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SC-SILK ROAD 4 ภูเขาทราย
อูรม
ู ฉ
ู ี-ทะเลสาบเทียนฉือ-ทูรพ
ู าน-ภูเขาเปลวเพลิง-ถ้าพระพันองค์-เมือง
ี
โบราณเกาชาง-สวนองุ่น-คานเอ๋อจิง่ -ตุนหวง-ด่านประตูหยก-ตานเสย
เจียยวีก
่ วาน-ภูเขาสายรุ ้ง-พระใหญ่จางเย่ 8 วัน 6 คืน

เส้ นทางสายไหม เส้ นทางค้ าขายที่เก่าแก่ที่สดุ ในโลกที่มี “ไหม” เป็ นเส้ นใยเชื่อมร้ อยวัฒนธรรม และเป็ น
ตัวเชื่อมโลกตะวันออกสูโ่ ลกตะวันตก เส้ นทางสายไหม เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ หลายชนชาติ ไม่วา่ จะเป็ น
เปอร์ เซีย มองโกล เติร์ก เอเซียกลาง โรมัน ยุโรปตะวันออก อินเดีย และที่สาคัญที่สดุ คือประเทศจีน เพราะนครฉาง
อัน (ซีอาน) เป็ นจุดเริ่ มต้ นของเส้ นทางสายไหม
กองคาราวานเส้ นทางสายไหมที่ดนด้
ั ้ นจากอาณาจักรโรมันมาประเทศจีน (ราว 7,000 ไมล์) จะต้ องฝ่ าฟั น
กับความหนาวเหน็บบนเขาสูงชัน ฝ่ าความแห้ งแล้ งของทะเลทรายกว้ างใหญ่ร้อนระอุ ตลอดเส้ นทางคือการต่อสู้กบั
ธรรมชาติอนั หฤโหด ดังนันพ่
้ อค้ าที่หากาไรจากผ้ าไหมได้ จะต้ องไม่ใช่พอ่ ค้ าธรรมดา แต่จะต้ องเป็ นนักผจญภัยที่
ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน…..
** จากหนังสื อ “เส้ นทางสายไหม” ของ รักษ์ ธรรมมิสรา **

เดินทาง

28 พ.ค.-4 มิ.ย. 60
23-30 ก.ค. 60

ราคาพิเศษ 54,900 บาท
ราคาพิเศษ 59,900 บาท

*ท ัวร์ราคาพิเศษ ไม่มรี าคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

้ บปิ้ ง **
** รายการนีไ้ ม่ลงร้านชอ
หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่ากรุ๊ป และภาษีสนามบินไทย+จีน
ราคาขายไม่ รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนรถท้ องถิ่น 250 หยวน /คน/ทริ ป และค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย 100 หยวน/คน/ทริ ป
โปรดทราบ เนื่องจากซินเกียง เป็ นพื ้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้เดินทางยอมรั บความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศ
ห้ ามเข้ าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จดั ถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ผู้จดั ยังคงเดินหน้ าจัดกรุ๊ปทัวร์ ต่อไป เพราะตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋ว
รถไฟ, ห้ องพัก, วีซ่า ต้ องมีการจัดการเตรี ยมไว้ ล่วงหน้ า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ ามเข้ าอย่างเป็ นทางการ ผู้เดินทางยอมรั บความ
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เสีย่ งว่า เมื่อผู้จดั หยุดดาเนินการอาจมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตัว๋ รถไฟ ค่ามัดจาตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วน
ค่าใช้ จ่ายที่ยงั ไม่ได้ ใช้ หรื อ ดาเนินเรื่ องขอคืนได้ บริ ษัทฯจะจัดคืนให้ ลกู ค้ าได้ ก็ต่อเมื่อ ทางบริ ษัทได้ รับคืนมาจากสายการบิน หรื อ จาก
เอเย่นต์ต่างประเทศแล้ วเท่านั ้น
โปรดทราบรายการอาจมีการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
สายการบินเข้มงวดมาก กระเป๋าใบใหญ่ตอ
้ งไม่เกิน 23 กก.
การเดินทางด้วยรถไฟ กระเป๋าทีน
่ าไปต้องมีนา้ หน ักและขนาดทีท
่ า
่ นสามารถดูแลจ ัดการด้วยต ัวเองได้

วันแรก
24.00 น.
วันที่สอง
03.05 น.
05.55 น.
07.45 น.
11.45 น.

