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ท่องเทีย่ วไปบนทีร่ าบสูงฝั ง่ ตะวันตกของทิเบต ชมธรรมชาติของขุนเขาใหญ่น้อยตัง้ ตระหง่านเรียงรายเป็ นทิว
เทือกสองฝากฝั ง่ ถนนอันแห้งแล้ง เวิ้งว้าง กว้างไกล แต่เต็มไปด้วยภาพแปลกตาของริว้ ธรณีอนั เกิดจากการกัดเซาะ
ของลมฝนและธารน้ าแข็งละลายไหลจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน “ช่างอัศจรรย์ยงิ่ นัก...โลกสีฟ้าของ
เรา”
ชมโบราณสถานกู่เก้อ อดีตอาณาจักรใหญ่ทางตะวันตกของทิเบต ทีม่ อี าณาเขตกว้างไกลถึงเลห์ ลาดักห์และ
ตอนเหนือของรัฐหิมาจัลประเทศ ก่อ นจะถู กรุกรานจากกองทัพมุส ลิมในเอเชียกลาง และกลายเป็ นส่ว นหนึ่งของ
อาณาจักรทิเบตในทีส่ ุด
ชมเขาไกรลาส ภูเขาศักดิ ์สิทธิ ์ของเกือบทุกศาสนาในอินเดีย ต้นกาเนิดเรื่องราวของเหล่าเทพ ทีน่ ักแสวงบุญ
ทัง้ ฮินดู เชน พุทธวัชรยาน ตัง้ ปณิธานว่าสักครัง้ ในชีวติ ต้องมาสักการบูชา และเป็ นหนึ่งในภูเขาสาคัญทีบ่ รรดานักไต่
เขาทัวโลกฝั
่
นอยากมาเยือน
ชม อารามสาคัญในพุทธนิกายวัชรยานและสถูปทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในทิเบตตลอดเส้นทางจนถึงเขาไกรลาศ
สัมผัสความงดงามของทะเลสาบศักดิ ์สิทธิ ์ที่สุด 1 ใน 3 ของทิเบต ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าการจุติมาเกิดของ
เหล่าเทพในพุทธนิกายวัชรยาน
กาหนดการเดิ นทาง 07 – 21 ก.ค. 2560
วันแรกของการเดิ นทาง(07/7/60)
กรุงเทพฯ – เฉิ นตู
16.00 น.
พร้ อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูมิ ประตูที่ แถวที่ สายการบินเสฉวน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
18.10 น.
ออกเดินทางสูเ่ ฉินตู โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ 38146
22.10 น.
ถึงเฉินตู รถรับ นาท่านทานอาหารว่างมื ้อดึก จากนันเข้
้ าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดิ นทาง(08/07/60) เฉิ นตู – คัชการ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่ สนามบินเฉินตู
08.10 น.
เหิรฟ้าสู่ คาซการ์ Kashgar หรื อคาสื อ Kashi โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8525 บริ การ
อาหารเที่ยงบนเครื่ อง
14.35 น.
เดิ น ทางถึ งสนามบิ น ภายในประเทศคาสื อ (KHG) หลัง ผ่านพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อง รถรั บ น าท่ า น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม
บ่าย
นาเที่ยวบ่านเมืองเก่าของคัชการ์
ค่า
หลังรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ สามของการเดิ นทาง(09/07/60) คัชการ์ – เย่เฉิ ง( 246 กม.)
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เช้ า

หลัง รั บ ประทานอาหารเช้ า น าท่ า นเดิ น ทางไปยัง เมื อ งเย่ เฉิ ง อยู่ห่ า งไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
ระยะทางราว 300 กม. / 4 ช.ม.
เย่เฉิง Yecheng หรื อ คาร์ กีลิค Karghilik หรื อ โชกกูกา Chokkuka เมืองโอเอซีสริ มทะเลทรายทัคลามา
กัน และเป็ นประตูสทู่ ี่ราบสูงทิเบตฝั่งตะวันตก และประตูสเู่ ส้ นทางหลวงสายคาราโครัมไฮเวย์ในประเทศ
ปากีสถาน เดิมผู้คนในเมืองนับถือพุทธศาสนามหายาน ต่อมาราวปี ค.ศ.1006 ศาสนาอิสลามได้ เข้ ามามี
บทบาทและเปลี่ยนแปลงความศรัทธา ระหว่างให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของขุนเขาแห่งปาร์ มี
และดินแดนขอบทะเลทรายทัคลามากัน บนเส้ นทางสาย ปาร์ มีไฮเวย์ M41 และ ทางหลวงสายซินเจียง
ทิเบต (G315) แวะชมโรงงานทามีดเยจีซาร์ และสุสานเจ้ าเมือง ซาเชอ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง จากนั น้ เดินทางต่ อจนถึงเมื องเย่ เฉิง นาท่ านเข้ าสู่ ท่ ีพัก
