
 
 

สวรรคบ์นโลกมนษุย ์
ลาซา – ซกิาเช ่– เอเวอรเ์รสท ์- ไกรลาส 11 วนั 

 
 

วนัแรกของการเดินท(อาทติย์ที ่02 ก.ย.61) กรุงเทพฯ – เฉิงตู 
15.30 น.    พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูท่ี  เคานเ์ตอร์สายการบิน China  
                  Sichuan Airline (3U) 
17.55 น.    เหิรฟ้าสู่ เฉิงตูโดยเท่ียวบิน 3U8146 
21.45 น.    ถึง เฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสชวน หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  
                  น าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั                             พกั โรงแรมท่ีทางสายการบินจดัให ้
วนัที ่2 ของการเดินทาง(จันทร์ที ่03 ก.ย.61)    เฉิงตู – ลาซา(จตุรัสโปตาลา) 
เชา้             อาหารเชา้ในโรงแรม 
08.40 น.    บินสู่ ลาซาโดยเท่ียวบินท่ี 3U8697 
10.55 น.    ถึง ลาซา เมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต และเมืองแห่งแสนอาทิตย ์สูงจากระ 
                  ดบัน ้าทะเล 3,650 ม. 
เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย           พกัผอ่นเพื่อปรับสภาพร่างกายใหเ้ขา้กบัท่ีสูง 
ค ่า              รับประทานอาหารค ่า  

แลว้เท่ียวชมจตุัรัสโปตาลาท่ีอยูด่า้นหนา้พระราชวงัโปตาลา ยาว 600 กวา่ ม.กวา้ง 
400 กวา่ ม.ชมพระราชวงัโปตาลาท่ีเปิดไฟตกแต่งสีสันสวยงามยามราตรี ชมเงาท่ี
สะทอ้นใตน้ ้าของวงัโปตาลา        
พกัโรงแรม 4 ดาวเมืองลาซา        



        
   วนัที ่3 ของการเดินทาง(องัคารที ่04 ก.ย.61)    พระราชวงัโปตาลา - วดัโจคงั 
เชา้             อาหารเชา้ในโรงแรม 
                  ชมพระราชวงัโปตาลาบนเขาแดง โปตาลา หมายถึง แดนศักดิ์สิทธ์ิแห่งพระโพธิสัตว์ 

สร้างในปี ค.ศ.631โดยปฐม
กษตัริยจ์กัรวรรดิทิเบตซรอน
ซันกมัโป เพื่อเป็นท่ีพ  านกั 
ใหอ้งค์หญิงเหวนิเฉิง ต่อมาปี 
ค.ศ.1642 ดาไลลามะองคท่ี์ 5 
ไดส้ร้างใหม่ใหเ้ป็นศูนยร์วม
อ านาจทางการเมือง และ
ศาสนาของทิเบตและตั้งช่ือวา่พระราชวงัโปตาลา สูง 13 ชั้น 117 ม.ทั้งหมด 1,000 กวา่
หอ้ง ส่วนคือวงัสีขาวเป็นส่วนสังฆาวาส มีส านกังานโรงเรียนศาสนา วงัสีแดง เป็น
ส่วนพุทธาวาสส าหรับใชท้ ากิจของสงฆ ์มีพระสถูปเจดีย์บรรจุพระศพขององคด์า
ไลลามะองคท่ี์ 5 และองคท่ี์ 7 – 13 องคท่ี์ใหญ่ท่ีสุดเป็นขององคท่ี์ 5 สูง14.85 ม.ใช้
ทองค า 3,721กม.และอญัมณีมากมาย 

 
เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
                  ชมวดัโจคงั พระเจ้าซรอน 
                  ซัมกมัโปสร้างในปีค.ศ.647 
                  ประดิษฐานพระพทุธรูปโจ 
                  โวริมโปเชหรือรูปพระพุทธ 



                  เจา้เม่ือพระชนมาย1ุ2ชนัษา 
                  ท่ีเจ้าหญิงเหวนิเฉิงอญัเชิญ 
                  จากฉางอนัราชธานีราชวงศ ์

