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ประวตัขิบวนรถไฟ ORIENT EXPRESS 

รถไฟไตห่ลังคาโลกสายประวตัศิาสตร ์ ทนุกอ่สรา้ง 33.9 พันลา้นหยวน (163 พันลา้นบาท) เปิดใชเ้มือ่

วนัที1่ก.ค. 2549 เป็นทางรถไฟทีส่รา้งยากและล าบากทีส่ดุในโลกคอื：ยังไมม่ปีระเทศใดทีเ่คยสรา้งทางรถไฟบน

ทีร่าบสงูเกนิ3,500เมตรจากระดับน ้าทะเลแตท่างรถไฟสายนีเ้ฉลีย่แลว้ก็เกนิ4,000 เมตรจากระดับน ้าทะเล นับจาก

เมอืงซหีนงิ-ลาซา จะมรีะยะทาง 1,956ก.ม. ใชเ้วลาเดนิทาง 26 ชัว่โมง 23 นาทมี ี 45สถาน ี รถไฟวิง่ความเร็ว

สงูสดุ160ก.ม./ช.ม.ในพืน้ใตด้นิทีไ่มใ่ชด่นิหนาวเยอืกแข็ง และวิง่ความเร็ว 100ก.ม./ช.ม.ในพืน้ใตด้นิทีเ่ป็นดนิ

หนาวเยอืกแข็ง  ผา่นเขตทะเลทรายโกบ ี ขา้มเทอืกเขาคนุหลนุ ผา่นทุง่หญา้เลีย้งสตัวใ์นเขตทุง่ทีร่าบสงูเชยีงถัง 

ผา่นเขตธารน ้าแข็งบนเทอืกเขาสงูในเขตทีร่าบสงูจา้งถัง โปรดอยา่กระพรบิตา....กับทัศนยีภาพมหัศจรรยก์วา่พัน

กโิลเมตร รถไฟจะผา่นอโุมงคค์นุหลนุยาว 1,686 เมตร และผา่นอโุมงคท์ีส่งูทีส่ดุในโลก 4,905 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล“เฟิงหวอ่ซาน”และผา่นสถานรีถไฟทีส่งูทีส่ดุในโลก(5,072 เมตร) “ถังกูล่า”กอ่นจะเขา้สูล่าซา ทเิบต 

เดนิทางตอ่ดว้ยรถไฟ Orient Express จากหลันโจว มณฑลกานซ ู เขา้สูเ่ขตปกคลองตนเอง หวยุหวเูออ่
ซนิจยีง ปลายทางทีว่ลูมูฉูี  

Orient Express กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1883 ทีป่ระเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ เพือ่ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารท่ัวไปที่

ตอ้งการเดนิทางไปยังประเทศตา่งๆในยโุรป ตัง้แตป่ระเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน สวสิเซอรแ์ลนด ์ออสเตรยี ฮัง

การี ่อติาลี ่ฯ หลังจากนัน้ไดรั้บการตอบรับอยา่งด ีจงึเริม่ใหบ้รกิารแบบ LUXURY หรหูรา สะดวกสบาย ส าหรับผูท้ีม่ ี

ฐานะด ี โดยทกุ 5 ปี จะจัดหนึง่ครัง้ ทกุครัง้ทีจั่ดไมว่า่ราคาคา่เดนิทางจะแพงแคไ่หนก็ตาม แตล่ะขบวนก็ขายเต็ม

ในเวลาไมน่านนัก เมือ่ไดรั้บความนยิมมากจงึไดจั้ดประจ าทัง้ปี เดนิทางทอ่งเทีย่วในยโุรป จนเป็นต านานกลา่วขาน

กัน ในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว และน าไปเป็นตัวเอกใน หนังสอื และภาพยนตร ์หลายเรือ่ง 

ในปี 1985 Orient Express ไดเ้ริม่เสน้ทางใหมจ่ากยโุรปมายังเอเชยี โดยเริม่เดนิทางจากสถานซีรูคิ ผา่น

ปารสี เบอรล์นิ วอรซ์อ มอสโคว ์ผา่นไซบเีรยี ปลายทางทีก่รงุปักกิง่ โดยใหบ้รกิารปีละหนึง่ครัง้  

ในปีเดยีวกัน บรษัิท China Orient Express ก็ไดก้อ่ตัง้ขึน้ เพือ่น านักทอ่งเทีย่วทีม่ฐีานะด ี ตอ้งการความ

หรหูรา มรีะดับ สะดวกสบาย ไปทอ่งเทีย่วตามเสน้ทางตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี  เชน่ เสน้ทางสายไหมซนิเจยีงใต ้

ปีละครัง้ เสน้ทางสายไหมซนิเจยีง-กานซู ่ ปีละสีค่รัง้ นอกจากนี ้ Orient Express ยังใหบ้รกิารเสน้ทางอืน่ๆ ใน

ประเทศจนีอกีหลายเสน้ทาง 

 บนรถไฟ Orient Express นอกจากมตีูน้อนตามประเภทตา่งๆ แลว้ ยังมตีูเ้สบยีง Restaurant 
Car ตูบ้าร ์Bar Car พรอ้มเปียโน บรรเลงสดโดยนักรอ้ง และนักดนตร ี

 อาหารทกุมือ้เทีย่งและเย็นทีรั่บประทานบนรถไฟ พรอ้มเสรฟิดว้ยไวนแ์ดง เบยีร ์เครือ่งดืม่ และ

ผลไม ้เมนูอาหารจะไมซ่ ้ากนั 

 ทกุจอดของสถานตีา่งๆจะมผีลไมท้อ้งถิน่สดๆ สง่ถงึหอ้งของทกุทา่น 

 ไมต่อ้งยา้ยกระเป๋าใบใหญท่กุวัน ถงึจะไปพักโรงแรมบางคนื ก็แคเ่ตรยีมกระเป๋าใบเล็กก็พอแลว้ 

 มแีพทยพ์ยาบาลประจ ารถไฟ เพือ่ความสบายใจของทกุทา่น 

 จบการเดนิทาง กปัตนัรถไฟจะมอบใบประกาศนยีบตัรใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

ลกัษณะหอ้งพกับนรถไฟ “ชงิไห–่ทเิบต-ซหีนงิ” ตูพ้กันอนวไีอพหีอ้งละ 4 ทา่น 
(ไมม่หีอ้งเดีย่วบนรถไฟ) 

 
ลกัษณะหอ้งพกับนรถไฟOrient Express  (ม ี2 แบบ) 

1. แบบ Gold Cabin 

 พกัได ้1 ทา่นตอ่หอ้ง มหีอ้งน า้สว่นตวั 

 พกัได ้2 ทา่นตอ่หอ้ง มหีอ้งน า้สว่นตวั 
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2. แบบ Classic Red Wood Cabin 

