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เส้ นทางสายไหม SERIES ทัวร์ ดมี รี ะดับ
ร่ นเวลาเดินทางด้วยรถไฟความเร็ วสูง
อูหลู่มู่ฉี ถูหลู่ฟัน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว ซีอาน
ทะเลสาบพระจันทร์ เสี้ยว ภูเขาสายรุ้ง สุ สานจิ๋นซีฮ่องเต้

11 วัน 9 คืน เดินทางโดยสายการบิน
เดินทางระหว่างวันที่ 11 – 21 เมษายน 2562
สถานที่ท่องเที่ยว
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รถไฟหัวจรวด

โรงแรมที่พกั

URUMQI MIRAGE HOTEL

HUO ZHOU HOTEL

DUN HUANG FU GUO HOTEL
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JIU QUAN HOTEL

XIAOLAJIAO HOTEL

CHANGXIN INTERNATIONAL HOTEL

GRAND METROPARK HOTEL XIAN
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เมนูพิเศษ
ไก่ผดั มันฝรั่งพริ กซิ นเจียง

อุม้ มืออูฐตุ๋น

บะหมี่หลานโจว

เกี๊ยวจางเต๋ อฝา

ไก่ต๋ ุน

 สารวจเส้ นทางสายไหมโบราณ ครอบคลุม 3 มณฑล ได้ แก่ ซินเจียง กานซู และ
ส่ านซี
 มรดกโลก 24 ล้ านปี ภูเขาสายรุ้ งจางเย่ ตันเซี๋ย
 เที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ ของโลก 2 แห่ ง กาแพงเมืองจีน และสุสานทหารม้ าจิ๋นซีฮ่องเต้
 ชมความมหัศจรรย์ ของทะเลสาบพระจันทร์ เสีย้ ว โอเอซิสแห่ งเส้ นทางสายไหม
 เที่ยวชมถา้ หินแกะสลักชื่อดัง ถา้ ม่ อเกาคู
 พักโรงแรม 5 ดาว
 เที่ยวจุใจไม่ ต้องแวะร้ านรั ฐบาล!!
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เส้ นทางทัศนาจร
วันแรก
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
06.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 Row U เคาร์ เตอร์ สายการบิน
CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์
เช็คอิน
08.40 น. เดินทางสู่ เมืองกวางโจว โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่
CZ362 (บริ การอาหารกลางวันบนเครื่ องบิน)
12.25 น. เดินทางถึงท่ าอากาศยานไป่ หยุน เมืองกวางเจา เมื องเอกของมณฑลกวางตุง้ ซึ่ งเป็ นเมื องใหญ่ ที่
เติบโตอย่างรวดเร็ ว นอกจากธุรกิจการค้า
15.50 น. เดินทางสู่ นครอูหลู่ม่ ูฉี โดย CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6888 (บริ การ
อาหารคํ่าบนเครื่ องบิน)
21.10 น. เดินทางถึงสนามบิน นครอูหลู่ม่ ฉู ี เป็ นเมืองหลวงของ เขตปกครองตนเองซิ นเจี ยงอุยกูร์ ชื่อเดิม ซี
เฉิ ง แปลว่า เมืองทางตะวันตก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศ ประมาณ 1/6 ของพื้นที่
ทั้งประเทศ นับเป็ นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีน เมืองหลวงของเขตซิ นเจียง เมืองอูหลู่มู่ฉี
นับเป็ นเมืองใหญ่ระดับเมืองหลวงที่อยูห่ ่ างไกลจากชายฝั่งทะเลมากที่สุดในโลก ก่ อนที่อูหลู่มู่ฉีจะ
ได้รับการจัดตั้งให้เป็ นเมื องนั้น เคยเป็ นทุ่งหญ้าเลี้ ยงสัตรอันกว้างใหญ่ไพศาล ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ น
เมืองครั้งแรกในราชวงศ์ถงั เมื่อเส้นทาง สายไหมได้มีการค้าขายเจริ ญเติบโตมากขึ้น เมืองแห่ งนี้ จึง
ได้เป็ นจุดแวะพักของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมสายทุ่งหญ้า
พักโรงแรม URUMQI MIRAGE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันทีส่ อง นครอูหลู่ม่ ฉู ี – ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมล่องเรือ, รถแบตเตอรี่, รถรับส่ ง) – ภูเขาฟั นม้ า (รวมรถ
แบตเตอรี่, กระเช้ า) – ตลาดต้ าปาจ๋ า – ระบําซินเกียง ณ โรงระครต้ าปาจ๋ า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านสู่ ทะเลสาบเทียนฉื อ หรือทะเลสาบสวรรค์ ( รวมล่ องเรื อ, รถแบตเตอรี่ , รถรับส่ ง)
