


 

 

 

 

11 วนั 9 คืน เดินทางโดยสายการบิน 

  

เดินทางระหวา่งวนัท่ี 21-31 ตุลาคม  2562 / 1-11 ธนัวาคม 2562 

สถานท่ีท่องเท่ียว 

 



 

รถไฟหวัจรวด 

 

 

โรงแรมท่ีพกั 

 

ZHONGHE HOTEL 

 
SHUANGCHENG HOTEL 

 
DUN HUANG FU GUO HOTEL 

 
JIU QUAN HOTEL 

 



 

 
SAPPHIRE GRAND HOTEL 

 
ZHANGYE LVZHOU HOLIDAY INN 

 
LANXI INTERNATIONAL HOTEL XIAN 

 

เมนพิูเศษ 

ไก่ผดัมนัฝรั่งพริกซนิเจียง   อุ้งมืออฐูตุ๋น    ไก่ตุ๋น 

 

 

 

 

 

 

บะหม่ีหลานโจว    เก๊ียวจางเต๋อฝา 

  



 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางทัศนาจร 
วนัแรก       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 
 

06.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 Row U เคาร์เตอร์ สายการบิน 
CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยใหก้ารตอ้นรับท่านท่ีหนา้เคาน์เตอร์
เชค็อิน 

08.40 น. เดินทางสู่เมืองกวางโจว โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี 
CZ362 (บริการอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน) 

12.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานไป่หยุน เมืองกวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุง้ ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ี
เติบโตอยา่งรวดเร็ว นอกจากธุรกิจการคา้  

15.50 น. เดินทางสู่นครอหูลู่มู่ฉี โดย CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ6888 (บริการ
อาหารค ่าบนเคร่ืองบิน) 

21.10 น. เดินทางถึงสนามบิน นครอหูลู่มู่ฉี เป็นเมืองหลวงของ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ช่ือเดิม ซี
เฉิง แปลว่า เมืองทางตะวนัตก ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ ประมาณ 1/6 ของพื้นท่ี
ทั้งประเทศ นบัเป็นพื้นท่ีเขตปกครองท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน เมืองหลวงของเขตซินเจียง เมืองอูหลู่มู่ฉี 
นบัเป็นเมืองใหญ่ระดบัเมืองหลวงท่ีอยูห่่างไกลจากชายฝ่ังทะเลมากท่ีสุดในโลก ก่อนท่ีอูหลู่มู่ฉีจะ

 ส ารวจเส้นทางสายไหมโบราณ ครอบคลมุ 3 มณฑล ได้แก่ ซินเจียง กานซู และ ส่านซี 
 มรดกโลก 24 ล้านปี ภูเขาสายรุ้งจางเย่ ตันเซ๋ีย 
 เทีย่วชมส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 2 แห่ง ก าแพงเมืองจนี และสุสานทหารม้าจิน๋ซีฮ่องเต้ 
 ชมความมหัศจรรย์ของทะเลสาบพระจนัทร์เส้ียว โอเอซิสแห่งเส้นทางสายไหม 
 เทีย่วชมถ า้หินแกะสลกัช่ือดงั ถ า้ม่อเกาคู  
 พกัโรงแรม 5 ดาว  
 เทีย่วจุใจไม่ต้องแวะร้านรัฐบาล!! 



 

ไดรั้บการจดัตั้งให้เป็นเมืองนั้น เคยเป็นทุ่งหญา้เล้ียงสัตวอ์นักวา้งใหญ่ไพศาล ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็น
เมืองคร้ังแรกในราชวงศถ์งั เม่ือเส้นทาง สายไหมไดมี้การคา้ขายเจริญเติบโตมากข้ึน เมืองแห่งน้ีจึง
ไดเ้ป็นจุดแวะพกัของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหมสายทุ่งหญา้ 

 พกัโรงแรม ZHONGHE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่อง นครอหูลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทยีนฉือ (รวมล่องเรือ, รถแบตเตอร่ี, รถรับส่ง)– ตลาดต้าปาจ๋า – ระบ า

