
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ไฮไลทท์ีไ่มค่วรพลาด.... 
 ทรูฟูาน...เมอืงโอเอซสีแหง่เสน้ทางสายไหม  
 เขาเปลวเพลงิ...ฮ ัว่เยีย่นซาน ภเูขาหนิแดงหนึง่ในฉากนวนยิายดงั “ไซอิว๋” 
 ตนุหวง...นครโบราณทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุแหง่เสน้ทางสายไหม และมรดกโลก

วดัถ า้โมเ่กาค ูชมความงามเนนิทรายหมงิซาซาน สระน า้เสีย้วพระจนัทร ์

 ภเูขาสายรุง้จางเย.่..มรดกโลกทางธรรมชาตทิีม่หศัจรรยด์งัเนรมติ  



 หลานโจว...สะพานเหล็กจงซาน “หวงเหอตีอ้ ีเ้ฉยีว” สะพานขา้มแมน่ า้แยงซี
เกยีงแหง่แรกของจนีสรา้งในสมยัราชวงศห์มงิ 
 

กาํหนดการเดินทาง  20-26 ส.ค. // 03-09 ก.ย.  2562   ( 7 วัน 6 คนื )     
วนัแรก  กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้ – อูรูมูฉี    
07.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเซ่ียงไฮ้

แอร์ไลน์ (FM) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
09.50 น. ออกเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ้ โดยเทีย่วบินที ่FM 842 *บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
15.45 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซ่ียงไฮ ้ *แวะเปลีย่นเคร่ือง   
17.55 น. ออกเดินทางโดยเทีย่วบินที ่FM 9221 *บริการอาหารบนเคร่ือง 

00.50 น. เดินทางถึงเมอืงอูรูมูฉี มณฑลซินเจียง ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกของจีน เป็นเขตปกครองตวัเองชนกลุ่มนอ้ย
มุสลิม อุยกร์ู มีพื้นท่ีกวา้งใหญ่ แหง้แลง้แต่อุดมดว้ยทรัพยากร นบัเป็นพื้นท่ีปกครองท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน 
มีพรมแดนติดต่อกบั 8 ประเทศ และมีชายแดนยาวถึง 5,600 กิโลเมตร   

 หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม  
   พกัทีอู่รูมูฉี URMQ HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  อูรูมูฉี – ทูรูฟาน – เขาเปลวเพลงิ – ระบบชลประทานข่านเอ่อจิง – เมอืงโบราณเจียวเหอ   

เช้า  บริการอาหารเช้า ที ่โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมืองทูรูฟาน เมืองโอเอซีสบนเส้นทางสาย
ไหม ซ่ึงเป็นเมืองของ 3 ส่ิง ท่ีเป็นท่ีสุดในมณฑลซินเจียง  (1. ต ํ่าท่ีสุดในจีน ตํ่าจากระดบันํ้ าทะเล 154.43 
เมตร 2. ร้อนและแห้งท่ีสุดในจีนอุณหภูมิเฉล่ีย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 3. ลม
แรงท่ีสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลงัลมหลายแห่ง) ทูรูฟานเป็นเมืองพื้นท่ีเป็นแอ่งกระทะ ประกอบกบัมีภูเขา
ลอ้มรอบแสงอาทิตยส่์องมาก ฝนตกนอ้ย อากาศแห้งแลง้ตลอดทั้งปี จึงไดรั้บสมญานามว่า แดนไฟ แต่
เน่ืองจากเอกลกัษณ์พิเศษของดินฟ้าอากาศน้ี ทาํให้ทูรูฟาน เหมาะแก่การปลูกองุ่นและแคนตาลูป ชม
อุทยานกลางแจง้กงัหันลม นับหม่ืนเรียงรายกนั ชาวบา้นท่ีน่ีได้ใช้ประโยชน์จากกงัหันลม โดยใช้ผลิต