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ข้ ึนชื่อที่สุดของเมืองอูหลู่มู่ฉีที่นกั เดินทางทุกคนที่มาเยือนจะต้อง
ไม่พลาดไปชม ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอูหลู่มู่ฉี่ทางทิศตะวันตกประมาณ110 กิ โลเมตร ทะเลสาบ
เทียนฉื อตั้งอยูใ่ นใจกลางของเทือกเขาเทียนซานซึ่ งถูกล้อมรอบด้วยขุนเขาหิ มะทั้ง 4 ทิศ เทือกเขา
เทียนซาน เป็ นเทือกเขาที่มีขนาดใหญ่เขาหนึ่งในเอเชียคือ มีความยาวจากทิศตะวันออกสู่ ทิศ
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ตะวันตกถึง 2500 กิโลเมตร โดยอยูใ่ นประเทศจีน 1800 กิ โลเมตร และในประเทศคาซัคสถานอีก
700 กิโลเมตร เมื่อมองจากแผนที่อากาศ จะแลเห็นแนวเทือกเขาเลื้อยพาดผ่านดุจพญามังกร 3 ตัว
กําลังคะนอง โดยมียอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิ มะอันขาวโพลนตลอดทั้งปี กว่าพันยอดยอดเขาที่สูง
ที่สุดของเทียนซานสู งถึง 7435 เมตร คือยอดกัวมูเออร์ และยอดเขาที่สูงเป็ นอันดับสองก็คือ ป้ อเคอ
ต้าซาน จากนั้นนําท่านขึ้นสู่ ภูเขาฟั นม้ า หรือ หม่ าหยาซาน (รวมรถแบตเตอรี่ , กระเช้า) ยอดเขา
ของภูเขาฟั นม้า เป็ นหิ นแหลมตั้งเรี ยงกัน มองจากที่ไกลๆ ลักษณะเหมือนกับฟั นม้า จึ งเป็ นที่ม า
ของชื่อภูเขาฟันม้านัน่ เอง ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ของทะเลสาบเทียนฉื อ ห่ างจากทะเลสาบ
ออกไป 3 กิโลเมตร ซ่ อนตัวอยูใ่ นเทือกเขาป้ อเคอต้าซาน ความยาวของภูเขาฟั นม้าคือ 5 กิ โลเมตร
ยอดเขาที่สูงที่สุสุดมีความสู งถึง 3,056 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศหนาวเย็นจัดทะเลสาบอาจกลายเป็ นนํ้าแข็ง ทําให้ ไม่ สามารถล่ องเรื อในทะเลสาบได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมหรือคืนค่าล่ องเรือให้ จํานวน 60 หยวน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษไก่ผดั มันฝรั่งพริกซินเจียง
จากนั้นนําท่านสู่ ตลาดต้ าปาจ๋ า เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิ มีดเหล็กซิ นเจียง
แส้หางจามรี เสื้ อผ้า พรมเปอร์ เซี ย ผลไม้ อาหารท้องถิ่น และสิ นค้าอื่นๆ อีกมาก บาซาร์ (Bazar)
ตลาดนัดขายสิ นค้าพื้นเมือง เลือกซื้ อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสี สวย เครื่ องเงินแบบอาหรับ ผลไม้
อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริ คอด กี วี อินทผาลัม เลือกซื้ อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง
และถัว่ อบแห้งชนิดต่างๆ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร โรงละคร ต้ าปาจ๋ า (บุฟเฟต์ )
ให้ท่านได้ชม โชว์ ซินเจียง หรือ ระบําซินเจียง เป็ นโชว์ลูกผสมระหว่างจีนบวกกับโชว์พ้ืนเมือง
โชว์แต่ละฉากแต่ละชุดก็ยงิ่ ใหญ่ตามสไตล์จีนและความสวยงามก็อยู่ที่เสื้ อผ้าและชุดการแสดงซึ่ ง
ประกอบกับดนตรี ที่เร้าร้อนตามสไตล์แขก
พักโรงแรม URUMQI MIRAGE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ 3
ถูหลู่ฟัน – คานเอ๋อร์ จงิ่ – เจดีย์ซูกง – เยีย่ มชมบ้ านของชนเผ่ าอุยกูร์ – ภูเขาเปลวไฟ – เมือง
โบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอรี่)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองถูหลู่ฟัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ในทางภูมิศาสตร์ ถูหลู่ฟัน
หรื อทรู ฟาน เป็ นเมืองลักษณะพื้นที่แอ่งกระทะ มีลกั ษณะภูมิประเทศตํ่าที่สุดของประเทศจีน