- พกัได ้1 ทา่นตอ่หอ้ง / หอ้งน า้แชร ์บรกิาร หวัและทา้ยตู ้

- พกัได ้2 ทา่นตอ่หอ้ง / หอ้งน า้แชร ์บรกิาร หวัและทา้ยตู ้

- พกัได ้3 ทา่นตอ่หอ้ง / หอ้งน า้แชร ์บรกิาร หวัและทา้ยตู ้

- พกัได ้4 ทา่นตอ่หอ้ง / หอ้งน า้แชร ์บรกิาร หวัและทา้ยตู ้

 

**ราคาทวัร ์ตอ้งเดนิทางครบ 10 ทา่น 

***โรงแรมคนืแรกไมม่บีรกิารหอ้งเดีย่ว จดัโดยสายการบนิ*** 
 

 

เทีย่วเจาะลกึ ครบกวา่ 
ทเิบต:  ลาซา-ทะเลสาบหยางจัวยง-ยือ่คาเจ๋อ-เจยีงจอื-จาสอืหลนุปซูอื 
ซนิจยีง:  ซหีนงิ-หลนัโจว-จางเย-่ตนุหวาง-ทลููฟ่าน-วลูมูฉูี 

 
 

 

 
 

  

 ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งว่า วัดในลาซาบางแหง่ บางครัง้อาจมปีระกาศปิดไมใ่หเ้ขา้ บรษัิทฯจะ
จัดวัดอืน่ใหช้มแทน ถา้จัดไมไ่ดห้รอืเวลาไมเ่พยีงพอ จะคนืเงนิคา่บตัรผา่นประตวูัดนัน้ๆ 

 เนื่องจากทเิบต เป็นพืน้ทีอ่อ่นไหวทางการเมอืง ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งว่า ในกรณีทีม่เีพยีง
ขา่ว ยังไมม่ปีระกาศหา้มเขา้จากทางรัฐบาลจนี บรษัิทฯถอืว่ายังมคีวามปลอดภัยอยูใ่นระดับปกต ิผู ้
จัดยังคงเดนิหนา้จัดกรุ๊ปทัวรต์่อไป เพราะตั๋วเครือ่งบนิ, หอ้งพัก, วซีา่ ตอ้งมกีารจัดการเตรยีมไว ้
ล่วงหนา้ แต่ถา้ในกรณีทีม่ปีระกาศหา้มเขา้อย่างเป็นทางการ ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสีย่งว่า เมือ่

วนัเดนิทาง ราคา Classic Red Wood Cabin พกัเดีย่วเฉพาะโรงแรม 
9 คนื จา่ยเพิม่ 

วซีา่จนี 

13 - 27 ก.ย. 2563 

100,800.- 1 หอ้งพกั 4 ทา่น 14,500.- รวม 

103,800.- 1 หอ้งพกั 3 ทา่น 14,500.- รวม 

108,800.- 1 หอ้งพกั 2 ทา่น 14,500.- รวม 

132,900.- 1 หอ้งพกั 1 ทา่น รวมพักหอ้งเดีย่วแลว้ รวม 

ราคา Gold Cabin พกัเดีย่วเฉพาะโรงแรม 
9 คนื จา่ยเพิม่ 

วซีา่จนี 

120,800.- 1 หอ้งพกั 2 ทา่น 14,500.- รวม 

159,800.- 1 หอ้งพกั 1 ทา่น รวมพักหอ้งเดีย่วแลว้ รวม 

ผูท้ ีม่โีรคหวัใจและความดนัโลหติสงู ไมเ่หมาะทีจ่ะเดนิทางไปทเิบต 
กรณุาสง่เอกสารลว่งหนา้ 45 วนักอ่นเดนิทาง เพราะตอ้งท าวซีา่จนีกอ่นเพือ่ท าวซีา่ทเิบต 

รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

เทีย่วบนิ/เวลาบนิ ต ัว๋ภายในประเทศอาจมกีารเปลีย่นแปลง 



 

CH-CA / เท่ียวครบทิเบต-ชิงไฮ-้กานซู่-ซินเจียง 15 วนั          4 

 

กรุ๊ปหยุดด าเนนิการอาจมคีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้ได ้เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋ว ฯลฯ ซึง่ไมอ่าจขอเงนิคนืได ้
แตใ่นสว่นคา่ใชจ้่ายทีย่ังไมไ่ดใ้ช ้หรอื ด าเนนิเรือ่งขอคนืได ้บรษัิทฯจะจัดคนืใหล้กูคา้ตามจรงิไดก้็
ตอ่เมือ่ ทางบรษัิทไดร้ับคนืมาจากสายการบนิ หรอื โรงแรม หรอืจากเอเยน่ตต์า่งประเทศแลว้เทา่นัน้ 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่1    สนามบนิสวุรรณภมู-ิเฉงิต ู    

15.00 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิเสฉวนแอร์
ไลน ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. น าทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ 3U8146 

21.45 น. ถงึนครเฉงิต ูเมอืงเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ภีมูปิระเทศลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา มฤีดรูอ้นที่

อบอุน่ ฤดหูนาวทีไ่มห่นาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู มพีืน้ทีป่ระมาณ 485,000 ตารางกโิลเมตประ

ชากร83.02 ลา้นคน สว่นหนึง่เป็นชนกลุม่นอ้ยเชือ้ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยีธ่เิบตเมีย้วหยุ เชยีง 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้ พักทีโ่รงแรมทีส่ายการบนิจัดให ้

 (โรงแรมคนืแรกทีส่ายการบนิจดัใหไ้มม่หีอ้งพกัเดีย่ว) 

วนัที ่2  เฉงิต-ูลาซา หลงัคาโลก 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

11.25 น. โดยเทีย่วบนิที ่3U 8695 เดนิทางสูน่ครลาซา นครศักดิส์ทิธิ ์เมอืงหลวงของเขตปกคลองตนเองชน
ชาตจิา้งทเิบต ทเิบตมพีืน้ที1่,228,000ตารางกโิลเมตร ประชากร 3.43 ลา้นคน 

14.15 น. ถงึลาซาดนิแดนหลังคาโลกซึง่อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 3,650 เมตร มแีมน่ ้ายาลจูา้งปู้ เจยีงไหล
ผา่นเชือ่กันวา่บรรพบรุษุชาวทเิบตเป็นชนเผา่เรร่อ่นในเขตเอเชยีกลางทีอ่พยพยา้ยถิน่เขา้มา 
กษัตรยิท์เิบตองคแ์รกมพีระนามวา่ “นยาตรเีชนโป” ในปี ค.ศ. 1719 จนีเริม่แผอ่ านาจเขา้มาทเิบต 
ในปลายศตวรรษที ่ 19 อังกฤษเริม่เขา้แทรกแซงทเิบตรวมถงึรัสเซยี จนเมือ่พรรคคอมมวินสิตจ์นี
สามารถตัง้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีไดส้ าเร็จในปีค.ศ. 1949 และในปีถัดไปจนีก็บกุยดึปลด
แอกทเิบตทันท ี 
น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ขา้ทีพั่กในตัวเมอืงลาซาพักผอ่นเพือ่ปรับสภาพรา่งกาย 