      ถงัตอนท่ีมาอภิเษกสมรสกบั 
ซรอนซัมกมัโป เดิมช่ือวดัจาลาน ซา ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือ 
เมืองลาซา พระพทุธรูปโจโวริม
โปเช เป็นสีทองอร่ามสูง1.5 ม.
ทรงเคร่ืองกษตัริยป์ระดบั
ดว้ยอญัมณีล ้าค่า บนหลงัคามีรูป
ป้ันสัญลกัษณ์ปางปฐมเทศนา 
เป็นรูปธรรมจกัรและกวางสอง
ตวัหุม้ดว้ยทองค าแท ้
แผงขายสินคา้ศิลปหตัถกรรมทิเบต ชาวทิเบตเช่ือว่าถนนเส้นน้ีเป็นเส้นทางจากชาติน้ี 
สู่ชาติหนา้ได ้ 

 
ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร                                   

พกัโรงแรม 4 ดาวเมืองลาซา 
 
วนัที ่4 ของการเดินทาง (พธุที ่5 ก.ย.61)    ลาซา – ซิกาเซ่(วดัตาชินลนุโป)    
เชา้             อาหารเชา้ในโรงแรม 

เดินทางสู่ ซิกาเซ่ มีประวติันานกวา่ 600 ปี ตั้งอยูใ่นหุบเขาแม่น ้านงัชู เป็นเมืองใหญ่ 
                  อนัดบัสองของทิเบต ศูนยก์ลางการเมือง ศาสนา วฒันธรรมท่ีส าคญัรองจากลาซา 
                  เป็นท่ีประจ าของ ปันเซนลามะ ผูน้  าอนัดบัสองรองจากองคด์าไลลามะ ค าวา่ซิกาเซ่ 
                  หมายถึงฟาร์มทีอ่ดุมสมบูรณ์ 
เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
                   
 
 



ชมวดัตาชินลนุโป สร้างในปี ค.ศ.1447โดยพระเกนเดนดรุป ดาไลลามะองคท่ี์หน่ึง 
                  ศิษยเ์อกของพระอาจารยซ์องขปา และปันเซนลามะองคท่ี์ 4 ไดข้ยายเป็น วดัใหญ่ 

ใน 4 ของทิเบต เป็นวดัประจ าของปันเซนลามะ มี 3,600 หอ้ง วหิารพระศรีอริย
เมตไตรย สร้างในปี ค.ศ.1914 
โดยปันเชนลามะองคท่ี์ 9 
ประดิษฐานพระซัมบาหรือพระ
ศรีอริยเมตไตรย สูงผนงัเป็น
ภาพเขียนเร่ืองราวทางพุทธ
ศาสนาตนัตระ ภายในวดัมี พระ

สถูปเจดีย์ ของปันเชนลามะองค์
ท่ี 4-10 แต่องคท่ี์ 5-9 ถูกท าลาย
ช่วงปฏิวติัใหญ่วฒันธรรมของ
จีนพระสถูปเจดีย์ของปันเซนลา
มะองคท่ี์ 4 สร้างในปี ค.ศ.1666 
สูง 11 ม.ใชท้องค า 110กวา่ กก. 
เงิน 1,500 กก. อญัมณี 7,000 
กวา่เมด็ ปี ค.ศ. 1985-1989 ปันเซนลามะองค์ที1่0ไดส้ร้างเจดียร์วมเรียกวา่จาเซนนาน
เจีย เกบ็พระอฐิัของปันเซนลามะองคท่ี์ 5-9  พระสถูปเจดีย์ ของปันเซนลามะองคท่ี์10 
ช่ือสือเจียซองนาน สร้างในปี ค.ศ.1993 สูง 11.55 เมตรห่อดว้ยแผน่ทองค า ใส่ถุงอญั
มณีประดบั 818 ถุง 6,794 เมตร 

ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร                             
พกัท่ี โรงแรม 4 ดาวเมืองซิกาเซ่ 

