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NT452
ทวัรท์เิบต ลาซา พระราชวังโปตาลากง รถไฟไตห่ลงัคาโลก 8 วัน 7 คนื (TG)
ทัวรจ์นี , 8 วัน 7 คนื , 18-25 พฤษภาคม 2566 , 23-30 พฤษภาคม 2566 , 1-8 มถิุนายน 2566 , 13-20 มถิุนายน 2566 , 11-18 กรกฎาคม 2566

CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL  , INTERCONTINENTAL HOTEL

 

ทเิบต ... ดนิแดนสวรรคบ์นฟ้าทเีรยีกขานกนัวา่ หลังคาโลก ดนิแดนแหง่กงลอ้มนตราอนัศักดสิทิธิ
สัมผัสบรรยากาศการนังรถไฟทอ่งเทยีวบนเสน้ทางทสีูงทสีุดในโลก ชมดนิแดนทธีรรมชาตสิรรคส์รา้งเสมอืนแดนสวรรคบ์นดนิ

เสน้ทางรถไฟสายทเิบต - ชงิไห ่... ซงึเป็นเสน้ทางรถไฟบนทรีาบสูงทสีูงทสีุด และยาวทสีุดของโลก
สรา้งเสร็จเมอืเดอืนตุลาคมปีท ี2548 และเรมิทดลองใชใ้นวันท ี1 กรกฎาคม 2549 ทผีา่นมา ประสบความสําเร็จดว้ยดี
โดยเสน้ทางดังกล่าวเรมิตน้ จากเมอืงซหีนิง (เมอืงเอกมณฑลชงิไห)่ ถงึ เมอืงลาซา (เมอืงเอกเขตปกครองตนเองทเิบต)

โดยส่วนหนึงของเสน้ทางทมีคีวามยาวราว 960 กโิลเมตรไดส้รา้งอยูบ่นความสูงมากกวา่ 4,000 เมตร จนถงึสูงสุด 5,072 เมตร

กาํหนดการเดนิทาง
พฤษภาคม 2566
18-25 , 23-30
มถิุนายน 2566
1-8 , 13-20
กรกฎาคม 2566
11-18 , 25 ก.ค.-1 ส.ค.

รายละเอยีดการเดนิทาง



วนัท ี1
กรุงเทพฯ – เมอืงเฉนิต ู– วงัแพะเขยีว

07.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 ประตทู ี2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ท ีบรษัิท
คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระใหแ้กท่า่น

10.15 น.
นําทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงเฉนิต ูโดย เทยีวบนิ TG 618 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

14.25 น.
ถงึ ทา่อากาศยานเฉนิต ู(TIANFU INTERNATIONAL) ซงึเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตังอยู่บรเิวณลุม่แม่น ้าํหมนิใจกลางมณฑล
มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขาและมสีภาพภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุ่น
ฤดหูนาวทไีม่หนาวนักและมปีรมิาณความชนืสงู ประชากรเมอืงเฉนิตมูรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี
ในปัจจบัุนเป็นทังศนูยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้นําทา่นเดนิทางสู ่วงัแพะเขยีว
ตังอยู่ทางทศิตะวันตกของนครเฉนิต ูถอืวา่เป็นสํานักทใีหญ่ทสีดุของลัทธเิตา๋ในภาคตะวันตกเฉียงใต ้สงิทน่ีาสนใจมากทสีดุคอืตําหนักซานเซนิ
มแีพะทองเหลอืงทศัีกดสิทิธสิองตัวตังตระหงา่นอยู่
ซงึคนจนีมเีชอืวา่ถา้หากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะสว่นไดของร่างกายใหนํ้ามอืไปลบูจับสว่นนันของแพะแลว้จะหายจากอาการป่วยทันที
และวังแพะเขยีวยังเป็นสํานักลัทธเิตา๋ทรีะลกึถงึทา่นเลา่จอื

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ทพีกั CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดาว) หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
เฉนิต ู– ลาซา (บนิภายในประเทศ)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้