ซินเจยีง ณ โรงละครต้าปาจ๋า 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านสู่ ทะเลสาบเทยีนฉือ หรือทะเลสาบสวรรค์ ( รวมล่องเรือ, รถแบตเตอร่ี, รถรับส่ง) แหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของเมืองอูหลู่มู่ฉีท่ีนักเดินทางทุกคนท่ีมาเยือนจะตอ้งไม่
พลาดไปชม ตั้งอยู่ห่างจากตวัเมืองอูหลู่มู่ฉ่ีทางทิศตะวนัตกประมาณ110 กิโลเมตร ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ทะเลสาบเทียนฉือตั้งอยู่ในใจกลางของเทือกเขาเทียนซานซ่ึงถูก
ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาหิมะทั้ง 4 ทิศ เทือกเขาเทียนซาน เป็นเทือกเขาท่ีมีขนาดใหญ่เขาหน่ึงในเอเชีย
คือ มีความยาวจากทิศตะวนัออกสู่ทิศตะวนัตกถึง 2500 กิโลเมตร โดยอยู่ในประเทศจีน 1800 
กิโลเมตร และในประเทศคาซัคสถานอีก 700 กิโลเมตร เม่ือมองจากแผนท่ีอากาศ จะแลเห็นแนว
เทือกเขาเล้ือยพาดผ่านดุจพญามงักร 3 ตวัก าลงัคะนอง โดยมียอดเขาท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะอนัขาว
โพลนตลอดทั้งปีกว่าพนัยอดยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเทียนซานสูงถึง 7435 เมตร คือยอดกวัมูเออร์ 
และยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัสองก็คือ ป้อเคอตา้ซาน  

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศหนาวเย็นจัดทะเลสาบอาจกลายเป็นน ้าแข็ง ท าให้ไม่สามารถล่องเรือในทะเลสาบได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมหรือคืนค่าล่องเรือให้จ านวน 60 หยวน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษไก่ผดัมนัฝร่ังพริกซินเจยีง 
 จากนั้นน าท่านสู่ ตลาดต้าปาจ๋า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) แหล่งช็อปป้ิงซ้ือสินค้า

พื้นเมืองมากมาย อาทิ มีดเหล็กซินเจียง แส้หางจามรี เส้ือผา้ พรมเปอร์เซีย ผลไม ้อาหารทอ้งถ่ิน 
และสินคา้อ่ืนๆอีกมาก บาซาร์ (Bazar) ตลาดนัดขายสินคา้พื้นเมือง เลือกซ้ือของท่ีระลึก เช่น 



 

ผา้พนัคอสีสวย เคร่ืองเงินแบบอาหรับ ผลไมอ้บแหง้ เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลมั เลือกซ้ือ
เมลด็อลัมอนอบแหง้ เมลด็วอลนตัอบแหง้ และถัว่อบแหง้ชนิดต่างๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร โรงละคร ต้าปาจ๋า (บุฟเฟต์) 
 ให้ท่านไดช้ม โชว์ซินเจียง หรือ ระบ าซินเจียง เป็นโชวลู์กผสมระหว่างจีนบวกกบัโชวพ์ื้นเมือง 

โชวแ์ต่ละฉากแต่ละชุดก็ยิ่งใหญ่ตามสไตลจี์นและความสวยงามก็อยูท่ี่เส้ือผา้และชุดการแสดงซ่ึง
ประกอบกบัดนตรีท่ีเร่าร้อนตามสไตลแ์ขก 

 พกัโรงแรม ZHONGHE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 
วนัที่ 3   ถูหลู่ฟัน – คานเอ๋อร์จิง่ – เจดย์ีซูกง – เยีย่มชมบ้านของชนเผ่าอยุกร์ู –  
                      ภเูขาเปลวไฟ(รวมค่าเข้าชม) – เมืองโบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอร่ี) 
  