12.30 น.

18.00 น.

นัดพบสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ 5-6) สายการบินซานตงแอร์ไลน์โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวก (จอดรถส่งผูโ้ ดยสารได้ที่ประตู 5-6)
สุ วรรณภูม-ิ อูรูมูฉี-ตลาดบาร์ ซา-ระบาซินเกียง
นาท่านเหิรฟ้ าสู่นครอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8886
ถึงสนามบินนครคุนหมิง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (ไม่ออกนอกสนามบิน) แล้วขึ้นเครื่ องลาเดิม
เดินทางสู่อูรูมูฉี ด้วยเที่ยวบิน SC 8886
ถึงอูรูมูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้งอยูแ่ ถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็ นเขตปกครองตนเองที่มีพ้นื ที่กว้างใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้ง
มณฑลมีประมาณ 160 ล้านคน พลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็ นของตนเอง
ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
 ชมตลาดผลไม้ สด เฉพาะกรุ๊ปเดือนก.ค. นาท่ านไปเลือกซื้อองุ่นและแตงฮามี
 เข้าชมตลาดนัดขายสิ นค้าพืน้ เมือง (ต้ าปาจา) เพือ่ ชมชีวติ ของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น
ผ้าพันคอสีสวย เครื่ องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริ คอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอน
อบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถัว่ อบแห้งชนิดต่างๆ
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร (บุฟเฟ่ )
ิ เกียง
* ชมโชว์พน
ื้ เมืองซน
พักที่ HOITAK HOTEL หรือเทียบเท่ า
219 Jiankang Rd, Tianshan Qu,
Wulumuqi Shi, XINJIANG
+86 991 232 2828

ิ เกียงอุยกูร ์ เป็ นมณฑลทีม
เขตปกครองตนเองชนชาติซน
่ ข
ี นาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของจีน มีพน
ื้ ที่ 1.6604 ล ้าน
ตารางกิโลเมตร (1 ใน 6 ของจีน) ตัง้ อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน พืน
้ ที่ตา่ สุดตา่ จาก
ระดับน้ าทะเล 155 เมตร พืน
้ ทีส
่ งู สุดสูง 8,611 เมตรจากระดับน้ าทะเล ซงึ่ อยู่ในบริเวณเทือกเขา
ิ เกียงเป็ นแหล่งปลูกองุ่นและแตงฮามีพน
ชายแดนติดต่อกับแคชเมียร์ ซน
ั ธุด
์ ี เป็ นแหล่งผลิตฝ้ าย ไหม
ขนแกะ วอลนัท เป็ นขุมแร่ธาตุ เป็ นแหล่งถ่านหินและน้ ามันดิบขนาดใหญ่ มีประชากร 19.6 ล ้านคน
พลเมืองสว่ นใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอรู ูมูฉเี ป็ นเมืองหลวง มีทรัพยากรน้าอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ าใหญ่
น ้อยรวม 570 สาย
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ในเขตทะเลทราย พระอาทิตย์จะตกดินประมาณ 3-4 ทุม
่ เวลา
เทีย
่ วจึงมีเต็มทีใ่ นแต่ละว ัน อาหารเทีย
่ งปกติร ับประทานประมาณ
บ่าย 2 โมง อาหารคา
่ โดยปกติจะร ับประทานประมาณ 2-3 ทุม
่
วันที่สาม
07.00 น.

14.00 น.

