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                      SC-SILK ROAD 4 ภเูขาทราย  
 
อรูมูฉูี-ทะเลสาบเทยีนฉือ-ทรูพูาน-ภเูขาเปลวเพลงิ-ถ ้าพระพันองค-์เมอืง
โบราณเกาชาง-สวนองุ่น-คานเออ๋จิง่-ตนุหวง-ดา่นประตหูยก-ตานเสยี 

เจยียวีก่วาน-ภเูขาสายรุง้-พระใหญจ่างเย ่8 วัน 6 คนื 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เดนิทาง       28 พ.ค.-4 ม.ิย. 60   ราคาพเิศษ 54,900 บาท 

     23-30 ก.ค. 60   ราคาพเิศษ 59,900 บาท 
     *ทวัรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก ไมแ่จกกระเป๋า 
 

             ** รายการนีไ้มล่งรา้นชอ้บป้ิง ** 
 
หมายเหตุ ราคารวมค่าวีซ่ากรุ๊ป และภาษีสนามบนิไทย+จีน  
ราคาขายไม่รวม  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 250 หยวน /คน/ทริป และค่าทิปหวัหน้าทวัร์ไทย 100 หยวน/คน/ทริป  
โปรดทราบ เน่ืองจากซินเกียง เป็นพืน้ที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้ เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศ
ห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จดัถือว่ายงัมีความปลอดภยัอยู่ในระดบัปกติ ผู้จดัยงัคงเดินหน้าจดักรุ๊ปทวัร์ต่อไป เพราะตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋ว
รถไฟ, ห้องพกั, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้ เดินทางยอมรับความ

เส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลกท่ีมี “ไหม” เป็นเส้นใยเช่ือมร้อยวฒันธรรม และเป็น
ตวัเช่ือมโลกตะวนัออกสูโ่ลกตะวนัตก เส้นทางสายไหม เก่ียวข้องกบัประวติัศาสตร์หลายชนชาติ ไม่วา่จะเป็น 
เปอร์เซีย มองโกล เติร์ก เอเซียกลาง โรมนั ยุโรปตะวนัออก อินเดีย และท่ีส าคญัท่ีสดุคือประเทศจีน เพราะนครฉาง
อนั (ซีอาน) เป็นจุดเร่ิมต้นของเส้นทางสายไหม 

กองคาราวานเส้นทางสายไหมท่ีดัน้ด้นจากอาณาจกัรโรมนัมาประเทศจีน (ราว 7,000 ไมล์) จะต้องฝ่าฟัน
กบัความหนาวเหน็บบนเขาสงูชนั ฝ่าความแห้งแล้งของทะเลทรายกว้างใหญ่ร้อนระอุ ตลอดเส้นทางคือการตอ่สู้กบั
ธรรมชาติอนัหฤโหด ดงันัน้พอ่ค้าที่หาก าไรจากผ้าไหมได้จะต้องไม่ใช่พอ่ค้าธรรมดา แตจ่ะต้องเป็นนกัผจญภยัท่ี

ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกนั…..             ** จากหนังสือ “เส้นทางสายไหม” ของ รักษ์ ธรรมมิสรา **  
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เสีย่งว่า เมื่อผู้จดัหยดุด าเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตัว๋รถไฟ ค่ามัดจ าตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วน
ค่าใช้จ่ายที่ยงัไม่ได้ใช้ หรือ ด าเนินเร่ืองขอคืนได้ บริษัทฯจะจดัคืนให้ลกูค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จาก
เอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านัน้ 
 

โปรดทราบรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
สายการบนิเขม้งวดมาก กระเป๋าใบใหญต่อ้งไมเ่กนิ 23 กก. 