19.00 น. รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่LHASA INTERCONTINENTAL HOTELหรอืเทยีบเทา่  

ส าคญั  คนืนีข้อใหท้า่นพักผอ่นใหเ้ต็มทีเ่พือ่ปรับสภาพรา่งกาย ลาซาเป็นเมอืงทีอ่ยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล
3650เมตร จงึมแีรงกดอากาศต า่ มอีอกซเิจนนอ้ย รา่งกายระยะแรกอาจมอีาการออ่นเพลยี บางท่าน
อาจจะปวดศรีษะ หรอืทอ้งเสยี ทอ้งอดื หรอืคลืน่ไส ้อาเจยีน จงึควรนอนพักผอ่นใหม้ากพอ เมือ่ตืน่
ข ึน้มาจะไดส้ดชืน่ 
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ขอ้แนะน าไมค่วรสบูบหุรีแ่ละดืม่สรุา ไมค่วรแชอ่าบน ้าในคนืนี ้ ถา้อาบน ้า อยา่ใหน้านเกนิ 10 นาทลีดความวอ่งไว
ในการเดนิ ท าทกุอยา่งใหช้า้ลงไมค่วรเดนิขึน้เนนิหรอืขึน้บันไดสงูในวนัแรกทีม่าถงึ 

 

วนัที ่3  ลาซา-วงัโปตาลา-วดัโจคงั-ตลาดแปดเหลีย่ม 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

ชมเมอืงลาซา เป็นเมอืงโบราณทีม่อีายกุวา่ 1,350 ปีเชือ่กันวา่บรรพบรุษุชาวทเิบตเป็นชนเผา่
เรร่อ่นในเขตเอเชยีกลาง ทีอ่พยพยา้ยถิน่เขา้มา  

 น าชมวดัโปตาลากง หรอื พระราชวงัโปตาลากง เป็นสถานทีเ่ลือ่งชือ่ทีส่ดุของโลก สรา้งขึน้
ในสมัยพทุธศตวรรษที ่  13  มเีนือ้ที ่  120,000   ตาราง
เมตร  ตัง้อยูบ่นยอดเขาแดง (มารโ์ปร)ี เป็นอาคาร  13  ชัน้ 
มหีอ้ง  1,000 หอ้ง  สงู  1,017  เมตร สรา้งโดยกษัตรยิซ์ง
เซนิกัมโปใน ค.ศ.  7  สรา้งขึน้ไวส้ าหรับพระมเหสอีงคห์ญงิ
หวนุเฉงิ（文成公主）ทีเ่ป็นชาวจนี（หลานของฮอ่งเตถ้าง

ไทจ่งในสมัยราชวงศถั์ง）ตอ่มาใชเ้ป็นสถาน ศกึษาพระ

ธรรม มพีระลามะเป็นผูป้กครองโดยแบง่เป็น 3 สว่น คอื 
สว่นสขีาว เขตสงัฆาวาส ใชเ้ป็นทีพ่ านักของสงค ์  สว่นสี

แดง เป็นสว่นพทุธาวาส ประกอบดว้ยสถปูทองค าและของมี
คา่ตา่ง ๆ  สว่นสดุทา้ยคอื  สว่นสเีหลอืง  จะเป็นตัวเชือ่ม
กลาง 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

  น าชมวดัตา้เจา หรอื วดัโจคงั วดัศักดิส์ทิธิท์ีส่ดุในลาซา สรา้งขึน้ใน ค ศ. 7  พรอ้มพระราชวงั
โปตาลากง โดยกษัตรยิซ์งเซนิกัมโป กษัตรยิอ์งคแ์รกทีรั่บศาสนาพทุธเขา้มา วดัแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่
เป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูหุม้ทองค าประดับดว้ยอัญมณีมคีา่ทีอ่งคห์ญงิหวนุเฉงิแหง่ราชวงศถั์ง 
ซึง่เป็นมเหสชีาวจนีน าเขา้มา  ชาวทเิบตเรยีกพระพทุธรปูองคน์ีว้า่ “โจโบ” และในปี ค.ศ. 1961 ได ้
สงวนไวเ้ป็นสมบัตลิ ้าคา่ของชาต ิ ในอดตีวดันีเ้ป็นทีอ่ยูข่องดาไลลามะและปันเชนลามะ ดา้นหลัง
วดัโจคังจะมองเห็นวงัโปตาลาและเห็นถนนปาเจีย่วซึง่เป็นเสน้ทางประกอบพธิกีรรมอันศักดิส์ทิธิ ์

 น าทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงของฝากทีถ่นนปาเจีย่ว(ถนนแปดเหลีย่ม) ซึง่เป็นตลาดทเิบตทีใ่หญ่
ทีส่ดุของเมอืงซาลา มคีวามยาว 800 เมตร เลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ซึง่จะมพีอ่คา้ แมค่า้ตัง้ 

แผงวางขายสนิคา้สารพันมากมายตลอด 2 ขา้งทาง และมพีระธดุงคท์ีน่ั่งสมาธอิยูร่มิทาง ซึง่จะสวด
มนตใ์หพ้รหากไดรั้บการบรจิาคจากผูม้จีติศรัทธาเลอืกชมสนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร(อาหารพืน้เมอืงพรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง)  

 พกัที ่LHASA INTERCONTINENTAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4  ลาซา-อารามจาสอืหลนุปซูือ่-ยือ่คาเจอ๋  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 เดนิทางไตภ่เูขาสงูขา้มขอบฟ้าสูเ่มอืงส าคัญของทเิบต
เมอืงยือ่คาเจอ๋ หา่งจากลาซาไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต ้
100 กม. ระหวา่งทางชมววิทวิทัศนท์ีก่วา้งไกลสดุขอบ
ฟ้ามภีเูขาหมิะเรยีงรายสลับเป็นชัน้สวยงามน าทา่นไป

น าชมอารามจาสอืหลนุปซูือ่ ทีป่ระทับขององคป์าน
เชนลามะ ผูน้ าทางจติวญิญาณอกีองคห์นึง่ของทเิบต 
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1427 ในรัชสมัยขององคด์าไลลามะ
องคแ์รก ZGYALWA GENDUN DRUP) น าชมสีส่ว่น
ส าคัญของอาราม 
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สว่นแรก วหิารพระศรเีมตไตรย ประดษิฐานพระศรี
อารยิเมตไตรย องคใ์หญท่ีส่ดุในโลก สงู 26.2 เมตร 
สรา้งขึน้ในปี   ค.ศ. 1914 โดยชา่งศลิป์กวา่ 900 คน ใช ้