Yecheng Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่ า นาท่ านชมตลาดเย่ เฉิง
ค่า
หลังรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ของการเดิ นทาง(10/07/60) เย่เฉิ ง - ต้า หงเหลี่ยว ทัน้ (490 กม., 12 ชม)
เช้ า

หลัง รั บ ประทานอาหาร ณ โรงแรมที่ พัก น าท่ านเดิน ทางสู่ ต้ า หงเหลี่ ย ว ทัน้ ตัง้ อยู่ห่ า งไปทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ริมแม่น ้าโฮทานที่ไหลเลาะไปตามล่องเขาบนเทือกเขาคาลาคุนลุ้นสูง 8611 เมตรเหนือ
ระดับน ้าทะเล ติดกับชายแดนเขตปกครองตนเองทิเบต เส้ นทางจะไต่สงู ข้ ามยอดเขาต่างๆ ของเทือกเขา
คุนลุ้น ผ่านชุมชน.คูเ่ ฉอต่าปัน้ และม่าจ๊ า ต่าปั่น รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
จากนัน้
เดินทางต่อสุ่ชุมชน ต้ า หงเหลี่ยว ทัน้ ลัดเลาะไปบนถนนที่ตดั ไปตามไหลเขาพอให้ รถสวนผ่านได้ ชม
ทัศนียภาพของเทือกเขาคาราคุนลุ้นสูงชันซ้ อนสลับกันที่ยอดเขาถูกปก
คลุมด้ วยหิมะขาวโพลน บดบังความดาทะมึนสูงใหญ่ของแต่ละยอดเขาที่
เบื ้องล่างสุดเป็ นร่องหลื บลึกของแม่น ้าโฮทาน อันเกิดจากการไหลรวมกัน
ของแม่น ้ายารังคาซ (แม่น ้าหยกขาว)และแม่น ้าคาราคาซ(แม่น ้าหยกดา)
ที่ไหลลงสู่ตอนกลางของทะเลทรายทาคลามากัน ขณะที่ผ่านหมาจาต้ าปั่ นท่านสามารถเห็นวิวของยอด
เขาเฉียวเก่อลี่ ยอดเขาสูงอันดับสองของเทือกเขาคุนลุ้น
เย็น
เดินทางถึงหมู่บ้านต้ า หงเหลี่ยว ทัน้ นาท่านเข้ าสู่ที่พกั จากนัน้ รั บประทานอาหารค่ า และพักผ่ อน
ตามอัธยาศัย
วันที่ห้าของการเดิ นทาง(11/07/60) ต้า หงเหลี่ยว ทัน้ – ตัวหม่
๊ า(577 กม., 10 ชม)
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เช้ า

หลังรับประทานอาหาร ณ ที่พกั นาท่านเดินทางไปยังเมืองตัว๊ หม่า เส้ นทางจะ ผ่านช่องเขาและทุ่งหญ้ า
ทิเบตอันแห้ งแล้ งที่มีเพียงหญ้ าและพืชล้ มลุกต้ นเล็ก ๆ ที่สามารถยืนต้ นอยู่ได้ ในฤดูร้อน ตลอดเส้ นทางที่
เวิง้ ว้ างและถนนหลวงที่ เต็ม ไปด้ วยฝุ่ นดินเหลื องและแดง ท่านสามารถชมเทื อกเขาใหญ่ ยาวตลอด
เส้ นทางที่งดงามจากสีที่ตดั กันของทุ่งหญ้ ากว้ างสีนา้ ตาลอมเหลือ งและเขียวไล่ระดับเฉดสีไปจนถึงสี
น ้าตาลเข้ มอมดาของยอดเขาต่าง ๆ ตังเรี
้ ยงเป็ นทิวแถว ยอดสุดปกคลุมด้ วยหิมะและธารนา้ แข็งขาว
โพลนตัดกับท้ องฟ้าสีน ้าเงินเข้ มไร้ ขี ้เมฆและสายหมอกใด ๆ ขณะที่เขาบางยอดในทิวแถวเดียวกันทาตัว
แปลกแยกด้ วยสีน ้าตาลอมแดงอันเกิดจากสินแร่ในดินที่ตา่ งออกไป
เที่ยง
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ระหว่า งทาง จากนัน้ เดิ น ทางต่อ โดยผ่ า น ทะเลสาบน้ า เค็ ม หลงมู่
Lungmu Co หรื อ หลงมู่ซวั่ ทะเลสาบ 1 ใน 3 ของทะเลสาบขนาดใหญ่แห่งทุ่งหญ้ าเฉียงถาง ที่มีอาณา
เขตกว้ างจากตะวันออกสู่ทิศตะวันตก 2,400 กม.และจากทิศเหนือจรดทิศใต้ 700 กม.และมีความสูง
4,500 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล
บ่าย
ถึง หมู่บ้านตัว๊ หม่า Duomar หรื อ ตัว๊ หม่าเชี ยง 多玛乡ชุมชนโอเอซิสของชาวจีนและทิเบตบนที่ราบสูง
5,000 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ชาวบ้ านมีอาชีพเลี ้ยงสัตว์แบบไร่ท่งุ ให้ หา
กินเอง เช่น แพะ แกะ จามรี เป็ นต้ น พื ้นที่โดยรอบของขอบหลังคาโลกแห่ง
นี ้อุดมไปด้ วยทรัพยากรทางธรรมชาติมาก ตังแต่
้ ปลาและสัตว์น ้าอื่น ๆ ที่
หาได้ ง่ ายจากทะเลใหญ่ 2-3 แห่ง ที่ มี ระยะทางห่างไม่เกิ น 50 กม.และ
สินแร่ตา่ ง ๆ เช่น ถ่านหิน เหล็ก โครเมียม ทองแดง สังกะสี ทองคาทังที
้ ่เป็ นก้ อนและฝุ่ นผงแพลตินมั หิน