.... น.
เหนิฟ้าสู ่นครลาซา โดยเทยีวบนิ CA...... นครเมอืงหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาตทิเิบต “ดนิแดนหลังคาโลก”
ศนูยก์ลางพทุธศาสนานกิายทเิบต ตังอยู่ทรีะดับความ สงู 3,660 เมตร บนสองฝังของแม่น ้าํเคยีซ ู(KYICHU หรือ แม่น ้าํลาซา)
อันเป็นสาขาของแม่น ้าํยารห์ลงุจางป๋อ (แม่น ้าํพรหมบตุร) ทไีหลผา่นทเิบตไปทางตะวันออกลงใตสู้อ่่าวเบงกอลของอนิเดยี

.... น.
เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงลาซา ทรีะดับความสงู 3,600 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล ดนิแดนศักดสิทิธอัินเป็นทพํีานักของผูดํ้ารงตําแหน่งดาไลลามะ
หลังผา่นพธิกีารทางสนามบนิและรับสมัภาระเรียบรอ้ย เดนิทางเขา้สู ่เมอืงลาซา (ประมาณ 2 ช.ม.)
ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสกับทวิทัศนใ์ตฟ้้าสคีรามทงีดงาม แวดลอ้มดว้ยทวิเขาสงูและสายน ้าํยารห์ลงุจางป๋อ (แม่น ้าํพรหมบตุร)
ทใีสสะอาดไหลเออืยขนานไปกับถนน ผา่นแปลงเพาะปลกูตน้น ้าํมันหยวิไชฮั่ว และนาขา้วบาเลย่์
ชมบา้นเรือนชนพนืเมอืงทคีงเอกลักษณ์ความเป็นทเิบตอย่างเหนียวแน่น
จากนันใหท้า่นอสิระพักผอ่นเพอืปรับสภาพร่างกายในทพัีกตามอัธยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนันนําทา่นชมเมอืงลาซา หรือ พักผอ่นอยู่ในโรงแรม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ทพีกั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
เขาเหยา้หวงัซาน – พพิธิภณัฑท์เิบต – วดัเซรา (ไฮไลท)์



เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นสู ่เขาเหยา้หวงัซาน เขาเหยา้หวังซานมกีารแกะสลักพระคัมภรีอั์กขระทเิบตบนหนา้ผา มกีารเก็บรักษาไวอ้ย่างดมีาก
เป็นถา้ทมีปีระวัตกิวา่พันปี บนภเูขาทางตะวันออกเฉียงใต ้เป็นสถานททีเีหมาะสําหรับการถ่ายภาพของพระราชวังโปตาลากง
ทา่นสามารถถ่ายภาพของพระราชวังในมุมทสีวยงามไดจ้ากจดุนี ชม พพิธิภณัฑท์เิบต
สถานทเีก็บรวบรวมศลิปวัตถุและโบราณวัตถุสําคัญของทเิบตเอาไว ้พนืทภีายในพพิธิภัณฑแ์บง่ออกเป็น 2 สว่น คอื
ชนัลา่งใชจั้ดแสดงนทิรรศการเกยีวกับการเขา้ยดึครองทเิบตของจนีและผลกระทบจากการยดึครอง
สว่นชนับนจัดแสดงเรืองราวทางสงัคมของทเิบต ทังในอดตี ปัจจบัุน และในอนาคตซงึเป็นสงิทคีาดกันวา่จะตอ้งเกดิขนึอย่างแน่นอน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเทยีวชม วดัเซรา วัดศักดสิทิธหินงึในสามของพทุธศาสนาวัชรยานนกิายเกลกุ สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1419
ตังอยู่บนพนืทอีดตีทตัีงของกระทอ่มพระซองฆาปา ใชศ้กึษาธรรมและปฏบัิตกิรรมฐานอยู่หลายปี
ปัจจบัุนเป็นทตัีงของวทิยาลัยสงฆห์ลายสาขาวชิา มพีระจําพรรษาอยู่ประมาณ 300 รูป ชมสถาปัตยกรรมลักษณะผสมผสานอันยงิใหญ่น่าชม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ทพีกั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
พระราชวงัโปตาลากง (ไฮไลท)์ – วดัโจคงั – ถนนแปดเหลยีม