เวลาสรา้ง 4 ปี ควบคมุงานโดยปานเชนลามะองคท์ี ่ 9 
องคพ์ระพทุธรปูสรา้งดว้ยทองแดงหนักและหอ่หุม้ดว้ย
ทองค าหนักกวา่ 300 กก. พระพักตรก์ระจา่งใส แกะสลัก
อยา่งสวยงาม นิว้พระหัตถแ์ตล่ะนิว้ยาวมากกวา่ 1 เมตร 
ผา่นชมทีป่ระทับขององคป์านเชนลามะ จากนัน้น าทา่น
ไปชมทีบ่รรจพุระศพของปานเชนลามะองคท์ี ่4 สรา้งเป็น
สถปูสงู 11 เมตร นับเป็นสถปูเกา่เพยีงสถปูเดยีวทีร่อด
พน้จากการท าลายในยคุปฏวิตัวิฒันธรรม  
สว่นทีส่อง หอ้งบรรจพุระศพของปานเชนลามะองคท์ี ่ 10 (มรณภาพเมือ่ปี ค.ศ. 1989) 
ดา้นหนา้สถปูจะแสดงภาพเมือ่ครัง้ทา่นยังมชีวีติอยู ่ลอ้มรอบดว้ยสายรุง้ ทีส่รา้งจากกลอ้งคาไลโดส
โคป เพดานหอ้งพระศพตกแตง่ดว้ยภาพกาลจักรมานดารา ฝาผนังเป็นภาพพระพทุธท าจากทองค า
แท ้ 
สว่นทีส่าม วดัเกลซงั ชมโถงชมุนุมหรอือโุบสถกลาง ซึง่เป็นหนึง่ในอาคารเกา่แกข่องอารามจาสื

อหลนุปซูือ่  
สว่นทีส่ ี ่ตาชลินุโปโกรา เป็นเสน้ทางแสวงบญุรอบอาราม มรีะยะทาง 3 กม.  

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

น าทา่นชมส านกัสงฆป๋์ายจยอืซือ่(ส านักสงฆเ์พลกอร ์ PALKHOR MONASTERY) ส านักสงฆ์
ขนาดใหญส่รา้งขึน้ในปลายศตวรรษที ่ 14 ถงึตน้ศตวรรษที ่ 15 เดมิเป็นทีร่วมของพระสงฆใ์น
ศาสนาพทุธมหายานลัทธสิบินกิาย แตปั่จจบุันเหลอืเพยีงนกิายหมวกเหลอืงจ าวดัอยูเ่ป็นสว่นใหญ ่
น าชมอโุบสถหลกั 3 ชัน้ ซึง่ประดษิฐานพระพทุธรปู “พระศรอีรยิะเมตไตรย” สงู 8 เมตร ตัวอาคาร
ประดับดว้ยภาพทังกาโบราณท าจากผา้ไหม ยังเป็นทีเ่ก็บชดุนักแสดงโอเปรา่ทเิบตทีท่ าจากผา้ไหม
โบราณและผา้ปักในสมัยราชวงศห์มงิ ชมภาพจติรกรรมฝาผนังรปูมานดาราเสน้ผา่ศนูยก์ลาง10 ฟตุ  

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร 

  พกัที ่SHIGATSE WANGRUN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัที ่5  ยือ่คาเจอ๋-เจยีงจอื(ทะเลสาบหยางจวัยง)-ลาซา 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  เดนิทางสูเ่มอืงเจยีงจอื ชมทะเลสาบหยางจวัยงห(ูทะเลสาบยามดรกYAMDROK LAKE) ซึง่
เป็นทะเลสาบ 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิส์ทิธิข์องชาวทเิบตทีอ่ยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลกวา่ 4,400 เมตร 
ทะเลสาบมสีเีทอรค์อยสใ์สเรยีบดังกระจก ทกุๆปีจะมคีนนับแสนเดนิทางมาประกอบพธิลีา้งบาป 
เมือ่ทา่นไดม้าเยอืนทะเลสาบแหง่นีจ้ะรูส้กึเหมอืนฟากฟ้าอยูแ่คเ่อือ้มมอืถงึ เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์
ภเูขา ทีร่าบ ทุง่หญา้ ฝงูแกะ ฟารม์ววั พันธุไ์มป่้าหลากสสีนั  
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14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

บา่ย  เดนิทางกลับนครลาซา (4 ชัว่โมง)   

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร(อาหารพเิศษซปุเห็ด) 

พกัทีL่HASA INTERCONTINENTAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6  ลาซา-ซหีนงิ-รถไฟทเิบตสายประวตัศิาสตร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม แลว้เดนิทางไปสถานรถไฟ 

 น าทา่นขึน้รถไฟชงิไห ่ - ทเิบตไปทีซ่หีนงิ บนรถไฟตดิตัง้ระบบจา่ยออกซเิจนสองระบบ พเิศษ
ระบบทีห่นึง่สง่ออกซเิจนผา่นอากาศในระบบปรับอากาศแบบผสมเพือ่ใหป้รมิาณออกซเิจนของ
รถไฟแตล่ะขบวนสงูถงึ83% ระบบทีส่องจา่ยออกซเิจนสว่นกลางจะชว่ยใหผู้โ้ดยสารสามารถสดูดม
ผา่นอนิเตอรเ์ฟซไดโ้ดยตรง ออกซเิจนสามารถลดระดับความกดอากาศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ชว่งระยะทางรถไฟในเขตลาซา ความยาว 1142 กม. ระยะทางทีว่ ิง่ความสงูเกนิ 4000 เมตรเหนอื
ระดับน ้าทะเลมถีงึ 960 กม.ชว่งทีส่งูทีส่ดุ สงูถงึ 5072 เมตรเหนอืระดับน ้าเล 

(เวลาประมาณ) โดยรถไฟขบวนที ่K918 หรอื T28 เดนิทางสูซ่หีนงิ * ตูพั้กนอนวไีอพ ีหอ้งละ 4 
ทา่น (ไมม่หีอ้งเดีย่วบนรถไฟ) 

 3,664  เมตร จากระดบัน า้ทะเล - ออกเดนิทาง
จาก “สถานรีถไฟลาซา” 

 4,305  เมตร จากระดบัน า้ทะเล - เขา้สูเ่ขต 
“หยงัปาจิง่” ผา่นโรงงานไฟฟ้าพลังไอน ้า บรเิวณนีจ้ะ
มบีอ่น ้าพกุระจายอยูท่ั่วไป บางบอ่จะมนี ้าพพุวยพุง่สงู
ถงึ 100 เมตร  