 
วนัที ่5 ของการเดินทาง (พฤหัสที ่6 ก.ย.61)    ซิกาเซ่ – ซากา    
เชา้             อาหารเชา้ในโรงแรม 
                  เดินทางสู่ซากา ระหวา่งทางชมววิ เทือกเขาหิมาลยั ซ่ึงเป็นเทือกเขาท่ีสูงสุดในโลก 
                  ยอดเขาท่ีสูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 7,350 ม.มี 110 ลูก ยาว 2,450 กม.ซ่ึงเร่ิมจากยอดเขา 



                  นานกาปาร์บาท(Nanga Parbat) แคชเมียร์ทางตะวนัตก ส้ินสุดท่ียอดเขานามจาบรวา 
                  (Namjagbrawa) ทางตะวนัออก ค าวา่หิมาลยัเป็นภาษาทิเบตหมายถึงบ้านเกดิหิมะ 
เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย            เดินทางสู่เมืองซากาต่อ      
                  ระหวา่งทางสามารถเห็น 
                  ภูเขาหิมะโชโอยู (Chooyu   
                  8,201ม.) และภูเขาสือซา 
                  ปางมา(Shishapangma  
                  8,012 ม.) โชโอยูหมายถึง 
                  พระอาจารยใ์หญ่ สือซา 
                  ปางมา คืออากาศหนาวจดัป่ันป่วน ผา่นทะเลสาบเปยกูโช (Peigutso) กวา้ง  
                  300 ตาราง กม.สามารถเห็นเงาสะทอ้นใตน้ ้าของภูเขาสือซาปางมา  
 
ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร                                  

พกัโรงแรม 4 ดาวเมืองซากา 
 
วนัที ่6 ของการเดินทาง (ศุกร์ที ่7 ก.ย.61)    ซากา – ดาร์ชิน(ไกรลาส)    
เชา้             อาหารเชา้ในโรงแรม 
                  เดินทางสู่ ดาร์ชิน เพลิดเพลิน  
                  กบัทิวทศันธ์รรมชาติท่ีสวยสด 
                  งดงามแปลกตาตลอดทาง ประ 
                  กอบดว้ยยอดเขาหิมะ ทุ่งหญา้  
                  ท่ีกวา้งใหญ่ไพศาล และทะเล 
                  สาบ มีละมัง่ทิเบต ลาป่า และ 
                 สัตวป่์าน่ารักอยา่งอ่ืนใหเ้ห็น 
 
 
 



 
 
 

 
 
เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
                  ผา่นช่องเขามายมัพูล 
                  เขา้สู่เขตงารี ดา้นซา้ย 
                  เป็น เทือกเขาหิมาลยั 
                  ดา้นขวาเป็นเทือกเขา 
                  กางดิส ถึงเมืองดาร์ 
                  ชินตอนเยน็ ชมยอด 
                  เขาไกรลาสยามพระ 
                  อาทติย์ตก 
ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร                              

พกัโรงแรม 4 ดาวเมืองดาร์ชิน  
 
 



วนัที ่7 ของการเดินทาง(เสาร์ที ่8 ก.ย.61)    เขาไกรลาศ – ทะเลสาบมานัสโรวาร์ 
เชา้             อาหารเชา้ในโรงแรม 
                  ชมยอดเขาไกรลาส (Kailash) ยามพระอาทติย์ขึน้ ยอดเขาไกลลาสสูง 6,656 ม.ตาม 
                  ความเช่ือของศาสนาฮินดู พุทธ และบอนคือเขาพระสุเมรุ เป็นท่ีประทบัของพระศิวะ 
                  เทพเจา้สูงสุด (ตรีมูรติ) เป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล เป็นภูเขาท่ีศกัด์ิสิทธ์ท่ีสุดในโลก 