คริสตัล หยก และน ้ามัน เป็ นต้ น นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั เกสเฮ้ าท์ที่ดีที่สดุ ในเมือง
เย็น
รับประทานอาหารค่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หกของการเดิ นทาง(12/07/60) ตั ๋วม๋า-สือเฉี ยนเหอ(230 กม., 9 ชม)
เช้ า

หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านเดินทางไปยังเมืองสือเฉียนเหอ ห่างไปทางทิ ศใต้ ระยะทาง 231 กม./
6 ช.ม.ระหว่างแวะ รูต๊อกซอง Rutok Dzong ป้อมและอารามพุทธวัชรยานที่สร้ างบนเนินเขาสูง 100
เมตร ริ มแอ่งรูต๊อก แต่ถกู ทาลายลงในยุคปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรมจีน ตัวอาคารประกอบไปด้ วยชันของก
้
าแพง
ป้องกันริมผาสูงชัน้ ที่สร้ างขึ ้นโดยชาวมอนโบราณ
จากนัน้ เดินทางต่ อและแวะชม ทะเลสาบป้ านกง หรื อ ทะเลสาบแปงกองฝั่ งจีน มักจะรู้จกั กันในชื่อ
ทะเลสาบหงส์ หรื อ สวอนเลค มีความสูง 4,241 เมตรจากระดับน ้าทะเล และยาว 150 กม.จากตะวันตก
สูต่ ะวันออก มีคอคอดกระที่แคบที่สดุ จากเหนือสู่ใต้ 40 เมตร มีพื ้นที่ราว 604 ตร.กม. และจุดที่ลกึ ที่ สดุ มี
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ความลึก 41.3 เมตร และในทะเลสาบยังมีเกาะเล็ก ๆ ขนาดกว้ าง 300เมตรและยาว 200 เมตร ถิ่นอาศัย
ของนกนางนวลที่มีเป็ นพัน ๆ ตัว ซึ่งท่านสามารถพบเห็นนกและไข่ของพวกมันได้ ทั่วไปตามซอกหิน
หย่อมหญ้ าในบริ เวณคุ้งทะเลสาบ หรื อ แม้ แต่ตามเกาะแก่งเล็ก ๆ ในทะเลสาบซึ่งนักท่ องเที่ยวสามารถ
นัง่ เรื อเล็กออกไปตามลมและชมธรรมชาติกลางทะเลสาบ นอกจากนกนางนวลแล้ วท่านอาจจะได้ พบ
สัตว์ปีกอื่น ๆ เช่น นกเป็ ดน ้าสีเทาที่ดาผุดดาว่ายหาปลาในทะเลสาบเป็ นอาหาร และบ่อยครัง้ ที่นี่มกั จะมี
เรื่ องเล่าในหมูค่ นเลี ้ยงสัตว์วา่ หลายคนเคยเห็นมังกรหรื อสัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวขึ ้นในทะเลสาบแห่ง
นี ้ ซึง่ เป็ นการเพิ่มสีสนั ให้ ทะเลสาบสีมรกตเข้ มแห่งนี ้
ในฤดูร้อนทะเลสาบแห่งนีจ้ ะเป็ นแหล่งรวมของเหล่านกอพยพจากเอเชียใต้ ที่พัดหอบเอาลมร้ อนจาก
อ่าวเบงกอลสู่ทีราบสูงอันหนาวเย็นให้ กลายเป็ นสวรรค์ของเหล่านกน ้าทังหลาย
้
ในช่วงเดือนพฤษภาคม
จนถึงกันยายนจึงกลายเป็ นฤดูดนู กในแถบที่ราบสูงทิเบตฝั่งตะวันตก
เย็น
เดินทางถึง สือเฉียนเหอเจิ ้น นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั
สือเฉียนเหอเจิ ้น หรื อ เซงเก๋อซางโป ฆาปาป์ มีความหมายว่า เมืองริมแม่น ้าชิเฉียนหรื อแม่น ้าเซงเก๋อ ซึ่ง
มี ต้ น ก าเนิ ด จากธารน า้ แข็ ง บนภู เขาไกรลาส เป็ น แม่ น า้ สายหลัก ไหลผ่า เมื อ งไปรวมกับ แม่ น า้ การ์
กลายเป็ นแม่น ้าสินธุที่ไหลผ่านซานสการ์ ในแคชเมียร์ และที่ล่มุ อินดุสซึ่งเป็ นต้ นกาเนิดแหล่งอารยธรรม
สินธุ และไหลลงสูท่ ะเลอาราเบียนที่นครการาจีในประเทศปากีสถาน
ชิเฉียนเหอเจิ ้น เมืองหลักของเขตปกครองหง่าริ Ngari Prefecture เมืองนี ้ก็มกั จะถูกเรี ยกว่า งารี่ ตามชื่อ
เขตปกครอง ขณะที่ ก าร์ Gar หรื อ ก๊ าเอ๋ อ ร์ Ga’er ในส าเนี ย งจี น เป็ น ชื่ อ เดิ ม ของเมื อ ง แต่ปั จ จุบัน
หมายถึง การ์ เคาท์ตี ้ Gar County of Ngari Prefecture
จากนัน้ หลังรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ให้ ท่านพักผ่ อนตามอัธยาศัย
วันที่เจ็ดของการเดิ นทาง(13/07/60) สือเฉี ยนเหอ – จ้าต๋า
เช้ า
หลังรับประทานอาหาร ณ ที่พกั เปลี่ยนเป็ นรถบัส สาหรับเดินทางบนเส้ นทางต่อจากนี ้ไปจนถึงลาซานา
ท่านเดินทางไปยังจ้ าต๋า ห่างไปทางทิศใต้ ระยะทาง 189 กม.หรื อประมาณ 7 ชม. จ้ าต๋า มีชื่อเสียงและ
รู้จกั ในหมู่นกั เดินทางที่เคยท่องไปทัว่ ดินแดนหลังคาโลกว่า เป็ นดินแดนแห่งป่ าดิน ด้ วยมีลกั ษณะทาง