http://www.chinaprotour.com/ ทัวร์จีน (SM) CNSL1 เส้นทางสายไหมมีระดับ อูหลู่มู่ฉี-ถูหลู่ฟัน-ตุนหวง-จางเย่-เทียนสุ่ย-ซีอาน 11 วัน 9 คืน (CZ)

6

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

ประกอบกับมีภเู ขาล้อมลอบ แสงอาทิตย์ส่องมาก ฝนตกน้อย อากาศแห้งแล้งตลอดทั้งปี จึงได้รับ
สมญานามว่า “แดนไฟ” ในฤดูร้อนของจีน ถูหลู่ฟันจัดเป็ นเมืองที่ภูมิอากาศร้อนที่สุดอันดับต้นๆ
ตลอด แต่เนื่องจากเอกลักษณ์พิเศษของดินฟ้ าอากาศนี้ ทําให้ถูหลู๋ฟันเหมาะแก่ การปลูกองุ่น และ
แคนตาลูป แตงโมและผลไม้ลม้ ลุ กอื่นๆ ถูหลู่ฟัน จึงได้รับการขนานนามว่า “เป็ นเมืองแห่ งองุ่ น
และไม้ผลล้มลุกหลากชนิด”
นําท่านเที่ยวชม คานเอ๋อร์ จงิ่ เป็ นบ่อนํ้าที่นิยมใช้ในสภาพอากาศที่แห้งแล้งหรื อแนวเขตทะเลทราย
ลักษณะพิเศษคือเป็ นบ่อชลประทานที่ขุดต่อเชื่อมทะลุ ถึงกันจากเนิ นเขาจนถึงที่นา พบมากใน
มณฑลซิ นเจียง โดยเฉพาะที่ถูหลู่ฟัน ทีเดียวก็มีมากถึง พันกว่าแห่ ง ความยาวของบ่อรวม 5000
กิโลเมตร บ่อนํ้านี้เป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวถูหลู่ฟันที่ตกทอดสื บเนื่องกันมาเป็ นพันๆปี
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ เจดีย์ซูกง หรือ เจดีย์เอ๋อหมิน่ เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่โดดเด่น ที่สะดุดตาทุกคนมากที่สุดใน ทู
หลู่ฟานอีกแห่ งหนึ่ง โดยมีชื่อในภาษาอุยกูร์ว่าเอ๋ อหมิ่นมิเนเร่ ต์ (Emin Mineret) หรื อหมายถึงเจดีย ์
แห่ งการรําลึกถึงเอ๋ อหมิ่ นโฮจา(Emin Hoja) และมี ชื่อเรี ยกในภาษาจี นว่าซู กงถ่ า(Su Gong Ta)
สร้างในปี ค.ศ. 1778 รัชสมัยจักรพรรดิเฉี ยงหลงแห่ งราชวงศ์ชิง ผูส้ ร้างคือ สุ ไลมาน ผูบ้ ญั ชาการ
ในเขตเมืองทูหลู่ฟาน เพื่อเป็ นอนุสรณ์สดุดีแก่ผเู ้ ป็ นบิดา คือ เอ๋ อหมิ่นโอจา อดีตผูน้ าํ ชาวอุยกูร์ช่วย
ราชสํานักชิงในการปราบกบฏชนเผ่าจุนการ์ และได้รับความดีความชอบจากจักรพรรดิเฉี ยนหลง
มอบตําแหน่งให้เป็ น “ผู๋กว๋ อกง” หมายถึง เจ้าผูค้ ุม้ ครองแผ่นดิน เจดียส์ ร้าด้วยอิฐสี แดงอย่างงดงาม
โดดเด่น มีการจัดเรี ยงแบบลวดลายทรงเรขาคณิ ต ลายภูเขา ลายกระแสคลื่น และลายดอกไม้ รวม
แล้วถึงกว่า 10 ลายด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงความสุ นทรี ยะของผูอ้ อกแบบและผูส้ ร้าง ให้คงอยู่ได้
จนถึงทุกวันนี้
จากนั้นนําท่าน เยีย่ มชมบ้ านของชนเผ่ าอุยกูร์ ชนชาติอุยกูร์เป็ นชนเผ่าเก่ าแก่ ของภาคเหนื อของจีน
คําว่าอุยกูร์มีความหมายว่าสามัคคีกนั และร่ วมกัน ชนชาติอุยกูร์เป็ นชนชาติส่วนน้อยที่มีประชากร
มากของเขตปกครองตนเองซิ นเกียง มีประชากรกว่า7ล้านคน ชาวอุยกูร์ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ทวั่ ซิ นเกี ยง
ส่ วนใหญ่อาศัยอยูเ่ มืองทางใต้ภเู ขาเทียนซาน เช่น เมืองคาสื อเมืองเหอเถียนและเมืองอาคซู เป็ นต้น
ชนชาติอุยกูร์มีภาษาและอักษรของตนเอง
นําท่านสู่ ภูเขาเปลวไฟ หรือ หัวเยีย่ นซาน เป็ นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิ ยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอ
คงไปยืมพัดกายสิ ทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซําจัง๋ ได้
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เดินทางไปเชิญพระไตรปิ ฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลกั ษณะเป็ นเขาหิ นสี อิฐแดงทั้งลูก ไม่ มี
ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็ นสี เพลิงคล้ายไฟกําลังลุกไหม พอโดนแสงอาทิตย์ส่อง
ก็ยงิ่ แดงทวีคูณ จึงได้ชื่อว่า เขาเปลวไฟ หรื อเขาแดง เขานี้เป็ นเขตที่ร้อนที่สุดในประเทศจีน ในฤดู
ร้ อนอุณ หภูมิสูงสุ ด อยู่ที่ 47.8 องศาเซลเซี ยส อุ ณหภูมิพ้ื นดิ นสู งถึ ง 70 องศาเซลเซี ย ส ในด้า น
ธรณี วิทยากล่าวว่าเขารู ปลักษณ์พิเศษนี้เกิดจากการขยับตัวของเปลือกโลกและเคยมีแม่น้ าํ ไหลผ่าน
ทําให้มีลกั ษณะเหมือนรอยยับ
นําท่านเที่ยวชม เมืองโบราณเกาชั ง(รวมรถแบตเตอรี่) เป็ นรัฐโบราณในดินแดนตะวันตก ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของเมืองถูหลู่ฟันในแอ่งกระทะถูหลู่ฟัน เขตปกครองตนเองซิ นเกี ยงใน
ปั จจุ บนั และเป็ นศู นย์กลางทางด้านการคมนาคมไปยังดิ นแดนตะวันตกในสมัย โบราณ เมื อง
โบราณเกาชังตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูเขาเทียนซานสายเหนื อ เป็ นจุ ดสําคัญของการเดิ นทางไป
ดิ นแดนตะวันตก และเป็ นหนึ่ งในศู นย์กลางทางด้า นการเมื อง เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรมของ
ซิ นเกียงในสมัยโบราณ นอกจากนี้ ยังเป็ นเมืองโบราณชื่อดังบนเส้นทางสายไหมเทียบเท่ากับเมือง
เจียวเหอ
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษอาหารพืน้ เมืองหยีโจว
พักโรงแรม HUO ZHOU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ 4
รถไฟหัวจรวดสู่ เมืองตุนหวง – เนินทรายครวญ(รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ ากันทราย,รวมขี่
อูฐ) – ทะเลสาบพระจันทร์ เสี้ยว – ตลาดซาโจว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟถูหลู่ฟัน
นําท่ านเดินทางโดยรถไฟหัวจรวด สู่ เมืองตุ นหวง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง) รถไฟหัว
จรวดความเร็วสู ง ด้วยความเร็ ว 330-350 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง ให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงการเดินทาง
ด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็ ว ของระบบขนส่ งของประเทศจีน
เดินทางถึง เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่ งเป็ นเส้นทางสําคัญเชื่อมต่ อ
ระหว่างดิ นแดนตะวันตก เอเชียกลาง ทวีปยุโรปกับประเทศจีนในสมัยโบราณ เมืองตุ นหวงเป็ น
หนึ่ งในสี่ แคว้นทางแถบตะวันตกของแม่ น้ าํ ฮวงโหในสมัยราชวงศ์ฮั่น ตั้งอยู่ตรงสุ ดปลายทาง
ตะวันตกของแม่น้ าํ ฮวงโห
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และถือเป็ นเมืองสําคัญในการทําธุรกิจการค้ากับดินแดนตะวันตกของราชสํานักฮัน่ การค้าขายใน
เมื องตุ นหวงเคยเจริ ญ รุ่ งเรื องและคึ ก คักอย่า งมาก นอกจากนี้ เมื องตุ นหวงยังมี มรดกโลกที่ มี
ชื่อเสี ยงไปทัว่ โลกอีกมากมาย
ข้ อควรระวัง:ห้ ามนําอาวุธหรือของมีคมขึน้ บนรถไฟ อาทิเช่ น มีดสั้ น กรรไกรตัดผม ตัดเล็บต่ างๆเป็ นต้ น เนื่องจากเป็ นกฎ
ของการขึน้ ใช้ บริการรถไฟ หากเกิดเหตุการณ์ประการใดทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