อูรูมูฉี-ทูรูพาน-เขาเปลวไฟ-ถา้ พันพระ-คานเอ๋ อจิ่ง-เมืองเกาซาง-ซู กงก่ า-สวนองุ่น-รถไฟค้างคืน
รับประทานอาหารเช้าที่ภตั ตาคาร
แล้วเดินทางสู่เมืองทูรูพาน (192 กม.) เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเส้นทางสายไหม เป็ นเมือง 3 ที่สุดในเขตซิ
นเกียง (1. ต่าที่สุดในจีน ต่าจากระดับน้ าทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศา
เซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้ าพลังลมหลายแห่ง) ผ่านชม
โรงงานพลิตไฟฟ้ าจากพลังลม ที่เมืองต้าปั่ นเฉิน
 นาท่านไปชม ฝอเยีย่ นซาน หรื อ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็ น
สถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืม
พัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ
เพือ่ ให้พระถังซาจัง๋ ได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิ ฎกที่อินเดีย
ต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลกั ษณะเป็ นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มี
ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็ นสีเพลิงคล้ายไฟ
กาลังลุกไหม
 นาท่านไปชม เชียนฝอต้ ง หรื อ ถา้ พระพันองค์ ซึ่งเป็ นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรม
โลก ประกอบด้วยถ้ าน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ า เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรู ปปั้ นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็ น
จานวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรู ปปั้ น 2,000 องค์ที่มีมา
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกาแพงที่แกะสลักเป็ นรู ปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการ
ดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา
 นาท่านไปชม “คานเอ๋ อจิ่ง” ระบบชลประทานใต้ดินของทูรูพาน ซึ่งมีการต่อท่อเพือ่ นาน้ าที่ละลายจาก
น้ าแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพือ่ ป้ องกันการระเหยของน้ าในฤดูร้อน
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
 นาชม เจดีย์ซูกงถ่ า และ มัสยิดเอ๋อหมิ่น เป็ นสิ่งก่อสร้างที่แม้จะเรี ยกว่าเจดีย ์ แต่มีลกั ษณะเหมือนหอคอย
อยูห่ ่างจากตัวเมืองทูรูฟาน 2 กิโลเมตร คาดว่าก่อสร้างเมื่อปี 1777 เพือ่ เป็ นอนุสรณ์สถานของนายพลเอ๋ อหมิน
โฮจา ทหารชาวเมืองทูรูฟาน มีลกั ษณะเป็ นสุเหร่ าของชาวอุยกูร์ สร้างด้วยอิฐสีทรายอย่างงดงาม มีความสูง 44
เมตร และมีฐานรอบเจดีย ์ 10 เมตร มีการจัดอิฐที่สร้างเจดียเ์ ป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ต มีลวดลายหลายแบบ ทั้งเป็ น
รู ปคลื่นและลายดอกไม้ รวมแล้วมีลวดลายบนเจดียม์ ากกว่า 15 ลาย
 นาท่านไปชมสวนองุ่นผู่เถาโกว เมืองทูรูพานเป็ นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของ
มณฑลซินเกียง มีท้งั องุ่น ลูกท้อ แอพริ คอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็ นผลไม้ที่
ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็ นที่รู้จกั ดีใน
ท้องตลาดมานานแล้ว
ช่วงที่มีผลไม้มากทีส่ ุดคือในระหว่างเดือนกรกฎาคมสิงหาคม ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็ นงานประจาปี

18.30 น.
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 นาท่านไปชมซากเมืองโบราณเกาชาง (รวมรถลา) ภาษาอุยกูร์เรี ยก DUHU CITY มีความหมายว่า เมือง
กษัตริ ย์ สร้างโดยหน่วยทหารที่ถูกส่งมาพัฒนาพืน้ ที่ในยุคอาณาจักร CHESHI ซึ่งขณะนั้นตรงกับสมัยราชวงศ์
ฮัน่ ตะวันตก (ประมาณ 100 ปี ก่อนคริ สตกาล) ทีน่ ี่ถูกเรี ยกว่ากำ แพงเกำชำง หรื อด่านเกาชางในปลายราชวงศ์
ฮัน่ ถึงราชวงศ์เว่ย และราชวงศ์จิ้น เมื่อ
ส่วนกลาง ส่งทหารและเจ้าหน้าที่ส่วน
ปกครองจากเมืองหลวง เข้ามาดูแลพื้นที่
คอยป้ องกันการรุ กรานของเผ่าเซียงหนู
เมืองเกาชางสิ้นสุด และถูกทาลายยับเยิน
เพราะสงครามในปลายศตวรรษที่ 13 บน
พื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตรท่านจะได้เห็นซากเมืองเก่า กาแพงเมืองเก่า ที่ยงั คงเหลือร่ องรอยอารยะธรรมที่เคย
รุ่ งเรื องมาก่อน
รับประทานอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร แล้วเดินทางไปสถานีรถไฟ
หลังอาหาร โดยขบวนรถไฟที่ ................ เดินทางสู่เมืองตุนหวง (สถานีรถไฟหลิวหยวน) เป็ นเมืองที่
เป็ นขอบชายแดนของเส้นทางสายไหม ทีด่านโบราณที่ใช้ผา่ นเช้าออกในเส้นทางสายไหม และอยูใ่ นเมือง
ชายแดนมณฑลกานซู่ที่ติดกับเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียง
พักค้างคืนบนรถไฟ (1ห้องพัก 4 ท่าน) ไม่มีบริ การห้องเดี่ยวบนรถไฟ
การเดินทางด้วยรถไฟอาจมีการแยกขบวนเวลาไม่พร้อมกันแต่เวลาจะ
ไล่เรี ยงกัน
สถานีรถไฟในจีน ผู ้เดินทางจะต ้อง ดูแลรับผิดชอบ
การถือกระเป๋ าใหญ่ด ้วยตนเอง
้ นทาง
ดังนั น
้ กระเป๋ าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะทีจ
่ ะใชเดิ
ั ภาระเพียงพอ กระเป๋ าล ้อลากคันชก
ั ขนาดกลาง เป็ น
ด ้วยรถไฟในจีน เพราะบนรถไม่มท
ี วี่ างสม
กระเป๋ าทีส
่ ะดวกทีส
่ ด
ุ ในการทีท
่ า่ นจะเข็นผ่านด่านเอ็กซเรย์ และขึน
้ -ลงบันไดด ้วยตนเอง