ภูมิ ป ระเทศที่ เป็ น ดินตะกอนที่ ถูกพัดพา สะสม และถูก กัดเซาะด้ วยลมฝนและธารน า้ แข็งที่ ละลาย
กลายเป็ น แม่ น า้ สายต่า ง ๆ ที่ มี ต้ น ก าเนิ ด จากหุบ เขาในเทื อ กเขาไกรลาส จ้ า ต๋า อ าเภอเล็ ก ๆ ที่ มี
ประชากรอาศัยอยูร่ าว 10,000 คนโดยส่วนใหญ่จะเป็ นชาวทิเบต ซึง่ อดีตเคยเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องหลวงของ
อาณาจักรโบราณกู่เก้ อในศตวรรษที่ 10 ที่ผ่านร้ อนผ่านหนาวจากการรุกรานของกองทัพมุสลิมคาราคา
นิดจากเอเชียกลาง กองทัพมองโกลในศตวรรษที่ 11 และถูกรวบให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของอาณาจักรทิเบตที่ มี
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ศูนย์กลางการปกครองอยู่กรุ งลาซา โดยทไลลามะองค์ที่ 5 ในราวศตวรรษที่ 17 และขับไล่ชาวลาดักห์
ออกไปจากราชอาณาจักร ชมป่ าดินที่ใหญ่ โตมหึม า มี รูปลักษณะที่ เกิ ดจากการแกะสลักโดยลมฝน
กระแสะน ้าเคี่ยวกราตามเวลา ก่อให้ เกิดรูปปัน้ ดินหลากหลายลักษณะยืนเรี ยงรายกว้ างไกล
เที่ยง
รับประทานอาหารระหว่างทาง
จากนัน้
เดินทางต่ อ ระหว่ างทางผ่ านช่
สู่ รอั ฐงเขามากมายบนที
หิ ม าจั ล ประเทศ อิ่ รนาบสู
เดี ยงทางตะวั
ซึ่ ง ลั ก ษณ
นตกของทิ
ะภู มิ เบต ด้ วยภูมิทศั น์ที่ไม่ซ ้ากันตล
ประเทศคล้ ายแกรนด์แคนยอนแต่กว้ างใหญ่กว่า
หลายเท่า
ถึงจ้ าต๋า นาท่านไปยัง อารามโท้
วัด เยี
หลิยงะเฉ้
หรือะ-โอว๊
อ โท้ หลิงวักอมปะ
ด ลาฆางวัดคาร์
พุทธนิ
โปกและวั
ายวัชรยานที
ด ดุ๊ ่เก่าแก่ที่สดุ ของเขตปกครองงา
กฆาง ซึง่ ได้ เก็บรักษาสิ่งล ้าค่าและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมากมาย
จากนัน้ นาท่ านเช็คอินที่พัก Tholing Guesthouse หรือดีท่ สี ุดในเมือง
เย็น
หลังรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่แปดของการเดิ นทาง(14/07/60) จ้าต๋า-กู่เก้อ-ถ่าชิ้ น
เช้ า
หลังรับประทานอาหาร ณ ที่พัก นาท่านเดินทางไปยัง โบราณสถานกู่เก้ อหรื อซาปารัง ห่างไปทางทิศ
ตะวันตก ระยะทาง 17 กม. / 45 นาที
โบราณสถานกู่เก้ อ หรื อซาปารัง อดีตศูนย์การปกครองของอาณาจักรโบราณกู่เก้ อที่รุ่ง เรื องในราว
ศตวรรษที่ 10 ที่เคยมีอาณาเขตกว้ างไกลไปถึงซานสการ์ เลห์ หุบเขาสปี ติและคินเนอร์ ซึ่งอยู่ทางตอน
เหนือของรัฐหิมาจัลประเทศ อินเดีย โดยทัง้ การรบพุ่งพิชิตเมืองและ
การเข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพุทธนิกายวัชรยาน ชมความ
ยิ่งใหญ่ของป้อมพระราชวังขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ เ่ นินเขา ก่อสร้ างไล่ระดับ
ตามไหล่เขามีรูปร่ างคล้ ายปิ รามิดสูง 152-183 เมตร ซึ่งท่านสามารถ
ชมทัศนียภาพแบบพาโนราม่าของที่ราบสูงทิเบตตะวันตก ที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนที่ใด ได้ ไกลสุดลูกหูลูกตา
เห็นทิวเทือกเขาสีครามที่ปกคลุมไปด้ วยหิมะและท้ องฟ้ากว้ างที่ใสกระจ่างจนแทบลืมความร้ อนจากไอ
แดดบนหลังคาโลกเลยทีเดียว ได้ เวลาอันสมควรเดินทางกลับสูเ่ มืองจ้ าต๋า
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้
เดินทางต่อไปยังถ่าชิ ้น ห่างไปทางทิศตะวันออกระยะทาง 270 กม./ 10
ช.ม.
ถ่าฉิ น้ Darchen หรื อ Tarchan เป็ นชุม ชนเล็ก ๆ ในอาเภอผู่หราง เป็ น
หน้ าด่านสาหรับเหล่าผู้จาริ กแสวงบุญชาวบอน (นิกายสาขาของพุทธ
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วัชรยาน) พุทธ ฮินดู และเชน และปั จจุบนั มีเป็ นจุดเริ่ มต้ นของเหล่าผู้พิชิตมากกว่าพันคนต่อปี เดินเท้ าสู่
เขาไกรลาศ ซึ่งต้ องถึงที่หมายภายใน 1 วัน ซึ่งบางคนที่เดินเร็ วสามารถเดินถึงหมายระยะทาง 52 กม.