 4,780  เมตร จากระดบัน า้ทะเล - ออกจากเขต
ปกครองตนเองชนชาตทิเิบตทีส่ถานบีนภเูขา “ถงักูล่า-ซาน” จดุสงูสดุทีท่างรถไฟสาย
ประวตัศิาสตรพ์าดผา่น ผา่นชมแนวเทอืกเขาเกอ๋ลาตานตง (ยอดสงูสดุสงู 6,621 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล) ซึง่เป็นตน้น ้าของแมน่ ้าแยงซเีกยีง ขบวนรถไฟจะผา่นอโุมงคท์ีส่งูทีส่ดุในโลก 
5,010 เมตรจากระดับน ้าทะเล “เฟิงหวอ่ซาน” 

 4,743  เมตร จากระดบัน า้ทะเล - เขต “เข
อเขอ่ซหีลี”่ เขตอนุรักษ์พันธุส์ตัวป่์าสงวนประเภท 
กวางทเิบต ลาป่า ววัเหลอืง ฯลฯ รถไฟจะวิง่ผา่น
สะพานขา้มแมน่ ้า ซึง่ตัวสะพานจะออกแบบเป็น 2ฃฃ 
ชัน้ ชัน้บนส าหรับรถไฟวิง่ และชัน้ลา่งส าหรับใหฝ้งู
สตัวป่์าอพยพ 

 4,615  เมตร จากระดบัน า้ทะเล  -  เขต “ปู้ ตง้
เฉวยีน” น ้าในบรเิวณนีจ้ะไมก่ลายเป็นน ้าแข็งไมว่า่จะ
อยูใ่นฤดหูนาวทีม่หีมิะปกคลมุ เพราะมคีวามรอ้นระอสุง่ผา่น
มาจากใตด้นิ 

4,772 เมตร จากระดบัน า้ทะเล– เขา้สูช่ว่งสงูสดุของ
ชอ่งเขาคนุหลนุทีท่างรถไฟพาดผา่น ผา่นชมธารน ้าแข็งสรุโิย
ธนิเบกิฟ้า ถา้อากาศดสีามารถมองเห็นยอดสงูสดุของภเูขา
คนุหลนุ (6,178 เมตร) ซึง่นอ้ยคนนักจะมโีอกาสเห็นดว้ยตา 
ผา่นอโุมงคท์ีเ่จาะผา่นเทอืกเขาคนุหลนุยาว 1,686 เมตร ถอื
วา่เป็นอโุมงคท์ีย่าวทีส่ดุในโลกทีส่รา้งบนเขตดนิน ้าแข็ง ผา่น
ทะเลสาบซหีวงัมู ่
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 2,820 เมตร จากระดบัน า้ทะเล - น่ังรถไฟชมววิเพลนิใจ รถไฟจะคอ่ยๆลดระดับต า่ลงไป
เรือ่ยๆ เย็นนีร้ถไฟจะเขา้เขตสถานเีมอืงเกอ๋เออ่รม์ู ่ มณฑลซงิไห ่ เมอืงนีก้อ่ตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 1960 มี
ประชากรประมาณ 5 หมืน่คน เป็นเมอืงทีม่กีารผลติเกลอืทะเลสาบมากทีส่ดุของจนี 

 คนืนีร้ถไฟจะออกจาก “เกอ๋เออ่รม์ู”่ และไปสวา่งซหีนงิ เสน้ทางบางชว่งจะผา่นเขตโอเอซสิและ
เนนิทรายในเขตทะเลทรายโกบ ี

(พักคา้งคนืบนรถไฟ --- อาหารเทีย่ง และอาหารค า่ รับประทานบนรถไฟ) 

(บนรถไฟมกีารควบคมุระดับออกซเิจนใหเ้หมอืนกบัอากาศปกตท่ัิวไปมหีมอและหอ้งพยาบาล
บรกิาร)ทีพ่กั พักบนรถไฟ 4 ทา่นตอ่หอ้ง 
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วนัที ่7  รถไฟสายประวตัศิาสตร-์ซหีนงิ-ถา่เออ่รซ์ือ่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ 

07.40 / 09.59 น.(เวลาประมาณ) รถไฟถงึสถานนีครซหีนงิ เมอืงเอกของมณฑลชงิไห ่มณฑลขนาดใหญม่พีืน้ทึ่
720,000ตารางกโิลเมตร ซึง่ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูทเิบต-ชงิไห ่ทีม่คีวามสงูเฉลีย่กวา่ 3,000 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล มปีระชากรเบาบางเพยีงประมาณ 5.7 ลา้นคน ภมูปิระเทศเป็นภเูขาและทีร่าบสงู 
เสน่หข์องชงิไหค่อืธรรมชาตบิรสิทุธิส์ดใสความรกรา้งหา่งไกลและความเป็นอยูแ่บบเรยีบงา่ยเของ
ชนเผา่พืน้เมอืง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางทีภ่ัตตาคาร 

 น าทา่นไปชมอารามถาเออ่รซ์ือ่ (26 กม.จากตัวเมอืง) อารามแบบทเิบตสรา้งทับสถานทีเ่กดิ

ของพระสงักัปปะ พระผูก้อ่ตัง้นกิายหมวกเหลอืงขึน้ในทเิบต วดันีส้รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1560 สมัย

ราชวงศห์มงิ มพีืน้ทีร่วม 10 เฮกเตอร ์มหีอ้งโถงใหญ1่5 หอ้ง หอ้งพักสงฆ ์9,300 หอ้ง รวมพืน้ทีใ่ช ้

สอย 450,000 ตารางเมตร ตัวอาคารกอ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมฮัน่ผสมทเิบต ชมหอ

ประตมิากรรมเนยจามร ีทีแ่กะสลกัเป็นภาพชาดกและต านานปรัมปราของชาวทเิบต 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

  

พกัที ่SOFITEL XINING HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่8  ซหีนงิ-หลนัโจว-สะพานเหล็ก-อนสุาวรยีม์ารดา-กงัหนัน า้ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูห่ลันโจวทางดว่นประมาณ 3.5 ชัว่โมง เมอืงหลันโจว เมอืงเอกของมณฑลกานซู ่
มณฑลทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนอื เป็นจดุผา่นของเสน้ทางสายไหมอันลอืชือ่ เป็นเมอืง
อตุสาหกรรมปิโตรเลีย่มและเครือ่งจักรกลหนัก มพีืน้ที ่ 425,800 ตารางกโิลเมตร มปีระชากร
ประมาณ 25.9ลา้นคน  

เทีย่ง ถงึหลันโจวรับประทานอาหารกลางวนัทีภ่ัตตาคาร 

  น าชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแมน่ ้าเหลอืง "หวงเหอตีอ้ ีเ้ฉยีว" ซึง่ออกแบบโดยวศิวะกร

ชาวเยอรมันสะพานมีความยาว 233.33 เมตรกวา้ง 7.5 เมตรสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1907 ใช ้

งบประมาณเป็นเงนิกวา่สามแสนต าลงึ  

 น าชมอนุสาวรีย์มารดาแม่น ้าเหลือง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมู่ชิง”ผลงานของ