วันที่สี่

สถานีรถไฟหลิวหยวน-ด่ านประตูหยก-นครสายลม-หมิงซาซาน-ตลาดกลางคืน 100+180+100 กม.
รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ (ตามเวลาเหมาะสม)
เดินทางจากสถานีรถไฟสถานีหลิวหยวน เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชเดินทางเข้า ด่านประตูหยก เมืองตุนหวง มณฑล
กานซู่มณฑลกานซู่ หรื อ มณฑลกานสู้ (甘肃省,甘粛省) ตั้งอยูท่ างภาคตะวันตกเฉียงเหนื อของประเทศ
จีน ตอนบนของแม่น้ าฮวงโห (แม่น้ าเหลือง) มีเมืองหลวงชื่อ หลานโจว แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 14
เมืองหรื อจังหวัด (市) 4 เทศมณฑลระดับเมือง (市) 58 เทศมณฑล (县) 17 เขต (区) และ 7 เ ขตปกครอง
ตนเอง (自治县) 14 เมืองหรือจังหวัด ได้แก่ เมืองหลันโจว兰州市, เมืองเจียยูก่ วน 嘉峪关市, เมือง
ไป๋ หยิน 白银市, เมืองเทียนสุ่ย 天水市, เมืองอู่เวย 武威市, เมืองจี่วฉวน 酒泉市, เมืองจางเย่ 张
掖市, เมืองชิ่งเหยียน 庆阳市, เมืองผิงเหลียง 平凉市, เมืองติ้งซี 定西市, เมืองหล่งหนาน 陇南市,
เขตปกครองตนเองชนชาติหุย หลินเซี่ ย 临夏回族自治州, เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต กานหนาน
甘南藏族自治州

นาชมด่ านประตูหยก 玉門關 YUMENGUAN
ด่านประตูการเดินทางค้าขายในสมัยโบราณยุคเส้นทาง
สายไหม สู่ดินแดนตะวันตก (อาณาจักรพาเธีย &

อาณาจักรโรมัน) มีประวัติความเป็ นมายาวนานหลายพันปี
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RECOMMENED

14.00 น.

20.00 น.

วันที่ห้า

14.00 น.
20.00 น.