การเดนิทางดว้ยรถไฟ กระเป๋าทีน่ าไปตอ้งมนี า้หนกัและขนาดทีท่า่นสามารถดแูลจดัการดว้ยตวัเองได ้
 

วันแรก  นัดพบสุวรรณภูม ิ
24.00 น.  พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ 5-6) สายการบินซานตงแอร์ไลน์โดย

มีเจา้หนา้ที่คอยใหค้วามสะดวก (จอดรถส่งผูโ้ดยสารไดท้ี่ประตู 5-6) 
วันที่สอง  สุวรรณภูม-ิอูรูมูฉี-ตลาดบาร์ซา-ระบ าซินเกียง 
03.05 น.      น าท่านเหิรฟ้าสู่นครอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8886 
05.55 น.     ถึงสนามบินนครคุนหมิง ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง (ไม่ออกนอกสนามบนิ) แลว้ขึ้นเคร่ืองล าเดิม  
07.45 น. เดินทางสู่อูรูมูฉี ดว้ยเที่ยวบิน SC 8886 
11.45 น. ถึงอูรูมูฉี  เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ตั้งอยูแ่ถบเทือกเขาเทียนซานที่ความสูง 900 เมตรเหนือ

ระดบัน ้ าทะเล มีประชากร 2.8 ลา้นคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กวา้งใหญ่มากที่สุด ประชากรทั้ง
มณฑลมีประมาณ 160 ลา้นคน พลเมืองกวา่ 70 % นบัถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนงัสือทอ้งถ่ินเป็นของตนเอง 
ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกช่ือสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาทอ้งถ่ิน (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง 

  หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร 
12.30 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตัตาคาร 
  ชมตลาดผลไม้สด เฉพาะกรุ๊ปเดือนก.ค.  น าท่านไปเลอืกซ้ือองุ่นและแตงฮาม ี
  เขา้ชมตลาดนัดขายสินค้าพืน้เมือง (ต้าปาจา) เพือ่ชมชีวติของชาวบา้นและเลือกซ้ือของที่ระลึก เช่น 

ผา้พนัคอสีสวย เคร่ืองเงินแบบอาหรับ ผลไมอ้บแหง้ เช่น องุ่น แอปริคอด กีว ีอินทผาลมั เลือกซ้ือเมล็ดอลัมอน
อบแหง้ เมล็ดวอลนตัอบแหง้ และถัว่อบแหง้ชนิดต่างๆ 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร (บุฟเฟ่)  
 * ชมโชวพ์ืน้เมอืงซนิเกยีง 

 พักที่ HOITAK HOTEL หรือเทียบเท่า   
 219 Jiankang Rd, Tianshan Qu,  
 Wulumuqi Shi, XINJIANG  

 +86 991 232 2828 

 

 
 

 
 
 
 
 

เขตปกครองตนเองชนชาตซินิเกยีงอุยกรู ์ เป็นมณฑลทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของจนี มพีืน้ที ่ 1.6604 ลา้น

ตารางกโิลเมตร (1 ใน 6 ของจนี) ตัง้อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจนี พืน้ที่ต า่สดุต า่จาก
ระดบัน ้าทะเล 155 เมตร พืน้ทีส่งูสดุสงู 8,611 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ซึง่อยู่ในบรเิวณเทอืกเขา

ชายแดนตดิตอ่กบัแคชเมยีร ์ ซนิเกยีงเป็นแหลง่ปลกูองุ่นและแตงฮามพีนัธุด์ ี เป็นแหลง่ผลติฝ้าย ไหม 
ขนแกะ วอลนัท เป็นขมุแรธ่าต ุ เป็นแหลง่ถา่นหนิและน ้ามนัดบิขนาดใหญ่ มปีระชากร 19.6 ลา้นคน 
พลเมอืงสว่นใหญ่นับถอืศาสนาอสิลาม มอีรููมูฉีเป็นเมอืงหลวง มทีรัพยากรน ้าอุดมสมบรูณ์ มแีม่น ้าใหญ่
นอ้ยรวม 570 สาย 
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วันที่สาม  อูรูมูฉี-ทูรูพาน-เขาเปลวไฟ-ถ า้พันพระ-คานเอ๋อจ่ิง-เมืองเกาซาง-ซูกงก่า-สวนองุ่น-รถไฟค้างคนื 
 07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ที่ภตัตาคาร 