ภายใน 15 ชัว่ โมง ภูเขาไกรลาศ เทือกเขา 1ในกลุ่มเทือกเขาทรานส์หิมาลายา ต้ นกาเนิดของแม่น ้าสาย
สาคัญของทวีปเอเชีย เช่น สัตเลจุสาขาแม่น ้าสินธุ แม่น ้าพรหมบุตร และแม่น ้าการ์ นาลี สาขาแม่น ้าคง
คา เป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ของหลายศาสนาที่ถือกาเนิดในอินเดีย
เย็น
ถึง ถ่าชิ ้น นาท่านเข้ าเช็คอินที่พกั Tarchen Guesthouse หรื อดีที่สดุ ในเมือง
จากนัน้ หลังรับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ให้ ท่านได้ พักผ่ อนตามอัธยาศัย
วันที่เก้าของการเดิ นทาง(15/07/60) ถ่าชิ้ น-ขมวิ วเขาไกรลาศ ทัง้ วัน
เช้ าตรู่
นาท่านไปยังเขาไกรลาส เพื่อเดินเท้ าระยะทางสัน้ ๆ ชมภาพอันงดงามอรุณแรกแย้ มของแสงตะวันยามเช้ า
กระทบยอดเขาไกรลาสที่สงู 6,700 เมตร ณ ที่ราบไกลาส โคล่า จุดชมวิว
จากนั น้ หลังรั บ ประทานอาหารเช้ า แบบปิ กนิ ก ให้ ท่านได้ เดินเล่นในทุก
มุมมองเพื่อสัมผัสภาพฝั นที่โอกาสจะได้ มาเห็นนันแสนยากเย็
้
น ได้ สมั ผัสด้ วย
ตัวเองว่า ไกรลาสของแท้ หน้าตาเป็ นอย่างไร ในทางภูมิศาสตร์ เขาไกรลาส
(Mount Kailash, Mount Kailas) มีชื่ อภาษาทิเบตว่า “คัง-ติเซ” (Gang Tise)
แปลว่า ธารนา้ แข็ง เป็ นยอดเขาหนึ่ง ของเทื อกเขาหิม าลัย ซึ่งเป็ นเทื อกเขา
เดียวกับที่ตงของยอดเขาศั
ั้
กกะมารตาหรื อเอฟเวอเรสต์ ตังอยู
้ ่ ทางทิศตะวันตก
ของเขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน ทางตอนเหนือของยอดเขานันทาเทวี
ราว 100 ไมล์ เป็ นต้ นก าเนิ ด ของแม่ น า้ ที่ ย าวที่ สุ ด สี่ ส ายแห่ ง เอเชี ย
ได้ แก่ แม่นา้ พรหมบุตร (Brahmaputra River) ซึ่งไหลไปทางภาคกลางของทิเบต แล้ วลงไปที่แคว้ นอัสสัม
ของอินเดีย แม่นา้ สินธุ (Indus or Sindhus) ในปากี สถาน แม่นา้ สัตเลจ (Sutlej หรื อ Sutudri) ซึ่งไหลรวม
กับแม่น ้าสินธุ แม่น ้าการ์ ลี ซึ่งได้ กลายเป็ นแม่น ้าคงคา (Ganges) ในอินเดีย และยังมีทะเลสาบอีก 7 แห่ง
อยู่รายรอบ ซึ่งแห่งที่สาคัญที่จะต้ องกล่าวถึง คือ “ทะเลสาบมานัสโรวาร” (Manasrowar) หรื อ “ทะเลสาบ
มานัสสะ” เป็ นทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ กว้ าง 15 ไมล์ อยู่ทางใต้ ของเขาไกรลาส ชาวทิเบตเรี ยกทะเลสาบ
นีว้ ่า Tso Rinpoche แปลว่า ทะเลสาบอันมี ค่า เชื่อกันว่านา้ ในทะเลสาบแห่งนี ส้ ามารถรักษาโรคได้ เขา
ไกรลาสมีอายุถึงปั จจุบนั 50 ล้ านปี สูง 22,020 ฟุต ถือเป็ นลาดับที่ 32 ของโลก และสูงเป็ นลาดับดับที่ 19
ในบรรดายอดเขาของเทือกเขาหิมาลัย ที่รายล้ อมอยู่รอบภูเขาไกรลาศ ปกติภูเขานี ้จะปกคลุมด้ วยหิมะและ
น ้าแข็งดูขาวโพลนตลอดปี รูปทรงภูเขาที่มนราบ ทะเลหมอกที่กลืนไปกับหิมะใน ยามต้ องแสงอาทิตย์จ้าทา
ให้ ดปู ระดุจแผ่นเงิน หรื อหน้ าผาสีขาว จะสะท้ อนสีเงินระยิบระยับ และแปรเปลี่ยนเป็ นสีม่วง ทองเหลือง
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อร่ ามเมื่ออาทิตย์แผดแสงแรงขึ ้นมีทะเลหมอกที่ล้อมรอบยอดเขาเลื่อนลอยไปมาดูมีเสน่ห์ชวนมอง ดังนัน้
ภูเขานี ้จึงได้ ชื่อว่าไกรลาส หรื อ ไกลาส ” เป็ นคาวิเศษณ์ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “สีเงินยวง หรื อ ภูเขาสี
เงิน เขาไกรลาสไม่เพียงเป็ นยอดเขาน ้าแข็งที่งดงามชวนดู แต่ยงั มีความผูกพัน ที่เกี่ยวโยงกับความเชื่อทาง
ศาสนาหลายศาสนา ทังฮิ
้ นดู พุทธ เชน (Jain) และบอนหรื อเพิน (Bon ศาสนาดังเดิ
้ มของทิเบต นับถือผี แต่
ต่อมาได้ กลายมาเป็ นนิกายหนึ่งในพุทธศาสนา) ซึง่ ล้ วนเชื่อว่า เขาไกรลาสเป็ นภูเขาศักดิส์ ิทธิ์ และทะเลสาบ
มานัสโรวาร์ ก็ได้ ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ด้วย ความเชื่อเหล่านี ้ได้ สอดแทรกเข้ ามาอยู่ในความคิด ของ
ผู้คนที่อาศัยผูกพันอยูโ่ ดยรอบเป็ นรัศมีกว้ างไกลมาแต่โบราณกาล และกระจายไปทัว่ โลกเป็ นหลายพันล้ าน
คน ซึ่งต่างก็ มีวิธีอธิ บายธรรมชาติอันเหมือนสวรรค์บนพืน้ โลกนีต้ ่างกันไป และกลายเป็ นจุดหมายหนึ่งที่
ผู้คนตังใจจะต้
้
องไปเยือนให้ ได้ สักครัง้ หนึ่งของชีวิต นาท่านชมทิวแถวจาริ กแสวงบุญของผู้มีศรัทธาจาก