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัโปตาลากง หา้มนําน ้าํดมืและกลอ้งถ่ายรูป เขา้ในพระราชวัง ( POTALA PALACE ) เป็นสถานทเีลอืงชอืตดิอันดับโลก
แรกของประเทศจนี (CHINA’S WORLD HERITAGE) สรา้งขนึในสมัย พทุธศตวรรษท ี13 เนือท ี120,000 ตร.ม. ตังอยู่บนยอดเขามารโ์ปรี
(เขาแดง) เป็นอาคาร 13 ชนัมหีอ้งตา่งๆเกอืบ 1,000 หอ้งและมเีสาค ้าํยันอยู่กวา่ 15,000 ตน้
สรา้งโดยกษัตรยิซ์องเซนิกัมโปทรงมพีระบัญชาใหส้รา้งขนึใน ศตวรรษท ี7 สําหรับพระมเหส ี2 องค ์ทเีป็นชาวจนีและชาวเนปาล
ตอ่มาใชเ้ป็นสถานศกึษาพระธรรม ดาไลลามะทกุพระองคท์รงพํานักทนีีในฐานะผูนํ้าของประเทศและศาสนา
เมอืมองจากดา้นบนของพระราชวังโปตาลา ทา่นสามารถชมทัศนียภาพหบุเขาและเมอืงลาซาไดช้ดัเจน
(แนะนําใหท้กุทา่นเขา้ชมเมอืทา่นไดเ้ดนิทางเขา้ชมแลว้จะทําใหท้า่นรูส้กึปรับสภาพร่างกายไดด้ขีนึ)

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนันเทยีวชม วดัตา้เจาหรอืวดัโจคงั (JOKHANG TEMPLE) เป็นอกีสถานทหีนงึทไีดรั้บการยอมรับจาก THE UNITED :
EDUCATIONALใหเ้ป็น WORLD CULTURAL HERITAGES สรา้งขนึในศตวรรษท ี7 พรอ้มกับพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตรยิซ์องเซนิกัมโป
(SONGSTEN GAMBO) กษัตรยิอ์งคแ์รกทรัีบศาสนาพทุธเขา้สูท่เิบตวัดแหง่นีสรา้งขนึเพอืประดษิฐานพระพทุธรูปทองคําทอีงคห์ญงิเหวนิเฉงิ
(WENCHENG) ทรงอาราธนามายังทเิบตสู ่ตลาดแปดเหลยีม หรือ ถนนแปดเหลยีม ตังอยู่หนา้วหิารโจคงั
เป็นตลาดทเิบตทใีหญ่ทสีดุของเมอืงลาซา โดยมคีวามยาว 800 เมตร ชาวทเิบตมคีวามเชอืวา่ ถนนแปดเหลยีมนีเป็นเสน้ทางจงกรม
จากชาตนีิสูช่าตหินา้ได ้รวมถงึนักทอ่งเทยีวสามารถพบเห็นความเป็นอยู่และการดําเนนิชวีติของชาวทเิบต และเลอืกซอืของทรีะลกึมากมาย
งานฝีมอืตา่ง  ๆทชีาวทเิบตนํามาวางขายรายรอบถนนสายนี ถนนสายนียังมรีา้นคา้ตา่ง  ๆทเีป็นของชาวเนปาลและชาวอนิเดยีจะขายสนิคา้นําเขา้
เชน่ พรมถัก หมวก รอ้งเทา้ ผา้ประดับประต ูเครืองเงนิ อัญมณี ฯลฯ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ทพีกั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5

เชา้



รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบทไีดช้อืวา่ใสสะอาดทสีดุ ทะเลสาบยามดรก (YAMDROK LAKE หรือ ทะเลสาบหยังจัวง)
เป็นทะเลสาบหนงึในทะเลสาบสามภพของชาวทเิบตสงูกวา่ระดับน ้าํทะเล 4,400
เมตรทกุปีจะมคีนนับแสนไปประกอบพธิลีา้งบาปในอดตีเคยเป็นสถานทสีูร้บกับพวกยุโรป
เมอืทา่นไดม้าเยือนทะเลสาบแหง่นีจะรูส้กึเหมอืนฟากฟ้าอยู่แคเ่ออืมเพลดิเพลนิกับ ทวิทัศนภ์เูขา, ทรีาบทุง่หญา้, ฝงูแกะ, ฟารม์วัว,
พันธุไ์มห้ลากสสีนัและหมู่บา้นชนพนืเมอืงตลอดเสน้ทาง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทา่นสู ่โรงงานสมุนไพรทเิบต ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชมสนิคา้ตามอัธยาศัย จากนันนําทา่นเดนิกลับสูเ่มอืงลาซา