 แลว้เดินทางสู่เมืองทูรูพาน (192 กม.) เมืองโอเอซีสอีกแห่งบนเสน้ทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซิ
นเกียง (1. ต  ่าที่สุดในจีน ต ่าจากระดบัน ้ าทะเล 154.43 เมตร  2. ร้อนและแหง้ที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉล่ีย 35 องศา
เซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส  3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลงัลมหลายแห่ง) ผา่นชม 
โรงงานพลิตไฟฟ้าจากพลงัลม ที่เมืองตา้ป่ันเฉิน 

  น าท่านไปชม ฝอเยีย่นซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซ่ึงเป็น
สถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอ๋ิว ตอนที่ซุนหงอคงไปยมื
พดักายสิทธ์ิจากองคห์ญิงพดัเหล็กมาดบัไฟในภูเขาเปลวไฟ 
เพือ่ใหพ้ระถงัซ าจัง๋ไดเ้ดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดีย
ต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลกัษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มี
ตน้ไมใ้บหญา้ขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคลา้ยไฟ
ก าลงัลุกไหม 

  น าท่านไปชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ า้พระพันองค์ ซ่ึงเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีช่ือในวงการศิลปกรรม
โลก ประกอบดว้ยถ ้านอ้ยใหญ่กวา่ 490 ถ ้า เจาะตามผนงัเขา มีภาพเขียนและรูปป้ันเก่ียวกบัพทุธศาสนาเป็น
จ านวนมาก เฉพาะที่เขียนดว้ยสีอยา่งงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปป้ัน 2,000 องคท์ี่มีมา
ตั้งแต่สมยัราชวงศเ์วย่ถงัหยวน ชมภาพบนก าแพงที่แกะสลกัเป็นรูปหุ่น 500 กวา่ตวัที่มีช่ือเสียงและไดรั้บการ
ดูแลรักษาอยา่งดีตลอดมา 

  น าท่านไปชม “คานเอ๋อจ่ิง” ระบบชลประทานใตดิ้นของทูรูพาน ซ่ึงมีการต่อทอ่เพือ่น าน ้าที่ละลายจาก
น ้ าแขง็บนภูเขาสูงลงมายงัที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขดุท่อใตดิ้นเพือ่ป้องกนัการระเหยของน ้ าในฤดูร้อน 

14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตัตาคาร 
   น าชม เจดีย์ซูกงถ่า และ มัสยิดเอ๋อหมิ่น เป็นส่ิงก่อสร้างที่แมจ้ะเรียกวา่เจดีย ์ แต่มีลกัษณะเหมือนหอคอย 

อยูห่่างจากตวัเมืองทูรูฟาน 2 กิโลเมตร คาดวา่ก่อสร้างเม่ือปี 1777 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานของนายพลเอ๋อหมิน
โฮจา ทหารชาวเมืองทูรูฟาน มีลกัษณะเป็นสุเหร่าของชาวอุยกูร์ สร้างดว้ยอิฐสีทรายอยา่งงดงาม มีความสูง 44 
เมตร และมีฐานรอบเจดีย ์ 10 เมตร มีการจดัอิฐที่สร้างเจดียเ์ป็นรูปทรงเรขาคณิต มีลวดลายหลายแบบ ทั้งเป็น
รูปคล่ืนและลายดอกไม ้รวมแลว้มีลวดลายบนเจดียม์ากกวา่ 15 ลาย  
 น าท่านไปชมสวนองุ่นผู่เถาโกว เมืองทูรูพานเป็นเมืองผลไมท้ี่ลือช่ือของ
มณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกทอ้ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไมท้ี่
ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่นอบแหง้เป็นที่รู้จกัดีใน
ทอ้งตลาดมานานแลว้ ช่วงที่มีผลไมม้ากทีสุ่ดคือในระหวา่งเดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม ในช่วงดงักล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจ าปี   