กลางวัน

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***หากเวลาไม่ เพียงพอต่ อการรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ขออนุญาตเปลีย่ นเป็ นข้ าวกล่ อง
และรับประทานบนรถไฟ***
นําท่านสู่ เนินทรายครวญ หรือเนินทรายหมิงซาซาน (รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ ากันทราย) หรื อที่
ในอดีตสมัยราชวงศ์ฮนั่ มีชื่อว่า เนินซาเจี่ยว และ เนินทรายเทพ เป็ นกลุ่มของเนินทรายที่มีความยาว
ราว 40 กิโลเมตร จากทิศตะวันตก ณ หุ บเขาตัง่ เหอไปจรดยังตะวันออกที่ถ้ าํ หิ นสลักม่อเกา และมี
ความกว้างจากทิศเหนื อจรดทิศใต้ราว 20 กิ โลเมตร โดยยอดที่สูงที่สุดของเนิ นทรายครวญแห่ งนี้
นั้นมีความสู งจากระดับนํ้าทะเลถึ ง 1,715 เมตร สาเหตุที่เนิ นทรายแห่ งนี้ ได้ชื่อว่าเป็ นเนิ นทราย
ครวญ ก็เนื่องมาจากการที่เมื่อเราไถลตัวจากยอดเนินทรายลงสู่ เบื้องล่างแล้ว เม็ดทรายน้อยใหญ่ ณ
เนิ น แห่ งนี้ จะเสี ย ดสี แ ละส่ ง เสี ย งออกมาอย่า งน่ า ประหลาดใจ ทั้งนี้ นอกจากการได้ยิ นเสี ย ง
ประหลาดแห่ งเนิ นทรายครวญที่ว่าแล้ว การได้มายืนชมทิวทัศน์ยามสนธยาบนเนิ นเขาแห่ งนี้ ยงั
นับว่าเป็ นกําไรชีวิตอีกประการหนึ่งด้วย
จากนั้นนําท่านเที่ยวชม ทะเลสาบพระจันทร์ เสี้ ยว หรื อเย่ ว์หยาเฉวียน(รวมขี่อูฐ) ทะเลสาบรู ป
พระจันทร์ เสี้ ยว ที่อยูก่ ลางทะเลทราย เป็ นทะเลสาบขนาดเล็ก เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ลม
จะไม่พดั ลงมาด้านล่างในด้านของทะเลสาบ แต่กลับพัดขึ้นไปด้านบนเสมอ นัน่ จึงทําให้ทรายไม่
ปลิวมาทับถมทะเลสาบที่ว่านี้ ดังนั้นทะเลสาบพระจันทร์ เสี้ ยวอันสุ ดอัศจรรย์จึงยังคงอยูท่ ี่นี่และไม่
แห้งเหื อดหายไป ทะเลสาบนี้ ยาวกว่า 300 เมตร และมีความกว้าง 50 เมตร ความลึกประมาณ 5
เมตร โดยทางด้านฝั่งใต้ของทะเลสาบแห่ งนี้น้ นั จะเป็ นที่ต้ งั ของ วิหารเจ้าแม่ ศาลเจ้าพญามังกร หอ
นํ้าพุหยก รวมไปถึงสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่อื่นๆอีกด้วย และบริ เวรโดยรอบจะมีตน้ ไป๋ หยาง และ
กิ่งหลิวขึ้นอยูด่ ว้ ย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษอุ้มเท้ าอูฐตุ๋น
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จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดซาโจว ให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกจากเส้นทางสาย
ไหม ผ้าพันคอผ้าไหม, งานหัตถกรรม และของฝากหลากหลายชนิด
พักโรงแรม DUN HUANG FU GUO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ 5 ถํา้ ผาม่ อเกาคู (มรดกโลก) – เมืองจิว่ ฉวน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นํา ท่ านเที่ย วชม ถํ้า ผาม่ อเกาคู หรื อ ถํ้า พุทธรู ป ตุ นหวง (มรดกโลก) เป็ นด่ า นที่ สําคัญ สํา หรั บ
เส้นทางสายไหม ถือเป็ นประตูเมืองท่าตะวันตกที่ออกจากระเบียงแม่น้ าํ ฮวงโห เป็ นชุมทางสําหรับ
พ่อค้า นักเดินทางตะวันตกมาสู่ จีน หรื อจากจีนไปตะวันตกล้วนต้องผ่านพักแรม และเพิ่มเสบียง
เตรี ย มตัว เพื่ อ ที่ จ ะเดิ นทางต่ อ ไป ถํ้า ผาม่ อ เกาคู ไ ด้ล งทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกในการประชุ ม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 11 เมื่อปี ค.ศ. 1987 ถํ้าผาม่อเกาคู ตั้งอยู่ทางตะวันออก
เฉี ยงใต้ของเมืองตุนหวง มณฑลกานซู ประเทศจีน ในอดีตเป็ นหนึ่ งในจุดค้าขายและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมที่สาํ คัญในเส้นทางสายไหมถํ้าผาม่อเกา หนึ่ งในสามถํ้าผาอันโด่งดังของจีน มีอายุราว
1,600 กว่าปี
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองจิ่วฉวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมงครึ่ ง) เมืองจิ่วฉวนตั้งอยู่ในมณฑล
กานซู ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อ เป็ นเมืองที่มีพ้ืนที่ใหญ่ ที่สุดในมณฑลกานซู เป็ นศูนย์กลางการ
เดินทางไปยังภูมิภาคฝั่งตะวันตก และเป็ นเมืองที่เป็ นป้ อมปราการสําคัญอีกเมืองหนึ่ งบนเส้นทาง
สายไหม
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษไก่ต๋ ุน
พักโรงแรม JIU QUAN HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ 6 จิว่ ฉวน – เจียยีก่ วย - ด่ านเจียยีก่ วน (รวมรถแบตเตอรี่) จางเย่ – เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางสู่ เจียยีก่ วน (ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่ งชัว่ โมง) นําท่านเที่ยวชม ด่ านเจียยี่กวน (รวม
รถแบตเตอรี่) เป็ นด่ านหรื อป้ อมปราการสุ ดท้ายของกําแพงเมื องจี นทางด้านทิศตะวันตก ปั จจุ บนั
ตั้งอยู่ ณ เมืองเจียยีก่ วน มณฑลกานซู ด่านเจียยี่กวนได้ถูกบูรณะครั้งสําคัญ 2 ครั้ง ในสมัยราชวงศ์ห
มิง และราชวงศ์ชิง 2 ราชวงศ์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ของจีน ถือเป็ นด่ านสุ ดท้าย
ที่สุดชายแดนประจบกับชนเผ่ามองโกล ซึ่ งสภาพแวดล้อมมีแต่ทะเลทรายเวิงว้าง ตั้ง
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สู งตระหง่านเป็ นปราการที่แข็งแรงและสําคัญที่สุดในภาคตะวันตก ชมป้ อมปราการที่ต้ งั อยู่ที่
ความสู ง 1,800 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มีคาํ จารึ กว่า “ป้ อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในโลก”
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเย่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ า นเดิ นทางสู่ เขาสายรุ้ ง จางเย่ ตั นเซี๋ ย ตามข้อ มู ล ธรณี วิ ทยาจี น ระบุ ว่ า ประติ ม ากรรม