กระแสไฟฟ้าใชภ้ายในเมือง  นาํท่านชมภูเขาเพลงิ “ฮ่ัวเยี่ยนซาน” สถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนช่ือของทูรูฟาน 
สถานแห่งน้ีถูกกล่าวในนวนิยายไซอ๋ิว ตอนท่ีซุนหงอคงไปยืมพดักายสิทธ์ิ จากองค์หญิงพดัเหล็ก มาดบั
ไฟในภูเขาเพลิงแห่งน้ี เพื่อให้พระถงัซาํจัง๋ เดินทางผา่นไปอญัเชิญพระไตรปิฎกท่ีอินเดีย ภูเขาเพลิงแห่งน้ี
ลกัษณะเป็นเขาหินสีแดงทั้งลูก ไม่มีตน้ไมใ้บหญา้ มองแต่ไกลจะเห็นภูเขาทั้งลูกคลา้ยไฟกาํลงัลุกไหม ้ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชม ระบบชลประทานข่านเอ่อจิง ระบบ
ชลประทานท่ีสืบทอดมาจากเปอร์เซีย มีโครงสร้างจากการขดุอุโมงคใ์ตดิ้นไปยงั จุดตน้กาํเนิดนํ้ าเช่น ตานํ้ า 
หรือ เทือกนํ้ าแข็งใตภู้เขาเทียนซาน ตลอดภายในอุโมงค์จะมีการดดัแปลงทั้งการลดหลัน่ และการปรับ
ความดนั ซ่ึงชาวบา้นในยคุสมยักวา่ 2,000 ปีก่อนสามารถคิดคน้ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชท้กัษะทางวิศวกรรม ท่าน
สามารถพบระบบชลประทานเช่นน้ีไดท้ัว่ภูมิภาคทางตะวนัตกของเอเชีย โดยเฉพาะประเทศท่ีรับอิทธิพล

จากเปอร์เซีย ในบางจุดความยาวของอุโมงคอ์าจมีนบัร้อยกิโลเมตร  จากนั้นนาํท่านชม เมืองโบราณเจียว
เหอ อดีตเป็นเมืองหลวงในยุคอาณาจกัรเชอซ่ือ สมยัศตวรรษท่ี 6 เป็นเมืองท่ีไม่มีกาํแพงเมือง เพราะตั้งอยู่
สูงกวา่ระดบัแม่นํ้า เมืองน้ีมีซากปรักของส่ิงก่อสร้างโบราณอยูม่ากมาย ลว้นแลว้แต่ทาํดว้ยดินเหนียว หาก



เดินอยูช่ั้นนอกของเมือง จะไม่สามารถเห็นสภาพในเมือง แต่คนท่ียืนอยูใ่นเมือง จะสามารถมองเห็นสภาพ
ทั้งในและนอกเมืองไดห้มด ในปี ค.ศ. 1961 รัฐบาลจีนประกาศให้เมืองโบราณเจียวเหอ เป็นโบราณสถาน
ระดบัชาติ และไดช่ื้อวา่เป็น "ซากโบราณสถานท่ีสวยงามสมบูรณ์แบบท่ีสุดในโลก" 

 คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกัโรงแรม 
พกัทีทู่รูฟาน   FRIENDSHIP PEAK HOLIDAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  ทูรูฟาน – ตุนหวง (น่ังรถไฟความเร็วสูง) – เนินทรายหมงิซาซาน (รวมรถอทุยาน)  
    สระนํา้เส้ียวพระจันทร์ – ช้อปป้ิงตลาดกลางคนืซาโจว    
เช้า  บริการอาหารเช้า ที ่โรงแรม  หลงัอาหารเดินทางไปยงัสถานีรถไฟ เพื่อนัง่รถไฟความเร็วสูงไปยงั