ในเขตทะเลทราย พระอาทติยจ์ะตกดนิประมาณ 3-4 ทุม่ เวลา
เทีย่วจงึมเีต็มทีใ่นแตล่ะวนั อาหารเทีย่งปกตริบัประทานประมาณ 
บา่ย 2 โมง อาหารค า่โดยปกตจิะรบัประทานประมาณ 2-3 ทุม่ 
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  น าท่านไปชมซากเมอืงโบราณเกาชาง (รวมรถลา) ภาษาอุยกูร์เรียก DUHU CITY มีความหมายวา่ เมือง

กษตัริย์ สร้างโดยหน่วยทหารที่ถูกส่งมาพฒันาพืน้ที่ในยคุอาณาจกัร CHESHI ซ่ึงขณะนั้นตรงกบัสมยัราชวงศ์
ฮัน่ตะวนัตก (ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล) ทีน่ี่ถูกเรียกวา่ก ำ  แพงเกำชำง หรือด่านเกาชางในปลายราชวงศ์
ฮัน่ถึงราชวงศเ์ว่ย และราชวงศจ้ิ์น เม่ือ
ส่วนกลาง ส่งทหารและเจา้หนา้ที่ส่วน
ปกครองจากเมืองหลวง เขา้มาดูแลพื้นที่
คอยป้องกนัการรุกรานของเผา่เซียงหนู  
เมืองเกาชางส้ินสุด และถูกท าลายยบัเยนิ
เพราะสงครามในปลายศตวรรษที่ 13 บน
พื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตรท่านจะไดเ้ห็นซากเมืองเก่า ก าแพงเมืองเก่า ที่ยงัคงเหลือร่องรอยอารยะธรรมที่เคย
รุ่งเรืองมาก่อน  

18.30 น.  รับประทานอาหารเยน็ที่ภตัตาคาร แลว้เดินทางไปสถานีรถไฟ    
 หลงัอาหาร โดยขบวนรถไฟที่ ................  เดินทางสู่เมืองตุนหวง (สถานีรถไฟหลิวหยวน) เป็นเมืองที่

เป็นขอบชายแดนของเสน้ทางสายไหม ทีด่านโบราณที่ใชผ้า่นเชา้ออกในเสน้ทางสายไหม และอยูใ่นเมือง
ชายแดนมณฑลกานซู่ที่ติดกบัเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียง  
พกัคา้งคืนบนรถไฟ (1หอ้งพกั 4 ท่าน) ไม่มีบริการหอ้งเด่ียวบนรถไฟ  
การเดินทางดว้ยรถไฟอาจมีการแยกขบวนเวลาไม่พร้อมกนัแต่เวลาจะ 
ไล่เรียงกนั 

 สถานีรถไฟในจนี ผูเ้ดนิทางจะตอ้ง ดแูลรับผดิชอบ  

 การถอืกระเป๋าใหญด่ว้ยตนเอง 
ดังนัน้กระเป๋าใบใหญม่าก ไมเ่หมาะทีจ่ะใชเ้ดนิทาง  
ดว้ยรถไฟในจนี เพราะบนรถไมม่ทีีว่างสมัภาระเพยีงพอ กระเป๋าลอ้ลากคนัชกัขนาดกลาง เป็น

กระเป๋าทีส่ะดวกทีส่ดุ ในการทีท่า่นจะเข็นผา่นดา่นเอ็กซเรย ์และขึน้-ลงบันไดดว้ยตนเอง 

วันที่ส่ี สถานีรถไฟหลิวหยวน-ด่านประตูหยก-นครสายลม-หมิงซาซาน-ตลาดกลางคนื         100+180+100 กม.   
 รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ (ตามเวลาเหมาะสม)  
 เดินทางจากสถานีรถไฟสถานีหลิวหยวน เปล่ียนเป็นรถโคช้เดินทางเขา้ ด่านประตูหยก เมืองตุนหวง มณฑล

