengdu-ลาซา/Lhaza (3,

เมตร)

06.00 เดินทางไปยังสนามบินเพือเดินทางไปยังนครลาซา
08.25 ออกเดินทางจากสนามบินเฉิงตูไปยังนครลาซา
. ถึงสนามบินลาซาโดยสวัสดิภาพ ทีสนามบินนี ท่านต้องทํากิจกรรมช้าๆไม่รีบร้อนเนื องจากความสูง
เมตร
หลังจากพิธีตรวจคนเข้าเมืองนําท่านเข้าสู่ทีพัก ให้ท่านพักผ่อนไม่ควรออกเดินไปใหน เนื องจากนครลาซา ตังอยูค่ วามสูง
จากระดับนําทะเล
เมตร ท่านจะไม่คุน้ ชินและอาจป่ วยเป็ น AMS ได้ง่าย
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินเล่นบริเวณทีพัก
รับประทานอาหารเย็น
ทีพัก โรงแรม HOTEL KYICHU หรือเทียบเท่า

วันที ลาซา/Lhaza ( ,
.

เมตร)

รับประทานอาหารเช้า จากนัน
นําท่านเดินทางไปยังวัดเซร่า (Sera Monastery) อยูไ่ ปทางตอนเหนื อของลาซาระยะทาง กม. เป็ นวิทยาลัย
สงฆ์อีกแห่งหนึ งในทิเบต พระประธานคือ พระศรีศากยมุนี ทีหล่อด้วยทองแดง ลามะส่วนใหญ่ทีวิทยาลัยนี จะมาจาก
ทิเบตตะวันตกและมองโกเลีย ในงานเทศกาลหน้ากากจะมีการแขวนภาพทังก้าขนาดใหญ่บริเวณหน้าผาภูเขาด้านหลัง
ของวัดนี
เดินทางต่อไปยังพระราชวังฤดูรอ้ นนอร์บุลิงกะ (Norbulingka) ขององค์ดาไลลามะเป็ นสวนขนาดใหญ่ พืนที
. ตรกม. เนื องจากพืนทีนี มีบ่อนําพุรอ้ นธรรมชาติ องค์ดาไลลามะองค์ที ได้ลีภยั ออกจากวังนี ไปยังอินเดีย นอร์บุ

ลิงกะแบ่งเป็ นสามส่วนคือ พระราชวัง อาคารทีทําการของคณะรัฐบาล และลานกลางสวนสําหรับแสดงนาฏกรรม
ปั จจุบนั เป็ นทีพักผ่อนของคนทิเบตในหน้าร้อน ภายในพระราชวังยังมีขา้ วของเครืองใช้ส่วนตัวขององค์ดาไลลามทะที
จัดแสดง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นําท่านไปยัง
วัดโจคัง (Jokang Monastery) เป็ นวัดพุทธทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึ งของทิเบต อายุกว่า
ปี เป็ นที
ประดิษฐาน พระโจโวศากยุมนี (Jowo Shakyamuni) ซึงเจ้าหญิงเหวินเฉิงทรงอัญเชิญมาจากจีนครังทีทรงเสด็จมา
อภิเษกสมรสกับพราเจ้าซองเซ็นกัมโป พระโจโวศากยมุนี เป็ นพระพุทธรูปคู่บา้ นคู่เมืององค์สาํ คัญ เหมือนเสมือนหัวใจ
ของชาวทิเบต ตังแต่เช้าจรดคํานักแสวงบุญชาวทิเบตจะเดินทางมากจาทุกสารทิศของทีราบสูงทิเบตเพือได้มีโอกาส
สักการะพระโจโวศากยุมุนีสกั ครังในชีวิต เดิมวัดโจคังสร้างขึนเพือประดิษฐานพระมิเคียวบา (Mikyoba)ซึงเป็ นรูปปั น
จําลองพระศรีศากยมุนี ซึงพระมหาเทวีภริกุติอญ
ั เชิญมาจากเนปาลพร้อมพระองค์ในคราวทีทรงเสด็จอภิเษกสมรสกับ
พระเจ้าซองเซ็นกัมโป ภายหลังพระพุทธรูปนี ถูกนําเป็ นพระประธานทีวัดราโมเชแทน วัดโจคังถูกก่อสร้างโดยช่างชาว
เนปาล เป็ นสถาปั ตยกรรมเนปาล ตัวอาคารวัดถูกสร้างตามแนวทิศตะวันออกตะวันตกซึงประตูใหญ่หนั หน้าไปทาง
เนปาล
นําชม ตลาดบาร์กอร์ (Barkhor) ซึงตังอยูใ่ กล้ๆวัดโจคัง ประกอบไปด้วยลานด้านหน้าวัดโจคัง ทีเต็มไปด้วยนัก
แสวงบุญชาวทิเบตทีมานมัสการวัดโจคังด้วยการไหว้แบบอัษฏางคประดิษฐ์ จะมีของทีระลึกของความเป็ นทิเบตเช่นกําไล
ข้อมือทีเป็ นรากไม้มีสรรพคุณในการรักษาโรค กงล้อมนตรา ภาพทังก้า ธงมนต์ ผ้าคาดเอว เหรียญ สร้อยข้อมือ เทอร์
ควอยซ์
รับประทานอาหารเย็น
ทีพัก ทีพัก โรงแรม HOTEL KYICHU หรือเทียบเท่า