ศิลปินหญิงชาวจีนชื่อ “เหอเออ้” ตั ้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่สรา้งเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1986 

ประตมิากรรมนี้สลักจากหนิแกรนติ มคีวามยาว 6 เมตรกวา้ง 2.2 เมตร และสงู 2.6 เมตร มนี ้าหนัก

กวา่60 ตันแกะสลักเป็นรูปผูห้ญงินอนมองลูกนอ้ยทีน่อนองิแอบอยู่ขา้งๆดว้ยแววตาทีส่ ือ่ถงึความ

รักความอบอุ่น รูปป้ันนี้เปรยีบแม่น ้าหวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมอืนมารดาทีห่ล่อเลีย้งลูกนอ้ย คอื

มวลประชาชาวจนีหลายรอ้ยลา้นคนมายาวนานกวา่ 4,000 ปี ถอืวา่แมน่ ้าหวงเหอเป็นตน้ธารแห่ง

ประวตัศิาสตรช์าตจินีนับเนือ่งมาแตป่ฐมกษัตรยิข์องจนีในยคุตอนตน้ 
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  ชมสวนกังหันวดิน ้าโบราณ“สุย่เฌอ”สองฟากฝ่ังของหวงเหอในเขตเมอืงหลานโจว มกีังหันวดิ

น ้าภูมปัิญญาชาวบา้นตัง้เรยีงรายอยู่ถงึ 252 กังหัน จนหลานโจวไดส้มญานาม “เมอืงหลวงแห่ง

กังหันน ้าของจนี” 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

 เริม่ตน้สมัผัสการทอ่งเทีย่วโดยรถไฟ ORIENT EXPRESS ออกเดนิทางสูเ่มอืงสูเ่มอืงจางเย ่

 พกับนขบวนรถไฟ ORIENT EXPRES 

 

วนัที ่9  โดยรถไฟ Orient Express– จางเย ่

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ 

เดนิทางสูว่ดัตา้ฝอซือ่เพือ่ชมพระพทุธไสยาสนใ์นรม่ทีย่าวทีส่ดุในประเทศจนี (ยาว 34.5 เมตร, สงู 

7.5 เมตรวัดระหวา่งไหลบ่น-ล่าง) แลว้น าท่านชมเจดยีไ์มโ้บราณยา่มู่ถะสรา้งสมัยราชวงศถั์งสงู 8 

ชัน้ 6 ชัน้แรกสรา้งแบบกอ่อฐิถอืปนูสว่น 2 ชัน้บนสดุเป็นเครือ่งไม ้

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

 น าท่านชมเขตภูมทิศันจ์างเย่ฉีเหลยีนซานตนัเสยีตีเ้ม่า หรอื ภูเขาสายรุง้ (Zhangye 

Danxia Lanscape)จัดเป็นหนึง่ในภมูทัิศน์มหัศจรรยข์องจนีอันงดงามแปลกตา ตัง้อยูใ่นเขตภเูขาฉี

เหลยีนซานจากตัวเมอืงจางเย ่40 กม. ครอบคลมุอาณาบรเิวณกวา้งขวางถงึ 300 ตร.กม.ตัง้อยูบ่น

ระดับความสงู 2,000-3,800 เมตรจากระดับน ้าทะเล ในทางธรณีวทิยาสันนษิฐานวา่มอีายุมานาน

กวา่ 2 ลา้นปีผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาต ิสายลม แสงแดด และความแหง้แลง้ของภมูปิระเทศ

เผยใหเ้ห็นถงึชัน้ของแร่ธาตุใตด้นิที่บา้งเป็นริว้เลือ่มลายหลากสสีันพาดผ่านทัง้เนนิภูแลซับซอ้น

บา้งเป็นหุบโตรกลกึชัน บา้งคลา้ยดั่งปราสาทในดนิแดนเทพนิยายเกดิสีสันหลากสี เช่น ขาว 

เหลอืง น ้าตาล เทา สม้ ชมพู แดง ดูสวยงามน่าชม ท าใหเ้กดิจนิตนาการอันหลากหลายแลว้เดนิ

ทางเขา้สูต่ัวเมอืง “จางเย”่ เป็นเมอืงคา่ยทหารทีส่ าคัญอกีแห่งหนึง่ในเสน้ทางสายไหม กอ่ตัง้เมือ่ 

121 ปีกอ่นครสิตกาล 

 

18.00น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 
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จากนัน้ เดนิทางโดยรถไฟ ORIENT EXPRESS สูเ่มอืงตนุหวาง  

พกับนรถไฟ ORIENT EXPRESS 

 

 

 
 

วนัที ่10 รถไฟ Orient Express– ตนุหวาง  

07.00 น. รับประทานอาหารบนรถไฟORIENT EXPRESS 

08.00 น. เดนิทางถงึ ตนุหวางอ าเภอหลิว่หยวน เดนิทางโดยรถบัสสูเ่มอืงตนุหวาง 

(จดัเตรยีมเสือ้ผา้และเครือ่งใชส้ว่นตวัใสก่ระเป๋าใบเล็ก ส าหรบัคา้งคนืโรงแรม 1 คนื) 

12.00 น.  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านสูเ่นนิทราย“หมงิซาซาน”เทอืกเขาทะเลทรายทีม่คีวามยาว 40 ก.ม. สงูประมาณ 250 
เมตร เม็ดทรายมสีสีันออกเหลอืงแดง“พเิศษจดัใหท้กุทา่นขีอ่ฐูชมทะเลทราย”เหมอืนยอ้นเวลา
กลับสู่เมือ่2000ปีก่อนกองคาราวานในเสน้ทางสายไหม เมื่อท่านขึน้ถงึยอดเนินเขาทราย ท่าน
สามารถไถลลืน่ลงมาสูเ่ชงิเขาดา้นลา่งอยา่งสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจไดย้นิเสยีงกลอง
รบ เสยีงมา้รอ้ง และเสยีงสูร้บ ตามต านานเล่าวา่เคยมกีองทัพถูกพายทุรายพัดกระหน ่าและถูกฝัง
ทัง้เป็นทัง้กองทัพอยูใ่ตภ้เูขาทราย 

 ชมสระน า้วงพระจนัทร ์บ่อน ้าผุดทีไ่มเ่คยเหอืดแหง้แมจ้ะอยูก่ลางทะเลทรายมคีวามลกึเฉลีย่ 
6 เมตรเทา่นัน้ 

18.00น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร*อาหารสดุพเิศษ! 