กานซู่มณฑลกานซู่ หรือ มณฑลกานสู้ (甘肃省,甘粛省) ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ
จีน ตอนบนของแม่น ้ าฮวงโห (แม่น ้ าเหลือง) มีเมืองหลวงช่ือ หลานโจว แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 
เมืองหรือจงัหวดั (市) 4 เทศมณฑลระดบัเมือง (市) 58 เทศมณฑล (县) 17 เขต (区) และ 7 เ ขตปกครอง
ตนเอง (自治县) 14 เมืองหรือจังหวัด ไดแ้ก่ เมืองหลนัโจว兰州市, เมืองเจียยูก่วน 嘉峪关市, เมือง
ไป๋หยนิ 白银市, เมืองเทียนสุ่ย 天水市, เมืองอู่เวย 武威市, เมืองจ่ีวฉวน 酒泉市, เมืองจางเย ่张
掖市, เมืองช่ิงเหยยีน 庆阳市, เมืองผงิเหลียง 平凉市, เมืองต้ิงซี 定西市, เมืองหล่งหนาน 陇南市, 
เขตปกครองตนเองชนชาติหุย หลินเซ่ีย 临夏回族自治州, เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต กานหนาน 
甘南藏族自治州 

 น าชมด่านประตูหยก 玉門關 YUMENGUAN 
ด่านประตูการเดินทางคา้ขายในสมยัโบราณยคุเส้นทาง
สายไหม สู่ดินแดนตะวนัตก (อาณาจกัรพาเธีย & 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AB
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
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อาณาจกัรโรมนั) มีประวตัิความเป็นมายาวนานหลายพนัปี 

  RECOMMENED  
 เดินทางสู่หย่าตัน นครแห่งสายลม (90 ก.ม.)  
  น าชมหย่าตัน เขตลมแรงที่ใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก พลงัลมพดักร่อนภูผาหินทราย เกิดเป็นโตรกผา

รูปร่างอศัจรรย ์ ดูพิเศษยิง่ใหญ่อลงัการ งดงามบนพื้นที่กวา้งใหญ่ (25X2 ก.ม.) ของเขตทะเลทรายโกบี ดู
เสมือนนครลึกลบักลางทะเลทราย  

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
  น าท่านสู่เนินทราย “หมิงซาซาน” เทือกเขา

ทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 
เมตร ทรายมีสีสนัต่างกนั 5 สี คือ สีแดง เหลือง เขียว 
ขาว ด า เม่ือท่านขึ้นถึงยอดเนินเขาทราย  ท่าน
สามารถไถลล่ืนลงมาสู่เชิงเขาดา้นล่างอยา่ง
สนุกสนาน (ไม่รวมค่ากระบะ) หากโอกาสเหมาะ
ท่านอาจไดย้นิเสียงกลองรบ เสียงมา้ร้อง เสียงสูร้บ
และเสียงคนร้อง ตามต านานเล่าวา่เคยมีกองทพัถูก
พายทุรายพดักระหน ่าและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทพัอยูใ่ตภู้เขาทราย (รวมรถแบตตำร่ี)  แลว้น าท่านไปชม
สระน ้าวงพระจันทร์ บ่อน ้ าผดุที่ไม่เคยเหือดแห้ง แมจ้ะอยูก่ลางทะเลทรายทั้งที่มีความลึกเฉล่ียเพยีง 6 เมตร
เท่านั้น  สำนฝันข่ีอูฐท่องทะเลทรำย จูงตำมกันเป็นแถวไปตำมสันทรำยท่ีโค้งไปมำ ภเูขำทรำยดเูป็น
ประกำยเม่ือต้องแสงอำทิตย์ ตดักับฟ้ำสวยสีครำมใสท่ีท่ำนจะประทับใจไม่รู้ลืม (รวมค่ำข่ีอูฐ 30 นำทีแล้ว) 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
 อิสระเดินเล่นที่ตลาดกลางคืน "บาซา่รซ์าโจว้"  
 พกัที่ TIANRUN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที่ห้า ตุนหวง-ถ า้โม่เกา-เจียยวี่กวาน 
 รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
  น าชมถ า้โม่เกา มรดกโลกที่ยิง่ใหญ่อีกแห่งหน่ึงของโลก “โม่เกา” เป็นถ ้าที่มีคูหาใหญ่นอ้ยถึง 495 คูหา มี