หลากศาสนม ที่เดินเท้ าไปยังจุดสักการะของแต่ละศาสนา ผ่านประตูผ่านภพ หรื อ Star gate ประตูที่ชาว
ทิเบตเชื่อว่า เมื่อเดินผ่านแล้ วจะได้ ไปสู่ภพใหม่ที่สดใสแข็งแรงมีแต่โชคลาภทิ ้งเคราะห์ทงปวงไว้
ั้
เบี ้องหลังได้
เวลาอันสมควรเดินทางกลับสูถ่ ่าชิ ้น
เย็น
เข้ าที่พกั รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สิบของการเดิ นทาง(16/07/60) ถ่าชิ้ น-ทะเลสาบมานาสสโรวาร์-อารามชุย
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
จากนัน้ เดินทางไปยังทะเลสาบมานาสสโรวาร์ Lake Manassarovar หรื อ ทะเลสาบหม่าผางย้ ง 玛旁
雍错 ทะเลสาบน ้าจืดท่ามกลางทะเลสาบเกลือที่มีอยูท
่ วั่ ที่ราบสูงทิเบต รูปร่างเกือบวงกลมมีขนาดเส้ นรอบวง
ราว 88 กม.ลึ ก 90 เมตร มี พื น้ ที่ 320 ตร.กม.สู ง 4,555 เมตรเหนื อ
ระดั บ น า้ ทะเล เชื่ อ มติ ด กั บ ทะเลสาบลาอั๋ ง หรื อ ทะเลสาบรั ค ซาสโตล
ทะเลสาบต้ นก าเนิด ของ สัต เลจุ สาขาของแม่นา้ สิ นธุ เชื่ อกันว่าทะเลสาบ
มานัสโรวาร์ เป็ นสถานที่ที่เป็ นต้ นกาเนิดของหงส์ และหงส์จะบินกลับมาที่นี่ทกุ
ปี บ้ างก็ว่าครัง้ หนึ่งพระศิวะก็เคยเกิดเป็ นหงส์บินอยูเ่ หนือทะเลสาบแห่งนี ้ มีการกล่าวถึงทะเลสาบ มานัสโร
วาร์ ในศาสนาต่างๆ ในตานาน วรรณคดีโบราณเช่น มหากาพย์รามายณะ และมหากาพย์มหาภารตะยุทธ
ว่า สรุปรวมด้ วยความเชื่อของคนหลายพันล้ านคนในโลกที่เชื่อในแบบเดียวกันว่าทะเลสาบมนัสโซวาร์ เป็ น
ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ใครได้ ถกู ต้ องสัมผัสหรื อนาเอามาล้ างร่างกาย หรื อได้ อาบน ้าในทะเลสาบนี ้ ก็เสมือนได้
บรรลุส่สู รวงสวรรค์หรื อเข้ าไกล้ พระผู้เป็ นเจ้ าด้ วยความเชื่อในเรื่ องความศักดิส์ ิทธิ์ของทะเลสาบ จึงมีข้อห้ าม
ในการทาร้ ายสัตว์ทุกชนิด ในทะเลสาบ ห้ ามมีการจับปลา แต่ก็น่าแปลกที่ทุกปี ในเวลาเดียวกัน จะมีปลา
หลายร้ อยตัวขึ ้นมาตายริ มฝั่ งพระที่ชุยกอมปา จะนามาทาความสะอาดแล้ วตากแห้ งแจกให้ กับผู้มาแสวง
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บุญชาวทิเบตเชื่อว่า เป็ นอาหารที่สวรรค์ประทานมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้ หายจากโรคภัยไข้ เจ็บ มานาสสโรวาร์
ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของศาสนาต่าง ๆ เช่น ชาวฮินดูว่าเป็ นทะเลสาบแห่งแรกที่พระพรหมได้
บันดาลขึ ้นหลังการสร้ างแผ่นดินเสร็ จสิ ้น ชาวพุทธวัชรยานโบราณเชื่อว่าเป็ นทะเลสาบที่ตงอยู
ั ้ ่กลางโลกชื่อ
ว่า อนาวัตปตะ ซึ่งสามารถระงับความร้ อนที่แผดเผาร่างกายได้ ชาวฮินดูเชื่อว่า เป็ นสระอโนดาตหนึ่งใน
เจ็ดสระศักดิส์ ิทธิ์รอบเขาไกรลาศ และยังเชื่อว่าเป็ นเกียรสมุทร ใช้ กวนน ้าอมฤต
จากนัน้ นาท่ านไปยัง อารามโบราณชุยกอมปะChiu Gompa ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเขา
เนินเขาสูงริ มทะเลสาบ ชมทัศนียภาพของทะเลสาบแสนงาม มีเหล่านกนา ๆ
ชนิ ด บิ น หาอาหารเป็ น ฝูง ๆ ที่ ส าคัญ ท่า นสามารถชม ยอดเขาไกรลาศ ที่ มี
ลักษณะเป็ นสามเหลี่ยมดาทมึนที่ปกคลุมด้ วยหิมะขาวโพลน โผล่เหนือเนินเขา
ที่กว้ างใหญ่
จากนั น้ นาท่ าน สู่ วัด ต่ างๆ ที่ สร้ างโดยรอบทะเลสาบเพื่ อชมมุ มมองที่ แตกต่ างกั น และขึน้ จุดวิว
พอยน์ทเพื่อชม เทือกเขาหิมะที่เรี ยงรายกว้ างยาวสุดขอบฟ้า และเห็นทะเลสาบแฝดของ ทะเลสาบมานัสโซ
วาร์ เรี ยกว่าทะเลสาบปี ศาจ อยุ่ค่กู ับมานัสโซวาร์ แตกต่างอย่างไร ต้ องไปดูด้วยตาและฟั งไกด์เข้ าหู ก็จะ
ซาบซึ ้งถึงอิทธิพลของธรรมชาติ ได้ เวลาสมควร นาท่านเข้ าที่พกั เกสท์เฮาส์ ณ อารามชุย
เย็น
เข้ าที่พกั รับประทานอาหารค่า ณ ที่พกั และให้ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สิบเอ็ดของการเดิ นทาง(17/07/60)
อารามชุย – ซากา(4610 เมตร)
เช้ า
หลังรับประทานอาหาร ณ ที่พกั นาท่านเดินทางสุ่เมืองซากา ระยะทาง 167 กม. เป็ นการขับรถที่ไต่สูง
ขึ ้นไปผ่านเมือง Horqu และช่องเขา Mayun-la อันเป็ นที่ราบกว้ างใหญ่ มีท่งุ หญ้ าที่กาลังระบัดใบสีเขียว