วันที ลาซา/Lhaza (3650 เมตร)
.

รับประทานอาหารเช้า จากนัน
นําท่านเดินทางไปยังพระราชวังโปตาลา(Potala Palace) กลุ่มอาคารคล้ายป้ อมปราการบนยอดเขามาโปรี
(Mar Po Ri) กลางเมืองลาซา ในอดีตเคยเป็ นพระราชวัง สร้างโดยพระเจ้าซองเซ็งกอมโป ในปี ค.ศ. เพือต้อนรับ
องค์หญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถงั พระราชวังนี เคยถูกทําลาย เสียหายอย่างหนัก จนกระทังปี คศ.
ดาไลลามะ
องค์ที สามารถควบคุมทิเบตได้ จึงดําริให้สร้างวังขึนมาใหม่ เพือเป็ นทีประทับและศูนย์กลางของการบริหารของ
รัฐบาลกลาง และตังชือพระราชวังนี วา่ Potala Palace ตามชือของภูเขาอันเป็ นทีประทับของพระอวโลกิเตศวร ในปี ค.ศ.
ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็ นมรดกโลก (World Heritage)รวมทังวัดโจคังพระราชวังนอร์บุลิงกา

รับประทานอาหารกลางวัน บ่ายนําท่าน
เทียวชมวัดเดรปุง (Drepung Monastery) เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ของนิ กายเกลุก ตังอยู่ทางทิศตะวันตกของลาซา
ห่างไปประมาณ กม. ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น นาลันทา แห่งทิเบต สมัยก่อนมีพระสงฆ์จาํ พรรษาถึง
รูป
ปั จจุบนั เหลืออยูเ่ พียง
รูป ภายในวัดประกอบด้วย พระราชวังกานเด็น (Ganden Podrang) วิทยาลัยสงฆ์ (Ngakpa
Trasang) การเรียนธรรมะในวัดนี จะเป็ นรูปแบบของ ตรรกวิภาษ (Debating)ในลักษณะการโต้วาทีเกียวกับปั ญหา
ธรรมะโดยใช้หลักตรรกะเพือให้เกิดความเข้าใจหลักธรรม โดยลามะสองคู่จบั คู่กนั แล้วใช้การตังคําถามแบบปุจฉาวิสชั นา
ฝ่ ายหนึ งถามอีกฝ่ ายหนึ งตอบ ผูต้ อบจะนังขัดสมาธิ ผูถ้ ามเมือตังคําถามเสร็จจะตบมือแล้วยืนไปข้างหน้า มือขวาจับ
สร้อยประคํา แล้วกระทืบเท้าซ้ายแล้วพุ่งมือขวาไปทีผูต้ อบด้วยท่าทางขึงขังเพือแสดงความมันใจของจน ส่วนผูต้ อบจะ
ตอบภายในระยะเวลาทีกําหนดและต้องสรุปตอนท้ายด้วยว่าเห็นด้วยกับผูต้ งคํ
ั าถมหรือไม่ ถ้าไม่ตอบภายในเวลาที
กําหนดหรือตอบผิด ผูต้ งคํ
ั าถามจะเอามือขวาทีถือสร้อยประคําหมุนบนศรีษะของผูต้ อบเพือให้ผูต้ อบเสียความมันใจ
หากผูต้ งคํ
ั าถามเป็ นฝ่ ายผิด ผูต้ อบจะแหย่ผูต้ งคํ
ั าถามโดยการตังคําถามง่ายๆ
รับประทานอาหารเย็น
ทีพัก โรงแรม HOTEL KYICHU หรือเทียบเท่า