ธรรมชาติน้ ี ประกอบไปด้วยแนวเขาแต้มสี เป็ นลายริ้ ว ซึ่ งเกิดจากหิ นทราย และแร่ ธรรมชาติ ที่ค่อย
ๆ ก่อตัวผ่านการปรับแต่งจากลม ฝน และกาลเวลากว่า 24 ล้านปี ก่ อนการเกิ ดของเผ่าพันธุ์มนุ ษย์
นานนักทั้งนี้ ปั จจุ บนั ทิวเขาหลากสี ตนั เซี่ ย นับเป็ นลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นปรากฎการณ์ ทาง
ธรรมชาติซ่ ึ งพบได้ในจีนเท่านั้น และปัจจุบนั เป็ นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีคนจํานวนมาก นิ ยมไปเที่ยว
ชม ขณะที่จีนยังมีทิวเขาลักษณะเดียวกับ ตันเซี๋ ย ในบริ เวณนี้อีก 5 แห่ ง และทั้งหมดล้วนได้รับการ
ปกป้ องอยูใ่ นบัญชีมรดกโลก เมื่อปี 2553 รวมเนื้อที่กว่า 450,000 ไร่
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษอาหารพืน้ เมืองกานโจว
พักโรงแรม XIAOLAJIAO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ 7
รถไฟหัวจรวดสู่ เมืองหลานโจว – เขือ่ นหลิวเจียเสี ย – ล่องเรือชมแม่ นาํ้ เหลือง(หวงเหอ) –
วัดปิ่ งหลิงซื่อ
เช้า
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหลานโจวด้วยรถไฟความเร็ วสู ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
เมืองหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ ถือเป็ นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับสอง โดยเป็ นรองก็แค่เพียง
เมื องซี อานแห่ งมณฑลส่ านซี เ ท่ านั้น เมื องหลานโจวมี ประวัติ ศาสตร์ อนั ยาวนานเช่ นเดี ยวกัน
มณฑลกานซู่ โดยนับแต่ อดี ตกาล เส้นทางสายไหม อันเป็ นเส้นทางค้าขายระหว่างจี นกับทวีป
ยุโรป แอฟริ กาก็มีเส้นหนึ่งที่ผา่ นเมืองหลานโจวแห่ งนี้ โดยว่ากันว่าเมื่อครั้งที่ พระเสวียนจั้ง (พระ
ถังซํา จั๋ง) เดิ นทางไปอัญ เชิ ญ พระไตรปิ ฎกที่ ประเทศอิ นเดี ย ท่ า นก็ ต ้อ งธุ ด งค์ผ่า นดิ นแดนที่
กลายเป็ นเมืองหลานโจวในปัจจุบนั นี้เช่นกัน นําท่านเดินทางสู่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เขื่อนหลิวเจียเสี ย เขื่อนแห่ งแรกที่สร้างขึ้ นกั้นแม่น้ าํ เหลือง เป็ นเขื่อนชลประทานที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคตะวันตกของประเทศจี น จากนั้นนําท่านล่ องเรื อเร็ วชมแม่ นํ้าหวงโห หรื อแม่ น้ าํ เหลื อง
ระยะทางประมาณ 60 กม. เพื่อไปยังวัดปิ่ งหลิง จุดข้ามแม่น้ าํ เหลืองของผูค้ นเมื่อกาลก่ อน ตื่นตา
กับฉากธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่งดงามรายรอบวัดปิ่ งหลิงบนสองฝั่งหวงเหอ ซึ่ งถูกโอบล้อมด้วยป่ า
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ภูเขาทรายจีสือซานฉวินเฟิ ง เป็ นหนึ่ งในภูมิทศั น์มหัศจรรย์ของกานซู ต่ อมานําท่านสู่ วัดปิ่ งหลิ
งซื่อ ตั้งอยู่บนลํานํ้าสาขาของหวงเหอ ผูม้ าเยือนต้องเดินเลียบริ มหน้าผาเข้าไปราว 300 เมตร วัด
แห่ งนี้มีอายุการสร้างมานานกว่า 1,600 ปี มีจุดเด่นคือองค์หลวงพ่อโตปางประทับนัง่ สู ง 27 เมตร
มีอายุมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถงั ฝั่งตรงข้ามมีพระนอนแกะสลักจากหิ นทรายแดง สมัยราชวงศ์เว่ย
เหนื อ มีความยาว 5.8 เมตร นอกจากนี้ รายรอบผนังผายังคงปรากฏหมู่พุทธคูหาน้อยใหญ่ อยู่ถึง
183 ถํ้า มีพระพุทธรู ปสลัก 694 องค์ พระพุทธรู ปปั้น 82 องค์ มีภาพเขียนบนผนังถํ้ารวมความยาว
ได้กว่า 900 ต.ร.ม. ที่ผา่ นการบูรณะมาในหลายยุคสมัย
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษบะหมีห่ ลานโจว
พักโรงแรม CHANGXIN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ 8 สะพานเหล็กแม่ นาํ้ เหลือง(หวงเหอ) – อนุสาวรีย์มารดาแม่ นาํ้ เหลือง –
รถไฟหัวจรวดสู่ เมือง
ซีอาน – ตลาดมุสลิม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชม สะพานแห่ งแรกแม่ นาํ้ เหลือง หรือ สะพานเหล็กหวงเหอ ชาวบ้านเรี ยกกันว่า สะพานที่
1 แม่น้ าํ หวงเหอ เนื่ องด้วยเดิมสร้างเมื่อสมัยราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1368-1398 เป็ นสะพานแพที่ตีน
เขาไป๋ ถ่ าซาน สร้างเป็ นเรื อขนาดใหญ่ 24 ลําติดต่อกัน ถึงฤดูหนาวรื้ อออก ฤดูร้อนต่อใหม่ เป็ น
สะพานที่เชื่ อมระเบียงฮวงโห ชิงไห่ และหนิ งเซี่ ย เป็ นหัวใจของเส้นทางสายไหม เมื่ อถึ งฤดูน้ าํ
หลาก นํ้าที่เชี่ยวกรากจะพัดพาจนสะพานเสี ยหายมาก สมัยราชวงศ์ชิง ปี ค.ศ.1907 สร้ างเป็ น
สะพานเหล็ก ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมันและรับประกัน 30 ปี แต่วสั ดุชิ้นส่ วนของสะพาน
ชาวจีนมีหน้าที่ลาํ เลียงขนส่ งโดยประชาชาจีนทั้งประเทศ บ้างใช้รถเกวียน รถม้า และคนหาบหาม
จนในที่สุดสร้างเสร็ จตามเวลาที่กาํ หนด
นําท่านชม อนุสาวรีย์มารดาแม่ นํ้าเหลือง “หวงเหอหมู่ชิน” หรื อมารดาแม่น้ าํ เหลือง เป็ นผลงาน
ของศิ ล ปิ นหญิ งชาวจี น ชื่ อ เหอเอ้อ ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปิ นเหอลู่ สร้ า งเสร็ จ เมื่ อปี ค.ศ. 1986
ประติ มากรรมนี้ สลักจากหิ นแกรนิ ต มี ความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสู ง 2.6 เมตร มี
นํ้าหนักกวา 60 ตัน เป็ นรู ปสลักที่เป็ นสัญลักษณ์ตวั แทนของชนชาวจี น ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดรู ป
หนึ่ ง อนุ สาวรี ยเ์ ป็ นรู ปนอนตะแคง ศอกดันศรี ษะขันมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ขา้ งๆ มารดา
สายตาที่นางมองดูลูกน้อยนั้น เป็ นแววตาที่ช่างอบอุ่นด้วยความรักเป็ นที่สุดรู ปปั้นนี้เปรี ยบเสมือน
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เที่ยง