อ่อนหลากหลายสี ส่องประกายของยอดหญ้ าสีเขียวสดราวผืนพรมหลากสีสนั และเต็มไปด้ วยเหล่าฝูง
จามรี ที่กาลังลิ ้มลองอาหารหญ้ าอ่อนอันโอชะ และเป็ นอาหารทางตาสาหรับนักท่องเที่ยวบรรยากาศเต็ม
ไปด้ วยความสดชื่น บางครัง้ ก็จะเห็นชาวทิเบตออกมานอกบ้ านนัง่ ดื่มน ้าชา กับครอบครัวริ มฝั่ งแม่น ้าซา
กา แม่น ้าที่ยาวที่สดุ ในเขตขอบหลังคาโลก ชมดอกไม้ ทงุ่ หญ้ า สลับกับฝูงจามรี จนถึง เมืองซากา
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง นาชมเมืองซากา จนได้ เวลาสมควร นาท่านเข้ าที่พัก รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สิบสองของการเดิ นทาง(18/07/60)
ซากา – เอเวอร์เรสต์เบสแค้มป์ (490 ก.ม,3840 เมตร)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พกั เพลินชมวิวทิวทัศน์ ในยามเช้ าที่สวยงาม
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่เอเวอร์ เรสต์ เบสแค้ มป์ เส้ นทางจะผ่านหุบเขา และภูเขาสูงเรี ยงรายกัน
ตลอดทาง ชมชี วิตความเป็ นอยู่ การเกษตรกรรมในเขตพื น้ ที่ ชุ่ม นา้ กึ่ง ทะเลทราย มี ท ะเลสาบเล็ก ๆ
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เกิดขึ ้นไปทัว่ เหมาะกับการทาเกษตรกรรมบนที่สงู เลี ้ยงเหล่าฝูงจามรี และ แกะ มีเต้ นท์พกั มากมายตาม
ทะเลสาบ เหล่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทัว่ โลก ทังมานมั
้
สการ และ มาหาประสบการณ์หนึ่งเดียว
ในชีวิต แวะหยุดให้ ทกุ ท่านได้ ถ่ายรูป รับประทานอาหารปิ กนิก ท่ามกลาง บรรยากาศที่สวยงาม
ถึง
เอเวอร์ เรสต์แค้ มป์ แวะชมธารนา้ แข็งที่เชิงเขาเอเวอร์ เรสต์ลักษณะคล้ ายเจดีย์นา้ แข็งสูงท่วมหัวชนิด
แจแปนแอลปส์ยังอายเลย ชมทิวทัศน์โดยรอบเบสแค้ มป์ ซึ่งมีสถานที่โดยรอบเป็ นที่ราบสลับเนินเขา
มองเห็นยอดเขาเอวอร์ เรสต์ ด้ าน North Face และยอดเขาสูงระดับกว่า 8000 เมตรยืนเรี ยงรายเป็ นแนว
ยาวนนับตังแต่
้ ยอดเขา มากาลู( Makalu 8460 เมตร) ยอดเขาลอตเซ( Lhotse 8513 เมตร) ยอดเขา เอ
เวอร์ เรสต์ (everest 8848 เมตร) ยอดเขา โช-โอยุ(Cho-Oyu 8210 เมตร) กันได้ อย่างใกล้ ชิด
เย็น
เข้ าที่พกั รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สิบสามของการเดิ นทาง(19/07/60)
เอเวอร์เรสต์เบสแค้มป์ -ซึกาเจ๋อ(3840 เมตร, 420 กม)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าพร้ อมชมการแสดงแสงสีเสียงที่แสนมหัศจรรย์ยามอาทิตย์อทุ ยั เหนือทิวเขาสูงบน
หลังคาโลก จนได้ เวลาสมควรเตรี ยมตัวออกเดินทางสูเ่ มืองซึกาเจ๋อ
จากนัน้ เดินทางผ่ านเมืองเซการ์ แวะวัดรองพู และรั บประทานอาหารเที่ยง
บ่าย
เดินทางผ่าน ปางลาพาส ช่องทางที่สูงถึง 5200 เมตรที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่หนึ่งเดียวในโลกคือ
จุดตัดของทะเลทรายและเทือกเขาหิมาลัย และมียอดเขาที่สูงกว่า 8000 เมตรยืนเรี ยงรายส่งเราจนลับ
สายตา
เย็น
ถึงเมืองซึกาเจ๋อ เข้ าที่พกั รับประทานอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สิบสีของการเดิ นทาง(20/07/60) ซึกะเจอ – ลาซา (3650 เมตร, 280 กม)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ที่พกั นาชมวัดทาชิหลุนโป วัดใหญ่เป็ นอัน ดับสองรองจากโปตาลา ชมตลาด
เก่าแก่ของเมืองโบราณแห่งนี ้ จากนันออกเดิ
้
นทางสู่ลาซา ตลอดเส้ นทางจะเห็นเทือกเขาหิมะเรี ยงรายอยู่
ล้ อมรอบถนนที่เรากาลังเดินทางเส้ นทางจะผ่านทังระดั
้ บที่สงู สามพันเมตรข้ ามห้ าพันเมตรจนไปสามพัน
เมตรที่ ลาซา แวะชมทะเลสาบ ยัมต๊ อกทโซ
เที่ยง
ถึงลาซา รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย
ให้ ท่านได้ พกั ผ่อนกับการเดินทาง ปล่อยเดินเล่นตามอัธยาศัย ท่านที่ต้องการเข้ าพระราชวังโปตาลาต้ อง
แจ้ งไกด์(ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ไกด์ จะได้ จองให้ ทา่ นล่วงหน้ า
เย็น
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนฝั นดีราตรี สวัสดิ์
วันที่สิบห้ าของการเดิ นทาง(21/07/60) ลาซา-เฉิ นตู-กรุงเทพ
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เช้ า
09.20 น.