ภาพวาดสีบนผนงัสวยงาม มีพระพทุธรูปแกะสลกั และองคเ์จา้แม่กวนอิม ในคูหาตน้ๆเป็นผลงานการบุกเบิก
ของพระสงฆเ์ล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดทา้ยขดุเม่ือ
ยคุที่มองโกลมีชยัชนะเหนืออาณาจกัรจีนใน ปี ค.ศ. 1277 
ดงันั้นประติมากรรม หรือจิตรกรรมที่ท่านจะไดช้มที่ถ  ้าโม
เกาแห่งน้ี เกิดจากความเพยีรพยายาม ของจิตรกรและช่าง
หลากยคุหลายสมยั ตลอดช่วงประวติัศาสตร์ที่นบัเน่ือง
ยาวนานเกือบ 1,000 ปี   

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร   
 เดินทางโดยรถบสั (4.30 ชัว่โมง) สู่เจียยวีก์วาน 
20.00 น. รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
 พกัที่ JIAYUGUAN หรือ HOLIDAY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วันที่หก ด่านเจียยวีก่วาน-ภูเขาสายรุ้ง 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม เดินทางสู่ภูเขาสายรุ้ง (1.30 ชัว่โมง) 
  น าชมด่านเจียยวี่กวาน ที่สูงตระหง่านเป็นปราการที่แขง็แรงและส าคญัที่สุดในภาคตะวนัตก ชมป้อม

ปราการที่ตั้งอยูท่ี่ความสูง 1,800 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล  เร่ิมสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1372  สร้างแลว้เสร็จภายหลงั
สถาปนาราชวงศห์มิง ชมลานจตุัรัสของป้อมปราการดา้นในที่มีก าแพงรายลอ้ม ส่วนบนของก าแพงสูง 10 
เมตร และ ยาว 640 เมตรเป็นที่ตั้งของหอระวงัภยัซ่ึงสร้างขึ้นในปลายราชวงศห์มิงถึงตน้ราชวงศชิ์ง ดา้นหน่ึง
ทอดไปทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตสู่้เทือกเขาฉีเหลียนซาน และอีกดา้นหน่ึงทอดไปทางทิศเหนือสู่เทือกเขาเป่ย
ซาน ชมอนุสาวรียด์า้นนอกของประตูตะวนัตกสร้างขึ้นในราวปีที่ 14 ของจกัรพรรดิเฉียนหลง มีค  าจารึกวา่ 
“ป้อมปรำกำรท่ีแขง็แรงท่ีสุดในโลก” (รวมค่ารถแบตตาร่ี) ชมก าแพงเมืองจีนด่านสุดทา้ย “เสียนป้ีฉางเฉิง” ที่
สร้างขึ้นตามยอดภูเขาสูงชนั  แลว้เดินทางสู่ภูเขาสายรุ้ง (1.30 ชัว่โมง) ในเขตจางเย ่

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 
 น าท่านชม เขตภูมิทัศน์จางเย่ ฉีเหลียนซานตันเสียตีเ้ม่า หรือ ภูเขาสายรุ้ง (Zhangye Danxia 