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
ทพีกั INTERCONTINENTAL HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่

*** จัดเตรียมกระเป๋าสมัภาระเพอืเตรียมขนึรถไฟ ในวันรุ่งขนึ หา้มนํามดี ของมคีม กรรไกรตัดเล็บ สเปย ์ขนึบนรถไฟ ***

วนัท ี6
เมอืงลาซา – นงัรถไฟไตห่ลงัคาโลก

เชา้
รับประทานอาหารเชา้

.... น.
โดยรถไฟขบวนท ีZ........ เดนิทางสูซ่หีนงิ * พักตูน้อนวไีอพ ีหอ้งละ 4 ทา่น (ไม่มหีอ้งเดยีวบนรถไฟ) ความสงู 3,664 เมตร จากระดับน ้าํทะเล -
ออกเดนิทางจาก “สถานีรถไฟลาซา” ความสงู 4,305 เมตรจากระดับน ้าํทะเล

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

เขา้สูเ่ขต “หยงัปาจงิ” ผา่นโรงงานไฟฟ้าพลังไอน ้าํ บรเิวณนีจะมบีอ่น ้าํพกุระจายอยู่ทัวไป บางบอ่จะมนี ้าํพพุวยพุง่สงูถงึ 100 เมตรความสงู 5,072
เมตรจากระดับน ้าํทะเล - ออกจากเขตปกครองตนเองชนชาตทิเิบตทสีถานีบนภเูขา “ถังกูล่า-ซาน” จดุสงูสดุททีางรถไฟสายประวัตศิาสตรพ์าดผา่น
ผา่นชมแนวเทอืกเขาเกอ๋ลาตานตง(ยอดสงูสดุสงู 6,621 เมตรจากระดับน ้าํทะเล) ซงึเป็นตน้น ้าํของแม่น ้าํแยงซเีกยีง
ขบวนรถไฟจะผา่นอุโมงคท์สีงูทสีดุในโลก 4,905 เมตรจากระดับน ้าํทะเล “เฟิงหวอ่ซาน” ความสงู 4,743 เมตร จากระดับน ้าํทะเล - เขต
“เขอเขอ่ซหีล”ี เขตอนุรักษ์พันธุส์ตัวป่์าสงวนประเภท กวางทเิบต ลาป่า วัวเหลอืง ฯลฯ รถไฟจะวงิผา่นสะพานขา้มแม่น ้าํ
ซงึตัวสะพานจะออกแบบเป็น 2 ชนั ชนับนสําหรับรถไฟวงิ และชนัลา่งสําหรับใหฝ้งูสตัวป่์าอพยพความสงู 4,615 เมตร จากระดับน ้าํทะเล - เขต
“ปู้ตง้เฉวยีน” น ้าํในบรเิวณนีจะไม่กลายเป็นน ้าํแข็งไม่วา่จะอยู่ในฤดหูนาวทมีหีมิะปกคลมุ เพราะมคีวามรอ้นระอุสง่ผา่นมาจากใตด้นิความสงู 4,772
เมตร จากระดับน ้าํทะเล – เขา้สูช่ว่งสงูสดุของชอ่งเขาคนุหลนุททีางรถไฟพาดผา่น ผา่นชมธารน ้าํแข็งสรุโิยธนิเบกิฟ้า
ถา้อากาศดสีามารถมองเห็นยอดสงูสดุของภเูขาคนุหลนุ (6,178 เมตร) ซงึนอ้ยคนนักจะมโีอกาสเห็นดว้ยตา
ผา่นอุโมงคท์เีจาะผา่นเทอืกเขาคนุหลนุยาว 1,686 เมตร ถอืวา่เป็นอุโมงคท์ยีาวทสีดุในโลกทสีรา้งบนเขตดนิน ้าํแข็ง ผา่นทะเลสาบซหีวังมู่ความสงู
2,820 เมตร จากระดับน ้าํทะเล - นังรถไฟชมววิเพลนิใจ รถไฟจะคอ่ยๆลดระดับต่าํลงไปเรือย  ๆเย็นนีรถไฟจะเขา้เขตสถานีเมอืงเกอ๋เอ่อรม์ู่
มณฑลซงิไห ่เมอืงนีกอ่ตังเมอืปี ค.ศ. 1960 มปีระชากรประมาณ 5 หมนืคน
เป็นเมอืงทมีกีารผลติเกลอืทะเลสาบมากทสีดุของจนีคนืนีรถไฟจะออกจาก “เกอ๋เอ่อรม์ู่” และไปสวา่งซหีนงิ เสน้ทางบางชว่งจะผา่นเขตโอเอซสิ
และเนนิทรายในเขตทะเลทรายโกบี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ บนรถไฟ