  หลังอาหารเย็นน าทา่นไปถนนคนเดนิไนนพ์ลาซา่ อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

พกัที ่DUNHUANG H0TEL(4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่11         ตนุหวาง - รถไฟOrient Express– ทลููฟ่าน 

เชา้ อาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 ชมถ า้โมเ่กามรดกโลกทีย่ ิง่ใหญอ่กีแหง่หนึง่ของโลก “โมเ่กา” เป็นถ ้าทีม่คีหูาใหญน่อ้ยถงึ 495 

คูหา มีภาพวาดสบีนผนังสวยงามมพีระพุทธรูปแกะสลัก และองคเ์จา้แม่กวนอมิในคูหาตน้ๆเป็น

ผลงานการบุกเบกิของพระสงฆเ์ล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสดุทา้ยขดุเมือ่ยุคที่มองโกลมชีัย

ชนะเหนอือาณาจักรจนีในปี ค.ศ. 1277 ดังนัน้ประตมิากรรมหรอืจติรกรรมทีท่า่นจะไดช้มทีถ่ ้าโมเกา

แหง่นีเ้กดิจากความเพยีรพยายามของจติรกรและชา่งหลากยคุหลสมัยตลอดชว่งประวตัศิาสตรท์ีนั่บ

เนือ่งยาวนานเกอืบ 1,000 ปี   

โปรดทราบ ในเขตทะเลทราย และทีซ่นิเกยีง พระอาทติยจ์ะตกดนิประมาณ 3-4 ทุม่ 
เวลาเทีย่วจงึมเีต็มทีใ่นแตล่ะวนั อาหารเทีย่งปกตริบัประทานประมาณ บา่ย 2 โมง 

อาหารค า่โดยปกตจิะรบัประทานประมาณ 2-3 ทุม่ 
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12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่วทีภ่ตัตาคาร จากนัน้เดนิทางสูส่ถานรีถไฟ 

17.00 น. รถไฟOrient Express ออกเดนิทางสูท่ลููฟ่าน ระหวา่งเดนิทางมอีาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญประวตัศิาสตร ์

และวฒันธรรมเกีย่วกับตนุหวางมาบรรยาย 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น บนรถไฟ 

พกับนรถไฟ ORIENT EXPRESS 

วนัที ่12 ทลููฟ่าน-ภเูขาเปลวเพลงิ-คานเออ๋จ ิง่-วลูมูฉู ี  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ 
09.00 น. เดนิทางถงึ ทลููฟ่าน จากนัน้เตรยีมเอาสมัภาระของทา่นลงจากรถไฟ ORIENT EXPRESS 

ทลููฟ่านเป็นเมอืงโอเอซสีอกีแหง่บนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืง 3 ทีส่ดุในเขตซนิเกยีง (1. ต า่ทีส่ดุ

ในจนี ต า่จากระดับน ้าทะเล 154.43 เมตร 2. รอ้นและแหง้ทีส่ดุในจนี อณุหภมูเิฉลีย่ 35 องศา

เซลเซยีส เคยรอ้นสงูสดุถงึ 49 องศาเซลเซยีส  3. ลมแรงสดุ จงึมโีรงงานไฟฟ้าพลังลมหลาย

แหง่) เมอืงทรูพูานเป็นเมอืงผลไมท้ีล่อืชือ่ของมณฑลซนิเกยีงมทัีง้องุน่ลกูทอ้แอพรคิอดแตงฮามี

โดยเฉพาะองุน่เป็นผลไมท้ีป่ลกูมากทีส่ดุสง่ขายทัง้ในและตา่งประเทศชว่งทีม่ผีลไมม้ากทีส่ดุคอืใน

ระหวา่งเดอืนก.ค.–ส.ค. ในชว่งดังกลา่วจะมงีานเทศกาลองุน่เป็นงานประจ าปี 

 น าทา่นไปชม ฝอเยีย่นซานหรอืภเูขาเปลวไฟ ซึง่เป็นสถานทีท่ีก่ลา่วถงึในนวนยิายไซอิว๋ตอน

ทีซ่นุหงอคงไปยมืพัดกายสทิธิจ์ากองคห์ญงิพัดเหล็กมาดับไฟในภเูขาเปลวไฟเพือ่ใหพ้ระถังซ าจ๋ัง

ไดเ้ดนิทางไปเชญิพระไตรปิฎกทีอ่นิเดยีตอ่ภเูขาเปลวไฟมลีักษณะเป็นเขาหนิสอีฐิแดงทัง้ลกูไมม่ี

ตน้ไมใ้บหญา้ขึน้เลยมองแตไ่กลจะเห็นเป็นสเีพลงิคลา้ยไฟก าลังลกุไหม 

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

- ชม“คานเออ๋จ ิง่”ระบบชลประทานใตด้นิของทหูลูพ่านซึง่มกีารตอ่ทอ่เพือ่น าน ้าทีล่ะลายจาก

น ้าแข็งบนภเูขาสงูลงมายังทีร่าบแถบโอเอซสีโดยการขดุทอ่ใตด้นิเพือ่ป้องกนัการระเหยของน ้าใน

ฤดรูอ้น 

 

-น าชมเมอืงโบราณ เจยีวเหอกูเ่ฉนิ ทีม่อีายเุกา่แกก่วา่เมอืงโบราณเกาชางประมาณ 100ปี เคย

เป็นเมอืงหลวงในยคุอาณาจักร CHESHI ถกูท าลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิน้ศตวรรษที ่13  



 

CH-CA / เท่ียวครบทิเบต-ชิงไฮ-้กานซู่-ซินเจียง 15 วนั          13 

 

20.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

เดนิทางสูเ่มอืงวลูมูฉูี  ถงึวลูมูฉูีเมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเจยีง ตัง้อยูแ่ถบเทอืกเขาเทยีน

ซานทีค่วามสงู 900 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล มปีระชากร 3.5 ลา้นคน เป็นเขตปกครองตนเองทีม่ี

พืน้ทีก่วา้งใหญม่ากทีส่ดุ ประชากรทัง้มณฑลมปีระมาณ 160 ลา้นคน ชมชวีติความเป็นอยูข่องชาว

ซนิเจยีงทีม่พีลเมอืงกวา่ 70 % นับถอืศาสนาอสิลาม มภีาษาหนังสอืทอ้งถิน่เป็นของตนเอง ในอรูมูู

ฉีจงึมป้ีายบอกชือ่สถานทีต่า่งๆ 2 ภาษา คอืภาษาทอ้งถิน่ (ภาษาเวย่อูเ๋ออ่ร)์ และภาษาจนีกลาง 

  พักทีโ่รงแรม HUANQUI INTERNATIONAL HOTEL(5ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่13 วลูมูฉู-ีทะเลสาบเทยีนฉอื-ตลาดบาซา่ร ์

เชา้  อาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านสูท่ะเลสาบเทยีนฉอื ลอ่งเรอืชมความสวยงามของทะเลสาบสรวงสวรรคท์ีม่คีวามสงูถงึ 
1,980 เมตรจากระดับน ้าทะเลทีม่ฉีากหลังเป็นยอดเขาหมิะสลับซบัซอ้น (รวมคา่รถบัส รถแบตเตอรี่
บนภเูขา)    จากนัน้เดนิทางกลับวลูมูฉูี  