Lanscape) จดัเป็นหน่ึงในภูมิทศัน์มหศัจรรยข์องจีน
อนังดงามแปลกตา ตั้งอยูใ่นเขตภูเขาฉีเหลียนซาน จาก
ตวัเมืองจางเย ่ 40 กม. ครอบคลุมอาณาบริเวณกวา้งขวาง
ถึง 300 ตร.กม. ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 2,000-3,800 
เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ในทางธรณีวทิยาสนันิษฐานวา่มี
อายมุานานกวา่ 2 ลา้นปี ผา่นการกดักร่อนของธรรมชาติ 
สายลม แสงแดด และความแหง้แลง้ของภูมิประเทศ เผย
ใหเ้ห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใตดิ้น ที่บา้งเป็นร้ิวเล่ือมลายหลากสีสนัพาดผา่นทั้งเนินภูแลซบัซอ้น บา้งเป็นหุบ
โตรกลึกชนั บา้งคลา้ยดัง่ปราสาทในดินแดนเทพนิยาย เกิดสีสนัหลากสี เช่น ขาว เหลือง น ้ าตาล เทา สม้ ชมพ ู
แดง ดูสวยงามน่าชม ท าใหเ้กิดจินตนาการอนัหลากหลาย เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง “จางเย”่ เป็นเมืองค่ายทหารที่
ส าคญัอีกแห่งหน่ึงในเสน้ทางสายไหม ก่อตั้งเม่ือ 121 ปีก่อนคริสตกาล 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
 พกัที่ LVZHOU HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที่เจ็ด จางเย่-พระใหญ่-อูรูมูฉี-ตลาดกลางคนื 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 เดินทางสู่วดัตา้ฝอซ่ือ เพือ่ชมพระพุทธไสยาสน์ในร่มที่ยาวที่สุดในประเทศจีน (ยาว 34.5 เมตร, สูง 7.5 
เมตร วดัระหวา่งไหล่บน-ล่าง) แลว้น าท่านชมเจดียไ์มโ้บราณย่ามู่ถะ สร้างสมยัราชวงศถ์งั สูง 8 ชั้น 6 ชั้นแรก
สร้างแบบก่ออิฐถือปูน ส่วน 2 ชั้นบนสุดเป็นเคร่ืองไม ้  

11.06 น.  เดินทางกลบัอูรูมูฉี โดยขบวนรถไฟด่วนที่ D 2701  
    เดินทางกลบัสู่เมืองอูรูมูฉี 
14.00 น. รับประทานอาหารกลางวนับนรถไฟ  
 สถานีรถไฟ ผูเ้ดนิทางจะตอ้ง ดแูลรับผดิชอบ  

 การถอืกระเป๋าใหญด่ว้ยตนเอง 
ดังนัน้กระเป๋าใบใหญม่าก ไมเ่หมาะทีจ่ะใชเ้ดนิทาง 

ดว้ยรถไฟในจนี เพราะบนรถไมม่ทีีว่างสมัภาระ
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เพยีงพอ กระเป๋าลอ้ลากคันชกัขนาดกลาง เป็นกระเป๋าทีส่ะดวกทีส่ดุ ในการทีท่า่นจะเข็นผา่น

ดา่นเอ็กซเรย ์และขึน้-ลงบันไดดว้ยตนเอง 

18.55 น. เดินทางถึงอูรูมูฉี  
20.00 น. รับประทานอาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
  หลงัอาหารอิสระเดินเที่ยวตลาดกลางคืนทีอู่รูมูฉี มีสินคา้หลากหลายใหเ้ลือกซ้ือ มีแผงลอยขายอาหารผดั

ยา่งป้ิงริมถนนมากมาย * แนะน าให้ลองชิมก้ามปูยักษ์ ใหป้รุงโดยการน่ึงหรือผดัแบบต่างๆตามสัง่   
 พักที่ HOITAK HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่แปด อูรูมูฉี-เทียนซาน เทียนฉือ-พิพิธภัณฑ์ซินเกยีง-สุวรรณภูม ิ
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
  น าท่านสู่เทือกเขาเทยีนซาน ซ่ึงมีความสูง 5,445 เมตร

จากระดบัน ้ าทะเล น าท่านชมความงามธรรมชาติของป่า
สนภูเขาหิมะสูงชนั น าท่านล่องเรือในทะเลสาบเทียนฉือ 
ทะเลสาบสรวงสวรรค ์ ที่มีความสูง 1,900 เมตรจากระดบั
น ้ า ทะเล (รวมค่ารถแบตตารีและค่าเรือแลว้)  