เมอืงตุนหวง ( ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมงและสถานีรถไฟ ไม่มีบนัไดเล่ือน)   
หมายเหตุ การนัง่รถไฟความเร็วสูงท่ีประเทศจีน มีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเขม้ขน้ หา้มใหมี้การ
พกพาวตัถุมีคม หรือ วตัถุไวไฟ (กระป๋องเสปรยท่ี์มีสัญลกัษณ์ไวไฟขา้งกระป๋อง) ข้ึนบนรถไฟอยา่ง
เด็ดขาด หากมีการตรวจพบ เจา้หนา้ท่ีจะทาํการยดึโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเท่ียวเมือง ตุนหวง โอเอซีสบนเส้นทางสายไหม 

เป็นเมืองชายแดนมณฑลกานซู่ท่ีติดกบัเขตปกครองตนเองชนชาติซินเกียง ชม เนินทรายร้องไห้หมิง  
ซาซาน เป็นเนินทรายสูงพอสมควร เม่ือท่านข้ึนถึงยอดเขาท่านสามารถไถลล่ืนลงมาสู่เชิงเขาดา้นล่าง 
(SAND DUNE) หากโอกาสเหมาะท่านอาจไดย้ินเสียงลมสะทอ้นเป็นเสียงคลา้ย การลัน่กลองรบ เสียงมา้
ร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง ซ่ึงตามตาํนานเล่าวา่เคยมีกองทพัถูกพายทุรายพดักระหนํ่าและถูกฝังทั้งเป็น
ทั้งกองทพัอยูใ่ตภู้เขาลูกน้ี ดงันั้นเม่ือท่านล่ืนไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดข้ึน  นาํท่าน

ชม สระนํา้วงพระจันทร์ บ่อนํ้าผดุหรือ โอเอซิส ท่ีไม่เคยเหือดแห้งแมจ้ะอยูก่ลางทะเลทรายทั้งท่ีมีความ
ลึกเฉล่ียเพียง 6 เมตรเท่านั้น ( ท่านสามารถเลอืกข่ีอูฐได้ ติดต่อสอบถามราคาทีไ่กด์ท้องถิ่น ) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านสู่ ตลาดซาโจว หรือไนทม์าร์เกตแห่งตุนหวง ตลาด
กลางคืนท่ีใหญ่และมีของให้เลือกชมทั้งของกิน ผลไมข้ึ้นช่ือต่างๆ ของมณฑลกานซู รวมถึงสินคา้ของท่ี
ระลึกต่างๆ ซ่ึงมีทั้งหินเคร่ืองประดบัต่างๆ, เคร่ืองดนตรี หรือส่ิงของท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของประเทศ
จีน อาทิ นํ้าเตา้ท่ีระลึก หรือภาพวาดจีน และ ฯลฯ  สมควรแก่เวลานาํท่านกลบัท่ีพกั 

พกัทีตุ่นหวง  LIDU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า  



 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่  ถํา้โมเกาคู (รวมรถอทุยาน) – เจียยีก่วน – จิ่วฉวน     

เช้า  บริการอาหารเช้า ที ่โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านสู่ ถํา้โมเกาคู มรดกโลกท่ียิง่ใหญ่อีกแห่งหน่ึงของโลก 
“ เป็นถํ้าท่ีมีคูหาใหญ่นอ้ยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนงัสวยงามมีรูปแกะสลกัพระพุทธรูปและองคเ์จา้
แม่กวนอิม ปัจจุบันเปิดให้ชมเพียง 70 คูหา
เท่านั้นในคูหาตน้ๆ เป็นผลงานการบุกเบิกของ
พระสงฆ์เ ล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหา
สุดท้ายขุดเม่ือยุคท่ีมองโกลมีชัยชนะเหนือ
อาณาจักรจีนใน ปี ค.ศ. 1277 ดั้ งนั้ นปฎิมา
กรรมหรือจิตรกรรมท่ีท่านจะไดช้มท่ีถํ้าโมเกา
แห่งน้ีเกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกร
และช่างหลากยคุหลายสมยัตลอดช่วงประวติัศาสตร์ท่ีนบัเน่ืองยาวนานเกือบ 1,000  ปี   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารเดินทางสู่เมืองเจียอวี้กวน เจียอีก้วน เป็นซุ้มประตูด่าน
สุดทา้ยของกาํแพงเมืองจีน จุดด่านตะวนัตก ประกอบดว้ยกาํแพง ซุ้มประตู กาํแพงเมือง ด่านปราการ ซ่ึง
สร้างดว้ยวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน เน่ืองดว้ยฟืนไฟหายากในทะเลทราย จึงทาํดว้ยดินเหนียวและทรายท่ีหาง่าย 
โดยนาํดินมาคัว่ฆ่าเมล็ดพืช  ผสมปูนขาว ขา้วเหนียว นํ้ าตาลและตาํอดัแน่นเป็นชั้นๆ จนเป็นกาํแพงท่ี
ทนทานแข็งแรง ซุ้มประตูและกาํแพงสร้างมาแล้วนับพนัปี บนตัวกาํแพงไม่มีต้นหญ้างอกเลย ด่าน