วันที ลาซา/Lhaza – เจียนเซ่/Gyantse (3950 ม.)
08.00 รับประทานอาหารเช้า จากนัน
ออกเดินทางบนถนนสายมิตรภาพ ข้าม Khama La (4794 ม.) ท่านจะได้เห็นวิวทีสวยงามของทะเลสาปยัม
ดรุก (Yamdruk Tso) ทะเลสาบสีนําเงินเข้ม และธารนําแข็งนาซินกังซัง (Nazin Kang Sang) จากนันพาท่านข้าม Karo
La Pass (5045ม.) ระหว่างเส้นทางของการเดินทางในระยะทาง
กม.ท่านจะเห็นธารนําแข็ง ตลอดเส้นทาง
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
รับประทานอาหารเย็น
ทีพัก โรงแรม GYANTSE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที เจียนเซ่/Gyantse -ซิงกัสเซ่/Shigatse (39

ม.)

08.00 รับประทานอาหารเช้า จากนันนําท่านเทียวชม
ป้ อมปราการเจียนเซ่ (Gyantse Dzong) สร้างขึนในศตวรรษที ในปี ค.ศ.
ถูกใช้เป็ นที
บัญชาการการพรบเพือต่อต้านการรุกรานของอังกฤษ ป้ อมปราการตังเด่นอยูบ่ นยอดเขากลางใจเมืองด้านหน้ามี
อนุ สาวรียว์ ีรชน ท่านสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองเจียนเซ่และหุบเขาหยางจู
เทียวชมคุมบุมแห่งเจียนเซ่ (Gyantse Kumbum) สถูปรูปทรงแปดเหลียม เรียกว่าคุมบูม (Kumbum) เป็ น
สถาปั ตยกรรมทีโดดเด่นสร้างโดยเจ้าชายรับเท็นคุนซังพัก อายุกว่า
ปี สถูปจะมี ชัน ความสูง เมตร มีหอ้ ง
ทังสิน ห้อง ประตู
บาน เป็ นการเลียนแบบโครงสร้างของมันดาละ(Mandala) ในรูปแบบของสามมิติ
รับประทานอาหารกลางวัน บ่ายออกเดินทางไปยัง
เมืองชิงกัสเซ่ ระยะทาง กม. เยียมชมวัดชาลู (Shalu Monastery) วัดนี จะอยูก่ ่อนถึงชิงกัสเซ่ประมาณ
กม. เป็ นวัดในนิ กายศากยะจุดเด่นของวัดนี คือเป็ นสถาปั ตยกรรมผสมระหว่างจีนกับทิเบต หลังคาสีเขียวเหมือนวัดจีน
อายุประมาณ
ปี หลังแผ่นดินไหวและบูรณะใหม่ในศตวรรษที ทําให้สถาปั ตยกรรมเปลียนเป็ นฮันและทิเบต
ภายในมีหินสีดาํ รูปพระอวโลกิเตศวร ซึงเชือกันว่าเกิดขึนเองตามธรรมชาติ เดินทางต่อไปยังเมืองชิงกัสเซ่ ซึงเป็ นเมือง
ใหญ่อนั ดับสองรองจากลาซา เข้าชมวัดตาชิหลุนโป (Tashilhunpo Monastery) ซึงสร้างโดยดาไลลามะองค์ที เป็ น
อารามขนาดใหญ่ พืนที ,
ตารางเมตร ตังอยูเ่ ชิงเขา Drolma Ri มีกาํ แพงสีขาวขนาดใหญ่สาํ หรับแขวนผ้าทังก้าใน
งานเทศกาล (Goku Tranpa)
รับประทานอาหารเย็น
ทีพัก โรงแรม MANASAROVAR หรือเทียบเท่า

วันที จิงกัสเซ่/Shigatse -รองบุก/Rongbuk (
.