14.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตัตาคาร 
 น าชมพิพิธภัณฑ์ซินเจียง ชมหลกัฐานทางโบราณคดีที่ขดุคน้ไดท้ัว่มณฑลซินเจียง ชมการจ าลองบา้นเรือน 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชข้นาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มนอ้ยทุกเช้ือชาติที่อาศยัอยูใ่นเขตน้ี และจุดเด่นคือซากมนุษย์
โบราณ (โฉมงามลัว่หลาน) ที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยโุรปที่ขดุพบในซินเจียง มีอายกุวา่ 3,000 ปี (ปิดวนั
จนัทร์) 

  ได้เวลานัดหมายเดินทางไปสนามบิน 
19.20 น. อ าลาอูรูมูฉี เดินทางกลบัสุวรรณภูมิ โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SC 8885 
23.05 น. ถึงสนามบินนครคุนหมิง แวะจอดรับผูโ้ดยสารเพิม่เติม 
01.00 น. (วนัรุ่งขึ้น) เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SC 8885 
02.05 น. เดินทางกลบัถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

  
หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
คา่บรกิาร   พ.ค. พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 7,000 บาท / ก.ค. เพิม่ 8,000 บาท 
    ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า 
อัตราค่าบริการรวม 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-อูรูมฉีู-กรุงเทพฯ  
 คา่ที่พกัโรงแรม 2 ทา่นตอ่หนึง่ห้องคู ่    
 คา่อาหารทกุมือ้ท่ีระบุในรายการ   
 คา่บตัรผา่นประตเูข้าชมสถานท่ีระบุไว้ในรายการ  
 คา่ภาษีสนามบินไทย 700 บาท และจีน  
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 คา่ธรรมเนียมวีซา่กรุ๊ป เข้าประเทศจีน   
 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าเดินทาง 1 ใบ 23 กก. 
 คา่รถไฟ 2 เท่ียว 
 คา่รถแบตตาร่ี และ คา่เรือท่ีทะเลสาบเทียนฉือ    
 น า้ดื่มสะอาดบริการ 1 ขวด / ทา่น ทกุวนัทอ่งเท่ียว  
 ค่าโชวซ์นิเกยีง 
ค่าบริการไม่รวม  
 ชุดภาษีตัว๋ คา่ภาษีสนามบินไทย-จีน, คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ, คา่ประกนัภยัทางอากาศ  
 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด คา่เคร่ืองด่ืม นอกจากรายการ 
 ค่าทิปคนขับรถ+ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น  250 หยวน/คน/ทริป 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 100 หยวน / คน / ทริป 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง/คา่ท าเอกสารของผู้ ถือหนงัสอืตา่งด้าว/คา่วีซา่ดว่น/คา่วีซา่ของชาวตา่งชาติ 
 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เท่ียวบาง
รายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการช าระคา่ทวัร์ เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ท าประกนัอุบติัเหตุ
ไว้ให้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วม
คณะไม่ถึง 15 ทา่น / บริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะมีการเปลีย่นแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ในกรณีท่ีมีการขึน้ลง
ของเงินตราตา่งประเทศ หรือทีการปรับคา่ธรรมเนียมตา่งๆ 

ส ารองที่น่ัง มดัจ า 20,000.- พร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสอืเดินทาง ท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 20 วนั 

เอกสารวีซ่า 1. หนงัสอืเดินทางที่ยงัมีอายใุช้ได้จนถึงวนัเดินทางไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่งส าหรับ
ประทบัตราเข้าออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม  3.  รูปส ีถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิว้ 1 ใบ ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
 

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนั-หกัคา่ใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลกิก่อนการเดินทาง 21-29 วนัขึน้ไป-
เก็บคา่ใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-20 วนั-เก็บคา่ใช้จ่าย 75 % ของราคาทวัร์ / ยกเลกิก่อนการเดินทาง 
1-6 วนั - เก็บคา่บริการทัง้หมด 100 % 
ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการทอ่งเท่ียว, สายการบินและตวัแทนการทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศซึง่ไม่อาจ
รับผิดชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆที่อยูเ่หนือการควบคมุของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาท ิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปลีย่นแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การ
ถกูท าร้าย การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอุบติัเหตุตา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฏหมาย หรือ
เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
 