ประตูเจียอ้ีกวนเป็นปราการสําคญัสําหรับเส้นทางสายไหม  เดินทางสู่ เมืองจิ่วฉวน เดิมช่ือซูโจวเป็น
เมืองระดบัจงัหวดัในเขตตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซูในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นท่ีกวา้งกวา่ 
600 กม. จากตะวนัออกไปตะวนัตกมีพื้นท่ี 191,342 ตร.กน. ถึงแมว้า่พื้นท่ีท่ีสร้างข้ึนส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่น
เขตซูโจว มีประชากร 962,000 คนในปี 2002 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม  
พกัทีจ่ิ่วฉวน  JIUGANG  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีห้่า  จิ่วฉวน – กาํแพงเมอืงจีนด่านเจียยีก่วน – จางเย่ – ภูเขาสายรุ้ง (รวมรถอทุยาน)  



เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนาํท่านสู่ กาํแพงเจียอีก้วน ด่านสุดทา้ยของกาํแพงเมืองจีน 
อยูท่างตะวนัตกท่ีอยูไ่กลท่ีสุดของจีนไดถู้กผนวกไวใ้นปีค.ศ. 1372 อยูห่่างไป 17  ไมล์   ทางตะวนัตกของ
ปราการแห่งน้ีสูง  5817  ฟุต (1,773 เมตร)   เหนือระดบันํ้ าทะเล    และสร้างแลว้เสร็จภายหลงัสถาปนา
ราชวงศห์มิง       ลานจตุัรัสดา้นในมีกาํแพงรายลอ้มและมีประตูกาํแพง 2 ประตู ทางส่วนบนของกาํแพงท่ี
สูง 33  ฟุต (10 เมตร) ยาว 2,100 ฟุต(640 เมตร) เป็นท่ีตั้ งของหอระวงัภัย  ซ่ึงสร้างข้ึนในราวปลาย
ราชวงศห์มิง ถึงตน้ราชวงศชิ์ง (กลางศตวรรษท่ี 17 ) ตวักาํแพงไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมคร้ังแรกประมาณ
ปี ค.ศ. 1507 คร้ังท่ีสองในสมยัชิง    และอีกคร้ังเม่ือไม่นานมาน้ีประตูทางใต ้(ซ่ึงมุ่งสู่เมืองเจียยู่กวน)  มี
ลกัษณะเป็นโงซุม้สูง  ทางดา้นขวามือของประตูเป็น
ท่ีนัง่ชมละครของผูท้รงฐานนัดรศกัด์ิ ดา้นหน่ึงทอด
ไปทางตะวนัตกเฉียงใตสู่้เทือกเขาชิเหลียนซาน และ
อีกด้านทอดไปไปทางเหนือสู่เทือกเขาเป่ยซาน  
ส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่น้ีเห็นได้ชัด หากเดินทางเข้า
จากทางทิศตะวนัตก อนุสาวรียด์า้นนอกของประตู
ตะวนัตกมีคาํจารึกว่า “ป้อมปราการท่ีแข็งแรงท่ีสุด
ในโลก” อนุสาวรียน้ี์สร้างข้ึนในปีท่ี 14  ในรัชสมยั
จกัรพรรดิเฉียนหลง หรือ ค.ศ.1809 นัน่เอง  ตั้งอยูร่ะหวา่งหุบเขาท่ีมีความกวา้งเพียง 15 เมตรนบัเป็นชยัภูมิ
ท่ีเหมาะสมป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกไดดี้ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมใชเ้วลาก่อสร้างราว 100 ปี 
จึงเสร็จสมบูรณ์มีพื้นท่ี  33,500  ตารางเมตร    ตั้งอยู่ระหวา่งหุบเขาท่ีมีความกวา้งเพียง 15 เมตร นบัเป็น