เดินทางสู่หย่ าตัน นครแห่ งสายลม (90 ก.ม.)
 นาชมหย่ าตัน เขตลมแรงที่ใหญ่เป็ นอันดับต้นๆ ของโลก พลังลมพัดกร่ อนภูผาหินทราย เกิดเป็ นโตรกผา
รู ปร่ างอัศจรรย์ ดูพิเศษยิง่ ใหญ่อลังการ งดงามบนพืน้ ที่กว้างใหญ่ (25X2 ก.ม.) ของเขตทะเลทรายโกบี ดู
เสมือนนครลึกลับกลางทะเลทราย
รับประทานอาหารกลางวัน
 นาท่านสู่เนินทราย “หมิงซาซาน” เทือกเขา
ทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250
เมตร ทรายมีสีสนั ต่างกัน 5 สี คือ สีแดง เหลือง เขียว
ขาว ดา เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย ท่าน
สามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่างอย่าง
สนุกสนาน (ไม่รวมค่ากระบะ) หากโอกาสเหมาะ
ท่านอาจได้ยนิ เสียงกลองรบ เสียงม้าร้อง เสี ยงสูร้ บ
และเสียงคนร้อง ตามตานานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูก
พายุทรายพัดกระหน่ าและถูกฝังทั้งเป็ นทั้งกองทัพอยูใ่ ต้ภูเขาทราย (รวมรถแบตตำรี่ )  แล้วนาท่านไปชม
สระน้าวงพระจันทร์ บ่อน้ าผุดที่ไม่เคยเหือดแห้ง แม้จะอยูก่ ลางทะเลทรายทั้งที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง 6 เมตร
เท่านั้น  สำนฝั นขี่อูฐท่ องทะเลทรำย จูงตำมกันเป็ นแถวไปตำมสันทรำยที่โค้ งไปมำ ภูเขำทรำยดูเป็ น
ประกำยเมื่อต้ องแสงอำทิตย์ ตัดกับฟ้ ำสวยสี ครำมใสที่ท่ำนจะประทับใจไม่ ร้ ูลืม (รวมค่ ำขี่อูฐ 30 นำทีแล้ ว)
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
่ ร์ซาโจ้ว"
อิสระเดินเล่นที่ตลาดกลางคืน "บาซา
พักที่ TIANRUN HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
ตุนหวง-ถา้ โม่ เกา-เจียยวี่กวาน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นาชมถา้ โม่ เกา มรดกโลกที่ยงิ่ ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็ นถ้ าที่มีคูหาใหญ่นอ้ ยถึง 495 คูหา มี
ภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรู ปแกะสลัก และองค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆเป็ นผลงานการบุกเบิก
ของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อ
ยุคที่มองโกลมีชยั ชนะเหนืออาณาจักรจีนใน ปี ค.ศ. 1277
ดังนั้นประติมากรรม หรื อจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ าโม
เกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายาม ของจิตรกรและช่าง
หลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นบั เนื่อง
ยาวนานเกือบ 1,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
เดินทางโดยรถบัส (4.30 ชัว่ โมง) สู่เจียยีวก์ วาน
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักที่ JIAYUGUAN หรื อ HOLIDAY PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่หก
07.00 น.

14.00 น.

20.00 น.
วันที่เจ็ด
07.00 น.