มนุษย ์ทุกปีมีผูแ้สวงบุญมากมายเดินทางมาท าการประทกัษิณรอบภูเขาถือเป็นท่ี
สูงสุดในชีวติ แมว้า่ไกรลาสไม่ใช่ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในบริเวณน้ีแต่กลบัมีหิมะปก
คลุมตลอดทั้งปีและ มีรูปร่างท่ีสง่างาม ไกนลาสยงัเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าส าคญั
หลายสายไดแ้ก่แม่น ้าคงคาสินธุ พรหมบุตรและแม่น า้กลางชินซางโป 

เท่ียง       รับประทานอาหารเท่ีนง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย            เท่ียวทะเลสาบมานัส 
                   โรวาร์ กวา้งถึง 412  
                   ตาราง กม.จุดลึกสุด  
                   81.8 ม. อยูท่างใต ้
                   ของไกรลาส เป็นทะ 
                   เลสาบท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
                   ท่ีสุด 1 ใน 3 ของทิ 
                   เบต เช่ือกนัวา่เป็น 
                   สระอโนดาตในป่าหิมพานต ์ในมหากาพยร์ามายณะและมหาภารตะยทุธ ใครสัมผสั 
                   หรืออาบน ้าในทะเลสาบน้ี จะไดไ้ปสู่สรวงสวรรค ์ถา้ใครไดด่ื้มน ้าในทะเลสาบกจ็ะ 
                   ไดข้ึ้นสวรรคใ์กลท่ี้สถิตของพระศิวะ รอบทะเลสาบมีวดัแปดแห่ง มีผูมี้จิตรศรัทธา 
                   นิยมเวยีนเทียนรอบทะเลสาบ ค าวา่มานัสโรวาร์แปลวา่ทะเลสาบมรกตทีม่ิอาจพชิิต 
                   ได้ น ้าในทะเลสาบเป็นน ้าจืดใสและหวาน แต่ทะเลสาบลานอคัโช(แปลวา่ทะเลสาบ 
                   ด าท่ีมีพิษ)ท่ีอยูท่างตะวนัตกและเคยเป็นทะเลสาบอนัเดียวกนักบัมานัสโรวาร์กลบั 
                   น ้าเคม็และออกสีฟ้าเขม้  
ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                    พกัโรงแรม 4 ดาวเมืองดาร์ชิน  
 



วนัที ่8 ของการเดินทาง(อาทติย์ที ่9 ก.ย.61)    ดาร์ชิน – ซากา 
เชา้              อาหารเชา้ในโรงแรม 
                   ชมยอดเขาไกรลาสยามพระอาทติย์ขึน้ แลว้เดินทางสู่ ซากา ด่ืมด ่ากบัววิธรรมชาติ 
                   ท่ีงดงามตลอดทาง 
เท่ียง        รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย             เดินทางถึงเมือง ซากา  
ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                   พกัโรงแรมซากา 
วนัที ่9 ของการเดินทาง(จันทร์ที ่10 ก.ย.61)     ซากา – เอเวอร์เรสท์เบสแคมป์ – ติงย ิ
เชา้              อาหารเชา้ในโรงแรม 
                   เดินทางสู่ เอเวอร์เรสท์เบสแคมป์ ยอดเขาเอเวอเรสท์พคีสูง 8,844.43 ม.จากระดบัน ้า 
                   ทะเลตามการวดัของทางจีน(ทางเนปาลวดัได ้8,848 ม.โดยวดัรวมชั้นหิมะ) ชาวทิ 
                   เบตเรียกยอดเอเวอเรสต์วา่โชโมลงัมาหมายถึงมารดาแห่งสวรรค(์ชาวเนปาลเรียกวา่ 
                   สครมาตาหมายถึงมารดาแห่งทอ้งสมุทร) ส่วนช่ือเอเวอเรสท์นั้นตั้งโดยเซอร์ แอนด 
                   รูว์วอนกัส ารวจชาวองักฤษเพื่อเป็นเกียรติแก่เซอร์จอร์จอฟีเรสต์(Everest) นกัส ารวจ 
                   รุ่นก่อน  
เท่ียง        รับประทานอาหารเท่ียง ณ เอเวอร์เรสทเ์บสแคมป์   
บ่าย            ชมววิยอดเขาเอเวอเรสท์พคียามเยน็ สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ ติงย ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า               รับประทานอาหารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร                          