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

บา่ย  น าทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑซ์นิเจยีงพพิธิภัณฑเ์ป็นตกึสองชัน้ชัน้หนึง่วา่งโชวว์ตัถโุบราณและภาพ
บรรยายความเคลือ่นไหวชองประวตัศิาสตรข์นบธรรมเนยีมประเพณีของชนเผา่ชาวพืน้เมอืงชัน้สอง
เป็นเครือ่งแตง่กายของชนเผา่ตา่งๆ 

 น าท่านเขา้ชมตลาดนดัขายสนิคา้พืน้เมอืง (บาซา่รปิ์ด20.00)เพือ่ชมชวีติของชาวบา้นและ
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึเชน่ผา้พันคอสสีวยเครือ่งเงนิแบบอาหรับผลไมอ้บแหง้เชน่องุน่แอปรคิอดกวีี
อนิทผาลัมเลอืกซือ้เมล็ดอัลมอนอบแหง้เมล็ดวอลนัตอบแหง้และถ่ัวอบแหง้ชนดิตา่งๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

พักทีโ่รงแรม HUANQUI INTERNATIONAL HOTEL(5ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่14 วลูมูฉู-ีเฉงิต ู

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีภ่ัตตาคาร 

 ทา่นสูศ่นูยว์จัิยพันธุม์า้มา้เฟอรก์าน่า Ferghana horse (汗血马 หรอื阿哈尔捷金马) เป็นพันธุ์

ทีด่ทีีส่ดุในโลกเป็นพันธุม์า้ทีด่ทีีส่ดุของโลกจดุเดน่ของมา้คอืวีง่ไดเ้ร็วเป็นพเิศษมคีวามทรหดอด 

ทนตอ่ทกุสภาพแวดลอ้มพบในแถบเอเชยีกลางโดยเฉพาะประเทศเตอรเ์มนสิถสน (Turkmenistan) 

เมือ่สองพันสามรอ้ยกวา่ปีกอ่นสมัยราชวงศฮ์ั่นก็เคยไดพั้นธุม์า้ชนดินีม้าจากเชลยศกึซงุหนู (匈奴 ) 

และมาถงึราชวงศช์งิพันธุม์า้ชนดินีไ้ดส้ญูพันธุไ์ปจากประเทศจนีแลว้เมือ่ปีค.ศ. 2014 วนัที ่ 14 

พ.ค. ประธานสจีิน้ผนิตอนเยอืนเตอรเ์มนสิถานไดรั้บมอบมา้พันธุน์ีม้าหนึง่ตัวปัจจบุันศนูยว์จัิยแหง่นี้

ไดก้ลายเป็นศนูยว์จัิยทีใ่หญท่ีส่ดุของโลกแลว้และมมีา้พันธุด์นีีม้ากกวา่รอ้ยตัวชมการฝึกและการ

แสดขีม่า้ภายในยังมฟีอสซลิไมแ้ละหนิอกุาบาตรทัง้ใหญเ่ล็กรวมกวา่พันกอ้น 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

  จากนัน้ เดนิทางสู ่สนามบนิ  

14.45 น. เดนิสู ่เฉงิตโูดยสายการบนิเสฉวน 3U 3758 

18.30 น. เดนิทางถงึ เฉงิต ูรับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

น าทา่นเขา้ทีพั่ก CHENGDU CROWNE PLAZA WENJIANG HOTEL 

วนัที ่15 เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  หลังอาหารเชา้ น าทา่นเดนิชอ้ปป้ิงทีต่ลาดจิน่หลี ่อสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคารสมนุไพร  

  จากนัน้ เดนิทางสูส่นามบนิ 

14.40 น.  เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่3U 8145 

16.35 น.    กลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

********************************************************************************************************* 

คา่บรกิารรวม 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ(กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-เฉงิต-ูลาซา // วลูมูฉูี-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรไ์ชน่่า(3U) 

 คา่ทีพั่กโรงแรม 2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้งคู ่   คา่ทีพั่กบนรถไฟ 4 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง 

 คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมประกันภัยทางอากาศ (YQ)   คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ (YR)    

 คา่ภาษีสนามบนิไทย และจนี    คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศจนี 1,650บาท   

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ20กก.  คา่รถแบตตารี ่และ คา่เรอืทีท่ะเลสาบเทยีนฉือ   

 คา่ขีอ่ฐูทีห่มงิซาซาน     น ้าดืม่สะอาดบรกิาร 1 ขวด / ทา่นทกุวนัทอ่งเทีย่ว 

 คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาทตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วม  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครือ่งดืม่นอกจากรายการ 

 คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ และ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์(รวม 700 หยวน/ทรปิ) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง/คา่ท าเอกสารของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว/คา่วซีา่ดว่น/คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ

 คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไม่

เทีย่วบางรายการไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดท้ า

ประกันอบุัตเิหตไุวใ้หก้ับลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาทเงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ

เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

ส ารองทีน่ ัง่ มัดจ า20,000.-พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง ทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง20วนั 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นและคณะไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เง ือ่นไขการยกเลกิ ยกเลกิหลังการวางมัดจ าหักคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท(เนือ่งจากมกีารวางมัดจ ากับสายการและ

โรงแรมตามสถานทีท่อ่ง ตั๋วรถไฟ ผา่นตัวแทนทอ่งเทีย่วจนี) / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง30 วนั–หักคา่ใชจ้า่ยไว ้
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10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-29วนั -เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์ /ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 

1-13 วนั - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ 

บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจ

รับผดิชอบ 

- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิ การนัดหยดุงาน  การจลาจล  

เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิ ฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ

กฎ หมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต:ุ หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร 

ช ารดุใดๆทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรงไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหทัูง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / 

ไมใ่สเ่ครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้แขนกดุ ไมใ่สเ่สือ้สขีาวหรอืสอีอ่น / ผมหนา้ตอ้งเหนอืคิว้ / รปูอัดดว้ยกระดาษสโีก

ดักและฟจูเิทา่นัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ทา่น

ทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักัดจัดมาพรอ้มกับการสง่หนังสอื

เดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ า่กวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายตุ า่กวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่หรอืแม ่ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีน

บา้นของพอ่และแม ่ ,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร 

ตอ้งม ี

ลายเซ็นของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายตุ า่กวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ของพอ่และแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมี

ลายเซ็นของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       

5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิ โปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ให ้

ขอ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี ทา่น

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีด

การยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเอง หากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์



 

CH-CA / เท่ียวครบทิเบต-ชิงไฮ-้กานซู่-ซินเจียง 15 วนั          16 

 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบเอง 

11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทฯ) 

-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้ เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง 

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

12. อัตราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,400 บาท (ทัง้นีพ้จิราณาโดยสถานทตูจนีวา่อนุมัตหิรอืไม)่ 

 