คํ่า
วันที่ 9
เช้า

แม่ น้ าํ หวงเหอ เป็ นมารดาที่หล่ อเลี้ ยงมวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนที่ประดุจดังหนึ่ งเป็ น
บุตรน้อยของนางมายาวนานกว่า 4,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองซีอานด้วยรถไฟความเร็ วสู ง (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
เมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน เป็ นนครต้นกําเนิ ดของอารยะธรรมรุ่ งเรื องของจีนแต่โบราณ เป็ น
เมืองหลวงของราชวงศ์จีนรวมกว่า 10 ราชวงศ์ มีประวัติอนั ยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยมีชื่อเดิม
ว่า ฉางอาน
นอกจากนี้ ซีอานยังเป็ นเมืองต้นทางของเส้นทางสายไหมอีกด้วยในตัวเมื องยังคงให้เห็นร่ องรอย
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นเมืองเก่ามากมาย อาทิเช่น มีการจัดแบ่งโซนเมือง กําแพงโบราณล้อมรอบ
ส่ วนในเรี ยกว่าเมืองเก่า ส่ วนด้านนอกกําแพงจัดเป็ นโซนเมืองใหม่มีตึกศูนย์ใหญ่ทนั สมัย ทั้งนี้ ใน
ปี 2009 ในแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิ จจง-เทียน ได้ประกาศให้ซีอานเป็ นเมืองวัฒนธรรมนานาชาติ
อันดับที่ 3 รองจากปักกิ่ง และเซี่ ยงไฮ้
ถนนมุสลิม ที่นี่มีอาหารพื้นเมืองให้ท่านลองได้ซ้ื อลองชิมเต็มสองข้างทาง มีมสั ยิดขนาดใหญ่และ
เล็กที่สร้างขึ้นในสมัยต่างๆ รวม 10 แห่ ง มีชาวมุสลิมกว่า 20,000 คนอาศัยอยู่บริ เวณโดยรอบ ซึ่ ง
ทุกคนยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมและขนบธรรมเนียมประเพณี ของศาสนาอิสลามไว้อย่างดี เนื่ องจากมี
ประชาชนหลายชนเผ่า เช่ น ชาวฮัน่ ชาวหุ ยและชนเผ่าอื่นๆ อาศัยอยู่ดว้ ยกัน บรรยากาศในพื้นที่
แห่ งนี้ จึ งเปี่ ยมไปด้ว ยกลิ่ นอายวัฒ นธรรมอันหลากหลาย จึ ง มี คุ ณ ค่ า ทางประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวทุกคนจึงไม่พลาดมาเยีย่ มชมถนนสายนี้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษอาหารพืน้ เมืองหลงตง
พักโรงแรม LANXI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
สุ สานทหารม้ าดินเผาจิน๋ ซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) – กําแพงเมืองโบราณซีอาน – โชว์ ราชวงศ์ ถงั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นําท่านชม สุ สานทหารม้ าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) สิ่ งมหัศจรรย์ลาํ ดับที่ 8 ของโลก
เป็ นหลักฐานสําคัญทางโบราณคดี ในศตวรรษที่ 20 อยูท่ างด้านทิศตะวันออกของสุ สานจักรพรรดิ
ฉิ นซี ฮ่องเต้ ใช้เวลาในการก่ อสร้าง 11 ปี ก่ อนคริ สตศักราช 246 ปี ได้คน้ พบโดยบังเอิญเมื่อ 29
มีนาคม ค.ศ. 1974 โดยชาวนาในหมู่บา้ นซี หยาง ปั จจุบนั รัฐบาลจีนขุดค้นพบวัตถุโบราณที่เป็ น
กองทัพทหารดินเผา สรรพาวุธ รถม้าและม้าศึก จํานวนทั้งสิ้ นกว่า 7,400 ชิ้น สุ สานทหารม้าดิน
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เผาจิ๋นซี ฮ่องเต้ สะท้อนถึงโบราณคดีที่มีชีวิต ส่ งผลให้ องค์การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนกองทัพทหาร
ดินเผาเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1987 อันต่อมาสถานที่แห่ งนี้ ได้กลายมาเป็ นสัญลักษณ์
ของนครซี อานจวบกระทัง่ ทุกวันนี้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม กําแพงเมืองโบราณซีอาน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่ าแก่ กว่า 600 ปี (ค.ศ.
1374-1378) และได้รับการอนุ รักษ์ไว้อย่างดี กําแพงจากทิศเหนื อถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิ โลเมตร ทิศ
ตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิ โลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิ โลเมตร สู ง 12 เมตร มีประตู
เข้าออกทั้งสี่ ดา้ น รวม 13 ประตู
เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ ชมด้ านนอกเจดีย์ เจดียน์ ้ ี ได้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั ปี ศ.ศ.652 โดยสร้างขึ้น
เพื่อใช้เป็ นที่จดั เก็บพระไตรปิ ฏก วัดนี้ เคยเป็ นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถงั เกาจงเพื่อตอบ
แทนคุณมารดา หลังจากสร้ างเสร็ จได้นิมนต์พระถังซัมจัง๋ มาเป็ นเจ้าอาวาสและแปลพระคัมภีร์
พระไตรปิ ฎกที่นาํ มาจากอินเดีย พระถังซัมจัง๋ ได้เป็ นผูอ้ อกแบบและร่ วมสร้างเจดียห์ ่ านป่ า ขึ้นเพื่อ
เก็บพระไตรปิ ฎก ลักษณะของเจดียจ์ ะคล้ายแบบอินเดี ย มี 7 ชั้น สู ง 64.7 เมตร ในสมัยก่ อนจะ
สร้างเจดียด์ ว้ ยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็ นอิฐทั้งหมด
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษก๋วยเตี๋ยวเส้ นใหญ่
นําท่านชม โชว์ ราชวงศ์ ถงั ตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมัย ราชวงศ์ถงั ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเจริ ญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรื องอย่างสุ ดๆ จากนั้นนําท่านเข้าพักโรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักโรงแรม LANXI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่ 10 เจดีย์ห่านป่ านเล็ก - พิพธิ ภัณฑ์ ซีอาน- ท่ าอากาศยานซีอาน – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่ าเล็ก เจดียท์ ี่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถงั เจดียแ์ ห่ งนี้ เคยมีความสู งถึง
45 เมตร จนกระทัง่ เกิ ดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1556 ปั จจุบนั จึงเหลือความสู งเพียง 43 เมตร เป็ น
เจดียส์ าํ คัญหนึ่งในสองของเมืองร่ วมกับเจดียห์ ่ านป่ าใหญ่
นําท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ซีอาน ให้ท่านได้ชมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมืองซี อาน ที่จดั แสดง
ทั้งเครื่ องเงิน หิ นแร่ ต่างในครั้งโบราณ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ได้เวลาอันสมควรนําท่ านเดินทางสู่ สนามบินซีอานเพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
นําท่านเดินทางสู ้สนามบินนานาชาติซีอาน เพื่อเช็คอินและขึ้นเครื่ องกลับ
16.00 น.
นําท่านเหิ นฟ้ ากลับสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
เที่ยวบินที่ CZ3212
18.50 น. เดินทางถึงท่ าอากาศยานไป่ หยุน เมืองกวางเจา
23.15 น.
นํา ท่ านเหิ นฟ้ ากลับสู่ กรุ ง เทพฯ โดยสายการบิ น CHINA SOUTHERN AIRLINES
เที่ยวบินที่ CZ3035
วันที่ 11
กรุงเทพฯ
01.10 น. เดินทางถึงท่ าอากาศยาน สุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
รายการทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มกี ารปรับราคาสู งขึน้
ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนาํ้ มันขึน้ ในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนาํ้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
11-21 เม.ย. 62