11.06 น.
14.00 น.
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ด่ านเจียยวีก่ วาน-ภูเขาสายรุ้ง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่ภูเขาสายรุ ้ง (1.30 ชัว่ โมง)
 นาชมด่ านเจียยวี่กวาน ที่สูงตระหง่านเป็ นปราการที่แข็งแรงและสาคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้ อม
ปราการที่ต้งั อยูท่ ี่ความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ าทะเล เริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1372 สร้างแล้วเสร็จภายหลัง
สถาปนาราชวงศ์หมิง ชมลานจัตุรัสของป้ อมปราการด้านในที่มีกาแพงรายล้อม ส่วนบนของกาแพงสูง 10
เมตร และ ยาว 640 เมตรเป็ นที่ต้งั ของหอระวังภัยซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง ด้านหนึ่ง
ทอดไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกด้านหนึ่งทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ ย
ซาน ชมอนุสาวรี ยด์ า้ นนอกของประตูตะวันตกสร้างขึ้นในราวปี ที่ 14 ของจักรพรรดิเฉียนหลง มีคาจารึ กว่า
“ป้ อมปรำกำรที่แข็งแรงที่สุดในโลก” (รวมค่ารถแบตตารี่) ชมกาแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย “เสี ยนปี้ ฉางเฉิง” ที่
สร้างขึ้นตามยอดภูเขาสูงชัน แล้วเดินทางสู่ภูเขาสายรุ ้ง (1.30 ชัว่ โมง) ในเขตจางเย่
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
 นาท่านชม เขตภูมิทัศน์ จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสี ยตีเ้ ม่ า หรือ ภูเขาสายรุ้ง (Zhangye Danxia
Lanscape) จัดเป็ นหนึ่ งในภูมิทศั น์มหัศจรรย์ของจีน
อันงดงามแปลกตา ตั้งอยูใ่ นเขตภูเขาฉี เหลียนซาน จาก
ตัวเมืองจางเย่ 40 กม. ครอบคลุมอาณาบริ เวณกว้างขวาง
ถึง 300 ตร.กม. ตั้งอยูบ่ นระดับความสูง 2,000-3,800
เมตรจากระดับน้ าทะเล ในทางธรณี วทิ ยาสันนิษฐานว่ามี
อายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่ อนของธรรมชาติ
สายลม แสงแดด และความแห้งแล้งของภูมิประเทศ เผย
ให้เห็นถึงชั้นของแร่ ธาตุใต้ดิน ที่บา้ งเป็ นริ้ วเลื่อมลายหลากสีสนั พาดผ่านทั้งเนินภูแลซับซ้อน บ้างเป็ นหุบ
โตรกลึกชัน บ้างคล้ายดัง่ ปราสาทในดินแดนเทพนิยาย เกิดสีสนั หลากสี เช่น ขาว เหลือง น้ าตาล เทา ส้ม ชมพู
แดง ดูสวยงามน่าชม ทาให้เกิดจินตนาการอันหลากหลาย เดินทางเข้าสู่ตวั เมือง “จางเย่” เป็ นเมืองค่ายทหารที่
สาคัญอีกแห่งหนึ่งในเส้นทางสายไหม ก่อตั้งเมื่อ 121 ปี ก่อนคริ สตกาล
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
พักที่ LVZHOU HOLIDAY HOTEL หรื อเทียบเท่า 4 ดาว
จางเย่ -พระใหญ่-อูรูมูฉี-ตลาดกลางคืน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินทางสู่ วดั ต้าฝอซื่อ เพือ่ ชมพระพุทธไสยาสน์ ในร่ มที่ยาวที่สุดในประเทศจีน (ยาว 34.5 เมตร, สู ง 7.5
เมตร วัดระหว่างไหล่บน-ล่าง) แล้วนาท่านชมเจดียไ์ ม้โบราณย่ ามู่ถะ สร้างสมัยราชวงศ์ถงั สูง 8 ชั้น 6 ชั้นแรก
สร้างแบบก่ออิฐถือปูน ส่วน 2 ชั้นบนสุดเป็ นเครื่ องไม้
เดินทางกลับอูรูมูฉี โดยขบวนรถไฟด่วนที่ D 2701
เดินทางกลับสู่เมืองอูรูมูฉี
รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ
สถานีรถไฟ ผู ้เดินทางจะต ้อง ดูแลรับผิดชอบ
การถือกระเป๋ าใหญ่ด ้วยตนเอง
้ นทาง
ดังนั น
้ กระเป๋ าใบใหญ่มาก ไม่เหมาะทีจ
่ ะใชเดิ
ั ภาระ
ด ้วยรถไฟในจีน
เพราะบนรถไม่มท
ี วี่ างสม
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ั ขนาดกลาง เป็ นกระเป๋ าทีส
เพียงพอ กระเป๋ าล ้อลากคันชก
่ ะดวกทีส
่ ด
ุ ในการทีท
่ า่ นจะเข็นผ่าน
ด่านเอ็กซเรย์ และขึน
้ -ลงบันไดด ้วยตนเอง

18.55 น.
20.00 น.

วันที่แปด
07.00 น.

14.00 น.

19.20 น.
23.05 น.
01.00 น.
02.05 น.