ชยัภูมิท่ีเหมาะสม ป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกได้ดี  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองจางเย่ “จางเย่” มี
ความหมายว่า “การขยายดินแดนออกไปไกล” ประหน่ึงยกมือผายออกกวา้ง เป็นช่ือท่ีถูกตั้งข้ึนมา
พร้อมกบัเมือง “หวูเ่วย” ซ่ึงหมายถึง “พลานุภาพอนัน่าเกรงขามของจกัรพรรดิฮัน่หวูต้ี่” เมืองจางเยมี่ขนาด
ใหญ่และมีความเจริญมากกวา่เมืองหวู่เวย หน่ึงในศูนยก์ลางของเมืองจางเยต่ั้งอยูบ่นสองฝ่ังถนนยา่โอ่วลู่ 
หรือ ถนนสายเอเชียยุโรป (หรือเส้นทางสายแพรไหม นั่นเอง) ตอนกลางมีอนุสาวรียม์าร์โค โปโล-นัก
เดินทางชาว เวนิส   ผูเ้คยผ่านเมืองน้ีไปยงัราชอาณาจกัรมองโกล ตั้งตระหง่านอยู่ เมืองจางเย่มีร่องรอย
ความเรืองรองของพุทธศาสนาท่ีเคยจาํเริญอยู่ ณ เมืองแห่งน้ี ทั้งท่ีตั้งอยูใ่นเขตตวัเมืองและในเขตห่างไกล
แถบภูเขาฉีเหลียนซานทางทิศใต ้ท่ียงัคงบอกเล่าเร่ืองราวท่ีน่าสนใจนกัท่องเท่ียวไดไ้ปเยอืนกนั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาํท่านสู่ภูเขาลายรุ้ง จางเย่ ตันเซ๋ีย หรือบา้งเรียก 
สวนหินแดง อยู่ใกลห้มู่บา้นหนานไท่จ่ือ เมืองจางเย่ มณฑลกานซู ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน 
นบัเป็นหน่ึงในมรดกโลกทางธรรมชาติท่ีมหศัจรรย ์ดงัเนรมิต และยงัคงความบริสุทธิของธรรมชาติดั้งเดิม 
ไม่มีการรุกรานของอารยธรรมมนุษยร์ายงานข่าวกล่าววา่ ทุกวนัน้ี ทุกส่วนภูมิประเทศต่างๆ ในโลก ลว้น
ถูกรุกรานจากมนุษยไ์ม่มากก็นอ้ย และประเทศจีน ก็มีพื้นท่ีธรรมชาติหลายแห่งท่ีเส่ียงต่อการสูญเสียเพราะ
การพฒันาฯ ทวา่ในแผน่ดินอนักวา้งใหญ่ไพศาล จีนก็ยงัมีความพยายามท่ีจะรักษาธรรมชาติเหล่าน้ี ให้เป็น