พักห้ องละ2 ท่ าน
59,900.-

พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่
8,000

หมายเหตุ!! ราคานี้ไม่ แวะร้ านรัฐบาล และไม่ มีราคาเด็ก

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
ค่าภาษีสนามบินจีน, ค่าประกันภัยและภาษีน้ าํ มัน
ค่าโรงแรมที่พกั (พัก 2 ท่าน / ห้อง หรื อกรณี พกั 3 ท่าน / ห้องเป็ นเตียงเสริ ม)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

http://www.chinaprotour.com/ ทัวร์จีน (SM) CNSL1 เส้นทางสายไหมมีระดับ อูหลู่มู่ฉี-ถูหลู่ฟัน-ตุนหวง-จางเย่-เทียนสุ่ย-ซีอาน 11 วัน 9 คืน (CZ)

15

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
6.
7.
8.
9.

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
แจกนํ้าดื่มบนรถท่ านละ 1 ขวด ต่ อวัน

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิน่ และคนขับรถ 50 หยวน/วัน/ท่าน 50 หยวน*10 วัน = 500 หยวน/ท่ าน/ทริป

เงือ่ นไขการจอง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระค่ามัดจํา 30,000 บาท พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินให้ทางบริ ษทั ค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 40 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. ในการยืน่ ขอวีซ่า เพือ่ เป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ
พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า ไม่ น้อยกว่ า 30 วันก่ อนการเดินทาง (ในกรณี ที่เอกสารของท่านไม่
สมบูรณ์ หรื อส่งมอบเอกสารให้ทางบริ ษทั ฯ ช้ากว่ากําหนด ทางบริ ษทั มีความจําเป็ นต้องเรี ยกเก็บค่ายืน่ วีซ่า
เร่ งด่วนเพิม่ 1,050 บาท ให้กบั ทางสถานทูตจีน

การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ทางบริ ษทั ฯ เป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจํา
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วันขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นรายการที่ตอ้ งทําวีซ่า

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าจีน
ในการยืน่ วีซ่า(สํ าหรับพาสปอร์ ตไทย)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่ า 6 เดือน และ
มีหน้ าว่ างอย่ างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
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2. รู ปถ่ายหน้ าตรง 3.3ซม.X 4.8ซม.หรือ 2นิ้ว 2 ใบ ,รู ปใหม่ ไม่ เกิน 6 เดือน, พืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น, ห้ ามใช้ สติ๊กเกอร์
หรือรู ปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ , ห้ ามยิม้ , ห้ ามใส่ เสื้อสี ขวา, ห้ ามสวมแว่ นตาและเครื่องประดับ, สวมชุดธรรมดา
, ห้ ามใช้ รูปถ่ ายข้ าราชการ, คนมุสลิมต้ องเปิ ดเห็นใบหน้ า
3. กรณี ผูท้ ี่ท าํ งานเกี่ ยวกับสื่ อ มวลชนทุกแขนง ต้อ งแนบใบรับรองการทํางาน ระบุชื่อ ผูเ้ ดิ นทาง, ตําแหน่ ง, วัน
เดินทาง,วันกลับ พร้อมระบุวา่ จุดประสงค์ในการเดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวเท่านั้น
4. กรณีเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- สําเนาใบสูจิบตั ร พ่อและแม่เซ็นต์รับรองสําเนาถูกต้อง
- ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุลทุกใบ ของเด็กและผูป้ กครอง (ถ้ามี) ทางสถานทูตต้องการเช็คว่าตรงกับชื่อบนใบสูติบตั รหรื อไม่
- สําเนาหน้าพาสปอร์ตของพ่อและแม่ และเซ็นรับรองทั้งพ่อและแม่ดว้ ย
- สําเนาใบหย่าของพ่อและแม่ (ถ้ามี)
- ใบยินยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ที่ออกจากสํานักงานเขตตามทะเบียนบ้านของเด็ก กรณี เด็กไม่ ได้เดิ นทาง
พร้อมพ่อ และแม่
- หากเด็ ก เดิ น ทางกั บ ผู้ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท้ั ง พ่ อ และแม่ ให้ แ นบใบยิ น ยอมให้ เ ดิ น ทางระบุ ชื่ อ ผู้ ที่ เ ดิ น ทางพร้ อมเด็ ก และ
ความสั มพันธ์ กับเด็ก
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบเรื่ องการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง และโปรดดูแลเอกสารของท่านไม่ให้สูญหาย
ระหว่างการเดินทาง
6. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติที่มีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่ านั้น
-หากไม่ ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
7. กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
8. กรุ ณาเตรี ยมเอกสารทั้งหมดพร้อมส่ งให้บริ ษทั ฯ ภายใน 15 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณี ลูกค้าส่ งเอกสารล่าช้า มี
ความจําเป็ นต้องเรี ยกเก็บค่าบริ การวีซ่าเร่ งด่วนเพิม่ ให้กบั ทางสถานทูตจีน ท่านละ 1,050 บาท
9. กรุ ณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพือ่ เป็ นข้อมูลสําหรับประกอบการกรอกแบบฟอร์มวีซ่า ระบุขอ้ มูลจริ งเกี่ยวกับ
สถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่ งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยู่ที่ทาํ งาน เบอร์โทรศัพท์ญาติที่ ติดต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
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หมายเหตุ…ท่ านใดมีซองใส่ พาสปอร์ ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ ก่อนส่ งเล่ มมายังบริษัทเพือ่ ยื่น
วีซ่า เพื่อเป็ นการป้ องกันการสู ญหายเนื่องจากขณะยื่นเล่ มเข้ าสถานทูต ทางสถานทูตจะต้ อง
ให้ เอาซองที่ใส่ พาสปอร์ ตออกก่ อนยื่น