11.20 น.
15.40 น.
17.25 น.

หลังรับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั นาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานของเมืองลาซา
นาท่านเดินทางออกเดินทางสู่นครเฉินตู โดยสายการบินเสฉวนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8658
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินครเฉินตู นาท่านรับประทานอาหารกลางวันช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
เหิรฟ้ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบินเสฉวนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8145
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจมิร้ ูลืม
*******************************************************************
อัตราค่าบริ การ สาหรับ 15 คนขึ้นไป
นอนเดี่ยว เพิ่ ม
อัตราค่าบริ การ สาหรับ 10 คน
นอนเดี่ยว เพิ่ ม
อัตราค่าบริ การ สาหรับ 8 คน
นอนเดี่ยว เพิ่ ม
อัตราค่าบริ การ สาหรับ 6 คน
นอนเดี่ยว เพิ่ ม

ท่านละ 165,000.ท่านละ 75,000.ท่านละ 175,000.ท่านละ 75,000.ท่านละ 189,000.ท่านละ 75,000.ท่านละ 210,000.ท่านละ 75,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพ ฯ – เฉินตู – คัชการ์ // ลาซา – เฉินตู – กรุงเทพ ฯ ชันท่
้ องเที่ยว
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนและใบอนุญาตเข้ าทิเบต
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
4. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ ใช้ รถโพรวีล 3 ท่านต่อ 1 คันช่วงคัชการ์ -สือเชียนเหอ
ตังแต่
้ สือเชียนเหอจนถึงลาซา ใช้ รถ 29 ที่นงั่
7. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
8. น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง แบบพิเศษ(SOS) ตามกรมธรรม์ระบุ
10. ค่ามัคคุเทศก์ ไทย-จีน
อัตรานี้ ไม่รวม
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1. กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี ) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3%
7. ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในโปรแกรมนี ้
การมัดจา
มัดจะท่านละ 50,000 บาทหลังจากตกลงจองทัวร์ การจองต้องจอง 1 เดือน ก่อนออกเดิ นทาง
การยกเลิ ก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 35,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 50,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย,
การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ ยวจะสิน้ สุ ดลง ทางบริ ษั ทฯ จะถื อว่าท่ านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิ ดชอบ
ค่าบริการที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศหรื อห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ องหรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
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5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การ
จากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การ
ทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คาสัญ ญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริ ษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 100 หยวน/วันต่ อ 1 ท่ าน
5. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ และหัก ณ ที่
จ่ าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษทั ฯ จะออกให้ ภายหลัง
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรั บหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สั ญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มกี าร ชารุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ า
เกิดการชารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสี ฟ้า หรื อสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรื อรู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้ อแขนกุดโชว์ไหล่ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **
ท่ านที่ประสงค์ ใช้ รูปถ่ ายข้ าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรียมหนังสื อรับรองต้ นสั งกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ งหนังสื อเดินทาง
4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. กรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 18 ปี
- เด็กอายุตา่ กว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่ อและแม่ ขอสาเนาสู ติบัตร(ใบเกิด) และสาเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน)
- เด็กอายุตา่ กว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่ อหรื อแม่ ขอสาเนาสู ตบิ ัตร(ใบเกิด) ,สาเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,สาเนาบัตร
ประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่ อและแม่ ,หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสั มพันธ์ ว่า เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทาง
อย่ างไร และต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่ อหรื อแม่ ออกโดยที่อาเภอหรื อเขตเท่ านั้น และ
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- เด็กอายุต่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสาเนาสู ติบัต ร(ใบเกิด),สาเนาทะเบี ยนสมรส (ในกรณี ที่ จดทะเบียน) ,สาเนาบัตร
ประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่ อและแม่ , หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสั มพันธ์ ว่า เกี่ยวข้ องกับ ผู้
เดินทางอย่ างไร ต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่ อหรื อแม่ ออกโดยที่อาเภอหรื อเขตเท่ านั้น
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- ใบเปลีย่ นชื่ อ หรื อ เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุตา่ กว่ า 5 ปี ขอสู ตบิ ัตร(ใบเกิด)ตัวจริง

6. เอกสารทีใ่ ห้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
7. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่ มที่มปี ัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 7 วันทา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
9.โปรดทาความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิม่ เติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษทั ทัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
10. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2
สัปดาห์
11. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ (กรุ ณาสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษทั ฯ)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารู ปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
4. นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

**การขอวี ซ่ าเข้ า ประเทศจี น สถานทู ต จี น อาจเปลี่ ย นกฎเกณฑ์ การยื่ น วี ซ่ าโดยไม่ แ จ้ ง ให้ ท ราบ
ล่ วงหน้ า**
พาสปอร์ต ควรมีอายุใชง้ าน
เหลือเกิน 6 เดือน
ขายCNCANKASคาราเยเชงดาโฮดือมักชิกวนแซนดาดาเชนไกลาศชุยเบสแค้ม-153UAA-s60

มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่ รับผิดชอบกรณี
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