มรดกสืบต่อไปยงัลูกหลานในอนาคต และ เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซ๋ีย หรือ "อุทยานธรณีวิทยา จางเย่ 
ตันเซ๋ีย" ในมณฑลกานซู่ ก็เป็นหน่ึงในจาํนวนนั้ นตามข้อมูลธรณีวิทยาจีน ระบุว่า ประติมากรรม
ธรรมชาติน้ี ประกอบไปดว้ยแนวเขาแตม้สีเป็นลายร้ิว ซ่ึงเกิดจากหินทราย และแร่ธรรมชาติ ท่ีค่อย ๆ ก่อ
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ตวัผา่นการปรับแต่งจากลม ฝน และกาลเวลากวา่ 24 ลา้นปี ก่อนการเกิดของเผา่พนัธ์ุมนุษยน์านนกัทั้งน้ี 
ปัจจุบนั ทิวเขาหลากสีตนัเซ่ีย นบัเป็นลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซ่ึงพบไดใ้นจีน
เท่านั้น และปัจจุบนั เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีคนจาํนวนมาก นิยมไปเท่ียวชม ขณะท่ีจีนยงัมีทิวเขาลกัษณะ
เดียวกบั ตนัเซ๋ีย ในบริเวณน้ีอีก 5 แห่ง และทั้งหมดลว้นไดรั้บการปกป้องอยูใ่นบญัชีมรดกโลก เม่ือปี 2553 
รวมเน้ือท่ีกวา่ 450,000 ไร่   

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม  
พกัทีจ่างเย่ DUCHEN HOLIDAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีห่ก  วดัพระใหญ่จางเย่ – หลานโจว (รถไฟความเร็วสูง) – อนุสาวรีย์มารดาแม่นํา้เหลอืง  
    สะพานเหลก็จงซาน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ที ่โรงแรม  หลงัอาหาร  นาํท่านสู่ วัดต้าฝอซ่ือ Dafo Si หรือ วัดพระใหญ่ ตั้งอยู่
ในเขตตวัเมืองจางเย ่สร้างข้ึนตั้งแต่เม่ือปีค.ศ.๑๐๙๘ สมยัราชวงศซี์เซ่ียปกครองดินแดนทางภาคเหนือของ
จีน กษตัริยใ์นราชวงศ์น้ีศรัทธาในศาสนาพุทธอยา่งแรงกลา้ ดงัจะเห็นไดจ้ากมรดกทางวฒันธรรมในวดั
แห่งน้ียงัคงอนุรักษ์ไวไ้ดดี้ ปัจจุบนันบัเป็น
วดัเดียวของราชวงศ์ซีเซ่ียท่ียงัคงหลงเหลือ
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พระนอนยาวในวิหาร
ท่ีสร้างข้ึนพร้อมวดั เป็นพระนอนท่ีสร้างข้ึน
ด้วยไม้ ภายนอกเป็นดินทาสีฝีมือประณีต
งดงาม มีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน
และเอเชีย มีความยาว ๓๔.๕ เมตร พระ
องัสากวา้ง ๗.๕ เมตร ประดิษฐานในวิหาร
ไมข้นาดใหญ่โต กวา้ง ๑๑ หอ้ง ลึก ๙ หอ้ง สูง ๒๐.๒ เมตร พระนอนองคน้ี์นอนอยูใ่นวิหารไมแ้กะสลกัทั้ง
หลงัน้ีมายาวนานเกือบพนัปี    

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองหลานโจว   หรือ หลนัโจว 
(Lanzhou) เมืองเอกในมณฑลกานซู (Gansu) หลานโจว มีประวติัยาวนานกวา่ 2,000 ปี ในอดีตถือเป็น
ทางผ่านสําคญัของเส้นทางสายไหม ช่ือเดิมคือ “จินเฉิง” (Jincheng) แต่เปล่ียนเป็นหลานโจวในสมยั

ราชวงศ์สุย เป็นเมืองอุตสาหกรรมและชุมทางรถไฟ  โดยรถไฟความเร็วสูง นาํท่านชม หินสลักมารดา
แม่นํ้าเหลือง หรือหวงเหอหมู่ชิง รูปป้ันน้ีเปรียบเสมือนแม่นํ้ าหวงเหอเป็นมารดาหลกัท่ีหล่อเล้ียง
ประชาชนชาวจีนหลายร้อยลา้นคนยาวนานกว่า 4,000 ปี ตน้ธารแห่งประวติัศาสตร์ชาติจีน  จากนั้นชม 

สะพานเหล็กจงซาน แห่งแรกแม่นํ้ าเหลือง หรือ สะพานเหล็กจงซาน  “หวงเหอต้ีอ๊ิเฉียว” แปลว่า 
สะพานแห่งแรกแม่นํ้าเหลือง เป็นสะพานขา้มแม่นํ้าหวงเหอ แรกสร้างตั้งแต่ราชวงศห์มิง ปี ค.ศ. 1372 โดย
ซ่งกัว๋กง(เทียบตาํแหน่งเจา้พระยา) นามเฝิงเส้ิง อยูห่่างจากตวัเมืองหลานโจวสมยันั้น ไปทางทิศตะวนัตก 
เป็นสะพานแบบพาดบนเรือท่ีร้อยติดกนัดว้ยเชือกและโซ่ หรือสะพานแบบลอยนํ้ านัน่เอง ต่อมาในปี ค.ศ. 
1376 เว่ยกัว๋กง นามเต้ิงอวี้  ได้ยา้ยตวัสะพานออกไปอีก กลายเป็นห่างจากตวัเมืองหลานโจวไปทางทิศ
ตะวนัตก จึงตั้งช่ือสะพานวา่ เจ้ินเหวีย่นเฉียว 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม  



พกัทีห่ลานโจว RUILING INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่ก  หลานโจว – เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ   
เช้า  บริการอาหารเช้าแบบกล่อง  นําท่านเดินทางสู่สนามบิน  
07.20 น. เหินฟ้าสู่มหานครเซ่ียงไฮ้   โดยเทีย่วบินที ่MU719 *บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
10.15 น. เดินทางถึงสนามบินเซ่ียงไฮ้ *แวะเปลีย่นเคร่ือง 
12.20 น. เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเทีย่วบินที ่FM833 *บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
15.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

*** อาจมีการเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็ พกัเดีย่ว 
20 – 26 สิงหาคม , 03-09 กนัยายน  2562   39,999.-  6,900.-  

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน , ภาษีประกนัภยัสายการบิน  
- ค่าโรงแรมท่ีพกั           - ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ    - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์   
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบเดี่ยวยืน่ทีเ่มืองไทย  4 วนัทาํการ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน) 

*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีทีนํ่้าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักที่เกนิเอง *** 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%     
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ  
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

-ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น , คนขบัรถ และหัวหน้าทวัร์ 2,000 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง  
 



เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

@ @  เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีนแบบเดี่ยว กรณส่ีงเอกสารยืน่วซ่ีากรุ๊ปไม่ทนั @ @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  

- รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับปริญญา, เส้ือแขนกดุ โดยเดด็ขาด, ไม่ใส่เคร่ืองประดบั 
2. กรอกขอ้มลูเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 

สําหรับผู้เดนิทางที่เป็นเดก็อายุตํา่กว่า 18 ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. สาํเนาสูติบตัร (เดก็อายตุํ่ากวา่ 6 ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเดก็อายตุํ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนงัสือใหค้วามยินยอม จากทางเขตหรืออาํเภอ พร้อมระบุช่ือ

ของท่านท่ีพาเดก็เดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งสาํเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

สําหรับผู้เดนิทางที่เกดิที่ประเทศจนี 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มลูเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีเคยมีวีซ่าจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า                

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนีค้ือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพ่ือยื่นวีซ่า 
4. นาํรูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ 
-ราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ หากออกตัว๋ไปแลว้ไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยั



ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง 
กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสาย
การบินท่ีจะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้สามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ
การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่
อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียว
บางรายการ 

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 
 
 
 
 



กรณุากรอกขอ้มลูสว่นตวั 

ตามความเป็นจรงิ !!! 
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