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อ
การ ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ายการสู ญหาย ความล่าช้าหรื อ
จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่ อ นรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถื อ ว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่ รับผิดชอบ
ค่าบริ การที่ท่านได้ชาํ ระ ไว้ แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่ องบินและภาษีสนามบินในปั จจุบนั ซึ่ งหากมีการปรับราคาสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์
ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริ ง
6. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจาก
สายการบิน บริ ษทั ขนส่งหรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
8. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9 สิ่ งของ "ต้ องห้ าม" ขึน้ เครื่องบิน
1. เครื่องดื่ม เครื่องสํ าอาง ของเหลวทุกชนิดที่มีความจุต่อชิ้นเกิน 100 มล. รวมไม่ เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น
เจล นํ้าหอม สบู่เหลว สเปรย์ ห้ามพกติดตัวขึ้นเครื่ อ งบิน แต่สามารถนําใส่ กระเป๋ าที่จะโหลดได้ ทั้งนี้ เป็ น
มาตรการป้ องกันการก่อ การร้าย ที่เข้มงวดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ 911 แต่ถา้ เป็ นยาที่จาํ เป็ นต้อ งพกติดตัว ก็
สามารถพกพาได้ในปริ มาณที่เหมาะสม เช่น ชุดยาแก้เบาหวาน
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2. แบตเตอรี่สํารอง (Power Bank)ไม่สามารถนําแบตเตอรี่ สาํ รองทุกชนิดใส่กระเป๋ าที่นาํ ไปเช็คอิน แต่สามารถ
พกพาใส่กระเป๋ าถือขึ้นไปได้ โดยต้องเป็ นแบตเตอรี่ สาํ รองที่มีค่าความจุไฟฟ้ าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น
3. อาวุธ ปื น และอาวุธทุกชนิด รวมถึงอาวุธโดยสภาพ เช่น มีด สนับมือ ดาบ ทวน กระบอง และสิ่งเทียมอาวุธ
เช่น ปื นไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปื นเด็กเล่น
4. ของมีคม ไม้ บรรทัดเหล็ก คัตเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้ า มีด มีดพับ มีดพก และของมีคมทุกชนิด ที่อาจทํา
ให้เกิดอันตราย แต่หากเป็ นของใช้ที่จาํ เป็ น อาจอนุญาตให้เก็บไว้ในกระเป๋ าใบใหญ่ที่โหลดใต้เครื่ องบินได้ แต่ไม่อนุ ญาต
ให้พกพาขึ้นเครื่ องบิน
5. วัตถุไวไฟ เพื่อไม่ ให้ เกิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม้ เช่น นํ้ามันไฟแช็ก เชื้อเพลิงแข็ง สีน้ าํ มัน ไม้ขีดไฟ ฯลฯ
6. อาหารที่มีกลิ่นแรง อาหารต่างๆ เช่น อาหารทะเล เนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง ทุเรี ยน ปลาร้า ต้องแพ็คมาอย่าง
เหมาะสม
7. สั ตว์ มีพิษ สั ตว์ ดุร้าย รวมถึงสั ตว์ ขนาดใหญ่ สั ตว์ สงวน นอกจากอาจรบกวนผูอ้ ื่นแล้ว ยังผิดกฎหมายอีกด้วย
8. สารอันตรายต่ างๆ เช่น สารกําจัดแมลง สารหนู วัตถุ อ อกซิ ไ ดซ์ เช่ น แอมโมเนี ยไนเตรท แคลเซี ยมเปอร์
ออกไซด์ วัตถุก๊าซมันตภาพรังสี เช่น ธาตุยเู รเนียม วัตถุกดั กร่ อน เช่น แบตเตอรี่ ที่บรรจุสารกัดกร่ อน นํ้ากรด ปรอท ฯลฯ
9. สิ่ งของอื่นๆ เช่ น แม่ เหล็ก นํ้าแข็งแห้ งเป็ นต้ น

ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
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โปรดกรอกเอกสาร สาหรับเป็นข้อมูลในการยืน่ วีซ่าจีน
ชื่อ............................................................. นามสก ุล..........................................................................
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตรงตามหน้า Passport)
วัน/เดือน/ปี เกิด............................อายุ..........เลขที่บตั รประชาชน................................สัญชาติ.........
ว ุฒิการศึกษา.........................................สถานะภาพ ( )โสด ( )แต่งงาน ( )หม้าย ( )หย่าร้าง
ชื่อค่สู มรส.................................................................อาชีพค่สู มรส................................................
ที่อยูบ่ า้ นตามทะเบียนบ้าน ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................เบอร์โทรศัพท์บา้ น..............................เบอร์มือถือ................................
อีเมล์..................................................................................................................
ที่ทางาน
ชื่อสถานที่ทางานหรือสถานศึกษา
.........................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางานหรือ สถานศึกษา ..........................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ...............................อาชีพ/ระดับชัน้ ที่ศึกษา...........................ตาแหน่ง.........................
เบอร์ที่ทางาน/เบอร์สถานศึกษา.........................................
สมาชิกในครอบครัว
1.ชื่อ-สก ุล............................................................................สัญชาติ................อาชีพ........................ความสัมพันธ์
.......................
2.ชื่อ-สก ุล............................................................................สัญชาติ................อาชีพ........................ความสัมพันธ์
.......................
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**บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉ ุกเฉิน
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เบอร์โทรศัพท์..........................................................
 กรณีที่ลกู ค้าไม่สามารถให้เอกสารตามที่บริษทั เรียกเก็บได้ เป็ นเหตุให้ทางสถานทูตปฎิเสธการออกวีซ่าให้กบั ลูกค้า ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย และไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 แผนกวีซ่า สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ที่ 02-245-0888
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