ทพีกั
ทพีกั บนรถไฟ ทวีงิบนเสน้ทางทงีดงามทสีดุ...พกัตูน้อน หอ้งละ 4 ทา่น มหีอ้งน้าํในโบก ีไมม่หีอ้งเดยีวบนรถไฟ

วนัท ี7
เมอืงซหีนงิ – เมอืงเฉนิต(ูบนิภายใน) – ช็อปปิงถนนคนเดนิชุนซลีู ่–โชวเ์ปลยีนหนา้กาก

.... น.



ผูใ้หญ่ ฿69,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿12,000

18-25 พฤษภาคม 2566 วา่ง

NT452-40081 : ทัวรท์เิบต ลาซา พระราชวังโปตาลากง รถไฟไตห่ลังคาโลก 8 วัน 7 คนื (TG)
฿69,900

รถไฟถงึสถานีนครซหีนงิ เมอืงเอกของมณฑลชงิไห ่มณฑลขนาดใหญ่ซงึตังอยู่บนทรีาบสงูทเิบต-ชงิไห ่ทมีคีวามสงูเฉลยีกวา่ 3,000
เมตรจากระดับน ้าํทะเล มปีระชากรเบาบางเพยีงประมาณ 5 ลา้นคน ภมูปิระเทศเป็นภเูขาและทรีาบสงู
เสน่หข์องชงิไหค่อืความรกรา้งหา่งไกลและความเป็นอยู่ของชนเผา่เร่ร่อน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้

..... น.
นําทา่นเหนิฟ้าสูเ่มอืงเฉนิตโูดยเทยีวบนิ CA …..

.... น.
เดนิทางถงึ เมอืงเฉนิต ูนําทา่นเดนิทางสูภั่ตตาคาร

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ถนนคนเดนิชุนซลีู ่หรือ WALKING STREET ของเสฉวน
เป็นย่านทขีายสนิคา้ททัีนสมัยเป็นถนนปิดไม่สามารถใหร้ถวงิผา่นได ้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้และถ่ายรูปแตล่ะสถานทตีามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นสมัผัสความตนืเตน้เรา้ใจ ของโชวป์ระจํามณฑลเสฉวน โชวเ์ปลยีนหนา้กาก ซงึทา่นไม่อยากจะลกุจากเกา้อเีลย
โชวเ์ปลยีนหนา้กากทผีูแ้สดงสะบัดหนา้เพยีงครังเดยีวก็ สามารถเปลยีนหนา้ไดเ้พยีงเสยีววนิาท ีเป็นศลิปะของคนจนีตังแตส่มัยโบราณ
ในอดตีเทคนคิการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกลูเทา่นัน

ทพีกั
ทพีกั CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL (5ดาว)หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี8
ช๊อปปิงถนนโบราณจนิล ี– กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม

นําทา่นสู ่ถนนจนิล ีเป็นถนนโบราณทมีสีนิคา้ใหท้า่นชอ้ปปิงไดทั้งของรับประทาน
และของฝากของทรีะลกึเชน่หนา้กากเฉงิตเูพราะถนนจนิหลนีีเป็นทตัีงของสถานทแีสดงโชวเ์ปลยีนหนา้กากอันโดง่ดังของเมอืงเฉงิตู
แคป่ระตทูางเขา้กอ้สามารถทําใหท้า่นเห็นถงึบรรยากาศแหง่เหมอืนเดนิในหนังจนีสมัยกอ่นไดเ้ลยทเีดยีว

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินครเฉนิต ู(TIANFU INTERNATIONAL) เพอืเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ

15.30 น.
เหนิฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย เทยีวบนิท ีTG 619 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง

17.35 น.
ถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…..พรอ้มความประทับใจในการเดนิทาง

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี

รายการทัวรนี์ไม่รวมทปิ พักเดยีวไม่รวมบนรถไฟ



ผูใ้หญ่ ฿69,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿12,000

23-30 พฤษภาคม 2566 วา่ง

NT452-40082 : ทัวรท์เิบต ลาซา พระราชวังโปตาลากง รถไฟไตห่ลังคาโลก 8 วัน 7 คนื (TG)
฿69,900

ผูใ้หญ่ ฿69,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿12,000

1-8 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT452-40083 : ทัวรท์เิบต ลาซา พระราชวังโปตาลากง รถไฟไตห่ลังคาโลก 8 วัน 7 คนื (TG)
฿69,900

ผูใ้หญ่ ฿69,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿12,000

13-20 มถิุนายน 2566 วา่ง

NT452-40084 : ทัวรท์เิบต ลาซา พระราชวังโปตาลากง รถไฟไตห่ลังคาโลก 8 วัน 7 คนื (TG)
฿69,900

ผูใ้หญ่ ฿69,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿12,000

11-18 กรกฎาคม 2566 วา่ง

NT452-40085 : ทัวรท์เิบต ลาซา พระราชวังโปตาลากง รถไฟไตห่ลังคาโลก 8 วัน 7 คนื (TG)
฿69,900

ผูใ้หญ่ ฿69,900
พกัเดยีว จ่ายเพมิท่านละ ฿12,000

25 กรกฎาคม-1 สงิหาคม 2566 วา่ง

NT452-40086 : ทัวรท์เิบต ลาซา พระราชวังโปตาลากง รถไฟไตห่ลังคาโลก 8 วัน 7 คนื (TG)
฿69,900

รายการทัวรนี์ไม่รวมทปิ พักเดยีวไม่รวมบนรถไฟ

รายการทัวรนี์ไม่รวมทปิ พักเดยีวไม่รวมบนรถไฟ

รายการทัวรนี์ไม่รวมทปิ พักเดยีวไม่รวมบนรถไฟ

รายการทัวรนี์ไม่รวมทปิ พักเดยีวไม่รวมบนรถไฟ

รายการทัวรนี์ไม่รวมทปิ พักเดยีวไม่รวมบนรถไฟ

ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอาทติยท์ ี16 เมษายน 2566 เวลา 13:25 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี

เงอืนไข

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไปกลบัเทยีวบนิตามรายการ

• คา่อาหาร-โรงแรมตามทรีายการกาํหนด

• คา่วซีา่จนี และภาษีสนามบนิไทย-จนี

• คา่ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• คา่รถรบัสง่ตามสถานท่องเทยีวทรีะบุตามรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่ง ๆ ตามรายการ

• น ้าํดมืวันละ1 ขวด/ท่าน

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ระวางกระเป๋าน ้าํหนักเกนิ 20 กโิลกรมั

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท  ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครอืงดมืสงัพเิศษ

• คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ

การชําระคา่บรกิาร

• วางเงนิมดัจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี

การยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 15,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็ และคา่ใชจ้่ายอนืๆ
ทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมด เนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ทัวรห์ลงัหกัคา่ใชจ้่ายตามความเป็นจรงิ

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทัวรใ์นทุกกรณี

• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วัน คดิคา่ใชจ้่าย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทัวรใ์นทุกกรณี



• ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดในทุกกรณี


	NT452
	ทัวร์ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลากง รถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน 7 คืน (TG)
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์จีน
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์จีน