เดินทางถึงอูรูมูฉี
รับประทานอาหารค่าที่ภตั ตาคาร
 หลังอาหารอิสระเดินเที่ยวตลาดกลางคืนทีอ่ ูรูมูฉี มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ มีแผงลอยขายอาหารผัด
ย่างปิ้ งริ มถนนมากมาย * แนะนาให้ ลองชิมก้ามปูยักษ์ ให้ปรุ งโดยการนึ่งหรื อผัดแบบต่างๆตามสัง่
พักที่ HOITAK HOTEL หรือเทียบเท่ า
อูรูมูฉี-เทียนซาน เทียนฉือ-พิพิธภัณฑ์ ซินเกียง-สุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นาท่านสู่เทือกเขาเทียนซาน ซึ่งมีความสูง 5,445 เมตร
จากระดับน้ าทะเล นาท่านชมความงามธรรมชาติของป่ า
สนภูเขาหิมะสูงชัน นาท่านล่องเรื อในทะเลสาบเทียนฉือ
ทะเลสาบสรวงสวรรค์ ที่มีความสูง 1,900 เมตรจากระดับ
น้ า ทะเล (รวมค่ารถแบตตารี และค่าเรื อแล้ว)
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
นาชมพิพิธภัณฑ์ ซินเจียง ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขดุ ค้นได้ทวั่ มณฑลซินเจียง ชมการจาลองบ้านเรื อน
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ขนาดเท่าของจริ ง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยูใ่ นเขตนี้ และจุดเด่นคือซากมนุษย์
โบราณ (โฉมงามลัว่ หลาน) ที่เป็ นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขดุ พบในซินเจียง มีอายุกว่า 3,000 ปี (ปิ ดวัน
จันทร์)
ได้ เวลานัดหมายเดินทางไปสนามบิน
อาลาอูรูมูฉี เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8885
ถึงสนามบินนครคุนหมิง แวะจอดรับผูโ้ ดยสารเพิม่ เติม
(วันรุ่ งขึ้น) เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SC 8885
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หล ังจากการจองท ัวร์และชาระเงินม ัดจาแล้ว ทางบริษ ัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมร ับในข้อตกลงและเงือ
่ นไข ทีบ
่ ริษ ัทฯ ได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

ค่าบริการ พ.ค. พักเดีย
่ วจ่ายเพิม
่ 7,000 บาท / ก.ค. เพิม
่ 8,000 บาท
ทัวร์ ราคาพิเศษ ไม่ มีราคาเด็ก ไม่ แจกกระเป๋า
อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-อูรูมฉู ี-กรุงเทพฯ
 ค่าที่พกั โรงแรม 2 ท่านต่อหนึง่ ห้ องคู่
 ค่าอาหารทุกมื ้อที่ระบุในรายการ
 ค่าบัตรผ่านประตูเข้ าชมสถานที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และจีน
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 ค่าธรรมเนียมวีซา่ กรุ๊ป เข้ าประเทศจีน
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ 23 กก.
 ค่ารถไฟ 2 เที่ยว
 ค่ารถแบตตารี่ และ ค่าเรื อที่ทะเลสาบเทียนฉือ
 น ้าดื่มสะอาดบริ การ 1 ขวด / ท่าน ทุกวันท่องเที่ยว
 ค่าโชว์ซนิ เกียง
ค่ าบริการไม่ รวม
 ชุดภาษีตวั๋ ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน, ค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิง, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่ม นอกจากรายการ
 ค่ าทิปคนขับรถ+ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น 250 หยวน/คน/ทริป
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย 100 หยวน / คน / ทริป
 ค่าทาหนังสือเดินทาง/ค่าทาเอกสารของผู้ถือหนังสือต่างด้ าว/ค่าวีซา่ ด่วน/ค่าวีซา่ ของชาวต่างชาติ
 ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
หมายเหตุ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการได้ ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ ไม่เที่ยวบาง
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษัทได้ ทาประกันอุบตั ิเหตุ
ไว้ ให้ กบั ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วม
คณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลีย่ นแปลงราคา โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่มีการขึ ้นลง
ของเงินตราต่างประเทศ หรื อทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
สารองที่น่ งั มัดจา 20,000.- พร้ อมแจ้ งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน
เอกสารวีซ่า 1. หนังสือเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ ได้ จนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่างสาหรับ
ประทับตราเข้ าออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม 3. รูปสี ถ่ายหน้ าตรง ขนาด 2 นิ ้ว 1 ใบ ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้ จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วันขึ ้นไปเก็บค่าใช้ จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใช้ จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง
1-6 วัน - เก็บค่าบริ การทังหมด
้
100 %
ความรับผิดชอบ บริ ษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว, สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึง่ ไม่อาจ
รับผิดชอบต่อ
 ความเสียหายต่างๆที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลีย่ นแปลง
กาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้น ทังทางตรง
้
หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การ
ถูกทาร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ฯลฯ
 การตอบปฏิเสธการเข้ าและออกเมืองของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฏหมาย หรื อ
เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