ม.)

รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปทางทิศใต้
โดยข้ามพาส Pang La pass (
ม.) ระหว่างการเดินทาง ระยะทาง กม. ท่านจะได้พบกับยอดเขาทีปก
คลุมด้วยหิมะ มากาลู (Makalu) ชิชะฟั งมา (Shishapangma) เราจะนําท่านไปยัง วัดรองบุก (Rongbuk Monastery)
ซึงจะเป็ นจุดชมวิวยอดเอเวอร์เรสต์ทีมีเจดียส์ ีขาวองค์ใหญ่เป็ นฉากหน้าหลังจากเดินทางถึงหมูบ่ า้ นรองบุก ท่านจะเห็น
ยอดเขาทีสูงทีสุดคือ Everest ฝั งเหนื อ (The North Face)

รับประทานอาหารกลางวัน จากนัน พาท่านไปเทียวชม
Everest Base Camp(EBC) โดยห่างจากวัดรองบุก กม. เราจะไปจอดรถทีบริเวณ Tent Camp ระยะทางจาก
Tent Camp ไป EBC ประมาณ กม. ท่านสามารถเดินไปใช้เวลา - . ชม. หรือเลือกนังม้าก็บริการ ณ Tent Camp
(ไม่รวมค่าบริการม้า)
รับประทานอาหารเย็น
ทีพัก EVEREST VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า คืนนี หอ้ งพักจะไม่มี Facility มากนักเพราะห่างไกลตัวเมืองโรงแรมสะอาด

วันที รองบุก/Rongbuk – เครอง/Kerong
เช้าตรู่ หากในวันที อากาศไม่เปิ ด เรายังมีเวลาตอนเช้าทีจะได้เห็นแสงแรกกระทบ Everest ทีนี และสามารถเดินทาง
ไป EBC ได้เช่นเดียวกับโปรแกรมวันที หลังจากชืนชมกับแสงแรก
รับประทานอาหารเช้า จากนันก็เดินทางต่อไปยัง
เครอง (Kerong) เมืองชายแดนทิเบตเนปาล บนถนนสายมิตรภาพท่านยังคงเห็นวิวภูเขาหิมะตลอดเส้นทาง
รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคาร ระหว่างทางแวะพักถ่ายรูปบริเวณจุดชุมวิวเพือบันทึกความทรงจําบนทีราบสูง
ทิเบต รับประทานอาหารเย็น
ทีพัก โรงแรม Kerong หรือเทียบเท่า

วันที เครอง/Kerong-กาฐมัณฑุ/Kathmandu
. รับประทานอาหารเช้า จากนัน
ข้ามสะพานมิตรภาพ เนปาล-ทิเบต จากนันเดินทางเข้าสู่กาฐมัณฑุ รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคารเมืองกาฐมัณฑุ
พักทีกาฐมัณฑุ โรงแรม Moon Light หรือเทียบเท่า

วันที 0 กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า
. เดินทางไปยังสนามบิน
. ออกเดินทางจากสนามบินกาฐมัณฑุไปยังกรุงเทพมหานคร
. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

****จํานวนผูเ้ ดินทางรับจํานวน - ท่าน หากไม่ครบ ท่านขอสงวนสิทธิในการออกเดินทาง
ท่านขึนไปและคิดค่าบริการเพิมท่านละ ,
บาท ***
อัตราค่าบริการ(บาท) จองหลัง มค.
วันทีเดินทาง
ราคาผูใ้ หญ่
12-21 ตุลาคม
75,900
*** ราคาไม่รวมตัวการบินไทย ,