พกัโรงแรม ติงย ิ



วนัที ่10 ของการเดินทาง(องัคารที ่11 ก.ย.61)     ติงย ิ- ทะเลสาบยมัดรอกโซ - ลาซา 
เชา้              อาหารเชา้ในโรงแรม 
                   เดินทางสู่ ยมัดรอกโซ ทะเลสาบท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 1 ใน 3 แห่งของ 

ทิเบตละทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดของทิเบต กวา้ง 658 ตารางกม.คดเค้ียวคลา้ยรูป
แมงป่อง น ้าเป็นสีเทอร์
ควอยซส์วยงาม มีภูเขา
โนจินคางซังท่ีสูง 7,206 
ม.เป็นฉากหลงั เช่ือกนั
วา่ทะเลสาบน้ีเป็นจิต
วญิญาณของชนเผา่ทิเบต 
หากน ้าในทะเลสาบน้ี  
เหือดแหง้กห็มายถึงการล่มสลายของทิเบต 

เท่ียง        รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย             เท่ียวชมววิอนังดงามของทะเลสาบยมัดรอกโซ แลว้เดินทางไปเมืองลาซา 
ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร                        

พกัโรงแรม 4   ดาวเมืองลาซา 
 
วนัที ่11 ของการเดินทาง(พธุที ่12 ก.ย.61)     ลาซา – เฉิงตู – กรุงเทพฯ 
เชา้              อาหารเชา้ในโรงแรม(บริการเป็นอาหารกล่อง)    
08.35 น.      เดินทางไป เฉิงตู โดย 3U8697 
10.55 น.      ถึงสนามบินเฉิงตู 
เท่ียง        รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคารสนามบินเฉิงตู 
14.40 น.      เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดย 3U8145 
16.35 น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการกรุ๊ป10ท่าน 
 

คณะผู้เดินทาง ราคา /ท่าน  

ผู้ใหญ่  109 ,900 บาท 

พกัห้องเดี่ยวจ่ายเพิม่ 13,000 บาท 
 

 

อตัราค่าบริการกรุ๊ป16ท่าน 
 

คณะผู้เดินทาง ราคา /ท่าน  

ผู้ใหญ่  99 ,900 บาท 

พกัห้องเดี่ยวจ่ายเพิม่ 13,000 บาท 
 

โรงแรม 4 ดาวดี หรือดทีี่สุดในเมือง(ในกรณไีม่มีโรงแรม 4 ดาว) 
ไกด์ที่ช านาญเส้นทางและที่เที่ยว 

อาหารที่ถูกปาก 
รถสภาพดี 

*ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาทเมือ่จองทวัร ์ 
*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งช าระลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

*ราคานีไ้มส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋กรุป๊ 
*ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 



 
อตัรานีร้วม 
- คา่โรงแรมทีพั่ก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบ ุ(ไมม่หีอ้งพกั 3 ทา่น) 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตาม
กรมธรรม)์ 
- คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (Visa Group)  ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 
- น ้าหนักสมัภาระตามทีส่ายการบนิก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ ไมเ่กนิ 
20 กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
 
 

ส าคญั !!    โปรดอา่นอยา่ง
ละเอยีด 
วซีา่เขา้จนีประเภทกรุป๊  

(ใชส้แกนหนา้พาสปอรต์พรอ้มรปูถา่ย สง่ใหท้าง บรษัิททัวร ์20 วนักอ่น

เดนิทาง) 

(พาสปอรต์ตัวจรงิลกูคา้ถอืไปเอง ณ วันเดนิทาง) 

หมายเหต ุในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ หรอื ปฐเิสธวซีา่ 

ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เด ีย่วเพิม่ทา่นละ 800 บาท ดว้ยตนเอง 
 
 



อตัรานีไ้มร่วม 
-คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกั
รดี ฯลฯ 
-คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่ก าหนด 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 30 หยวน/วนั/คน  
 
 

 