ราคาเด็ก/มีเตียง
66,900

ราคาเด็ก/ไม่มีเตียง
65,900

อัตราค่าบริการรวม
.ค่าห้องพักระดับมาตรฐาน จํานวน คืน พักห้องละ - ท่าน
.ค่าเพอร์มิตเข้าเขตการปกครองทิเบต
.ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบเดียว
.ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล
.ค่าเข้าชมสถานทีและเพอร์มิต EBC
6.ตัวเครืองบินระหว่างประเทศ กรุงเทพ-เฉินตู และ กาฐมัณฑุ-กรุงเทพชันประหยัด สายการบินไทย
.ตัวเครืองบินเฉิงตู-ลาซา
.ค่าอาหารทุกมือ ระหว่างการเดินทาง
.ค่าเข้าชมสถานทีตามระบุในโปรแกรม
.ออกซิเจน ถังสําหรับติดรถ
.รถบัส
.ไกด์ทอ้ งถิน
.ประกันภัย
.อาหารเสริมระหว่างมือจากไทย

พักเดียว
10,500

อ้ตราค่าบริการไม่รวม
.ทิปไกด์คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ
บาท/ทริป
.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น มินิบาร์ กล้องถ่ายรูป ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์กนั หนาว
.ยาประจําตัว
การยืนยันการจอง
- สําเนาพาสปอร์ตอายุ ไม่ตาํ กว่า เดือน
- รูปถ่าย รูป พืนหลังสีอ่อน (scan ส่งมา)
- เงินมัดจํา ท่านละ ,
บาท หลังทําการจองภายใน วัน ส่วนทีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง เดือน
หมายเหตุ
หากท่านใดถูกปฏิเสธการเข้าทิเบต ณ immigration ลาซา ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
การยืนวีซ่าจีน (Chinese Visa Group)
- พาสปอร์ตตัวจริง
- *** รูปถ่าย ขนาด mm*33mm พืนหลังสีขาว ต้องเห็นใบหู เปิ ด
หน้าผาก ห้ามสวมสร้อยคอ ต่างหู ห้ามสวมเสือสีขาว ห้ามเห็นฟั น พ
ห้ามใส่เครืองประดับบนศรีษะ และแว่นตา ต้องตรงตามนี ไม่เช่นนันอาจ
ถูกปฏิเสธวิซ่า
- สําเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น
- ทีอยูแ่ ละเบอร์โทรติดต่อ, ทีทํางาน
การยืนทิเบตเพอร์มิต (Tibet Permit) ทางบริษทั จะเป็ นผูย้ นให้
ื โดยขอเอกสารประกอบดังนี
- สําเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น
- ทีอยูแ่ ละเบอร์โทรติดต่อ
- รูปถ่าย พืนหลังสีขาว รูป
- หลังมัดจํารบกวนส่งเอกสาร
การยืนวีซ่าประเทศเนปาล (Nepal Visa) ทางบริษทั จะเป็ นผูย้ นให้
ื
- พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมรูปถ่าย นิ วพืนหลังสีขาว รูป
- สําเนาพาสปอร์ตพร้อมลายเซ็น
- ทีอยูแ่ ละเบอร์โทรติดต่อ
การยกเลิก
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ มีค่าใช้จ่ายทังสิน ,
บาท เป็ นค่าวีซ่าและเพอร์มิตต่างๆ
 การยกเลิก ตัวเครืองบินไม่สามารถยกเลิกได้ ส่วนการยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง วันคืนมัดจํา % หาก
หลังจากนันไม่มีการคืนเงินเพราะต้องทําการจองตัวเครืองบินและการทําทิเบตเพอร์มิต
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสมเนื องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯบริษัทฯจะคํานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

 บริ ษัทฯจะไม่รับผิ ดชอบในกรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู เ้ ดิ นทาง เนื องจากมีสิงผิ ดกฎหมายหรื อสิ งของห้า ม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ ตามที
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทังหมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติหรือ
คนต่างด้าวทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย