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองถูหลู่ฟัน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ในทางภูมิศาสตร์ ถูหลู่ฟัน

หรือทรูฟาน เป็นเมืองลักษณะพื้นท่ีแอ่งกระทะ มีลกัษณะภูมิประเทศต ่าท่ีสุดของประเทศจีน 
ประกอบกบัมีภูเขาลอ้มลอบ แสงอาทิตยส่์องมาก ฝนตกนอ้ย อากาศแห้งแลง้ตลอดทั้งปี จึงไดรั้บ
สมญานามว่า  “แดนไฟ” ในฤดูร้อนของจีน ถูหลู่ฟันจดัเป็นเมืองท่ีภูมิอากาศร้อนท่ีสุดอนัดบัตน้ๆ 
ตลอด แต่เน่ืองจากเอกลกัษณ์พิเศษของดินฟ้าอากาศน้ี ท  าใหถู้หลู่ฟันเหมาะแก่การปลูกองุ่น และ
แคนตาลูป แตงโมและผลไมล้ม้ลุกอ่ืนๆ ถูหลู่ฟัน จึงไดรั้บการขนานนามว่า “เป็นเมืองแห่งองุ่น
และไมผ้ลลม้ลุกหลากชนิด” 

 น าท่านเท่ียวชม คานเอ๋อร์จิง่ เป็นบ่อน ้าท่ีนิยมใชใ้นสภาพอากาศท่ีแหง้แลง้หรือแนวเขตทะเลทราย 
ลกัษณะพิเศษคือเป็นบ่อชลประทานท่ีขุดต่อเช่ือมทะลุถึงกันจากเนินเขาจนถึงท่ีนา  พบมากใน
มณฑลซินเจียง โดยเฉพาะท่ีถูหลู่ฟัน ทีเดียวก็มีมากถึง พนักว่าแห่ง  ความยาวของบ่อรวม 5000 
กิโลเมตร บ่อน ้าน้ีเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นของชาวถูหลู่ฟันท่ีตกทอดสืบเน่ืองกนัมาเป็นพนัๆปี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านสู่ เจดย์ีซูกง หรือ เจดย์ีเอ๋อหมิน่ เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่น ท่ีสะดุดตาทุกคนมากท่ีสุดใน ทู

หลู่ฟานอีกแห่งหน่ึง โดยมีช่ือในภาษาอุยกูร์ว่าเอ๋อหม่ินมิเนเร่ต ์(Emin Mineret) หรือหมายถึงเจดีย์



 

แห่งการร าลึกถึงเอ๋อหม่ินโฮจา(Emin Hoja) และมีช่ือเรียกในภาษาจีนว่าซูกงถ่า(Su Gong Ta) 
สร้างในปี ค.ศ. 1778 รัชสมยัจกัรพรรดิเฉียงหลงแห่งราชวงศ์ชิง ผูส้ร้างคือ สุไลมาน ผูบ้ญัชาการ
ในเขตเมืองทูหลู่ฟาน เพื่อเป็นอนุสรณ์สดุดีแก่ผูเ้ป็นบิดา คือ เอ๋อหม่ินโอจา อดีตผูน้ าชาวอุยกูร์ช่วย
ราชส านกัชิงในการปราบกบฏชนเผ่าจุนการ์ และไดรั้บความดีความชอบจากจกัรพรรดิเฉียนหลง
มอบต าแหน่งให้เป็น “ผู๋กว๋อกง” หมายถึง เจ้าผูคุ้ม้ครองแผ่นดิน เจดียส์ร้างด้วยอิฐสีแดงอย่าง
งดงามโดดเด่น มีการจดัเรียงแบบลวดลายทรงเรขาคณิต ลายภูเขา ลายกระแสคล่ืน และลายดอกไม ้
รวมแลว้ถึงกว่า 10 ลายดว้ยกนั แสดงใหเ้ห็นถึงความสุนทรียะของผูอ้อกแบบและผูส้ร้าง ให้คงอยู่
ไดจ้นถึงทุกวนัน้ี   

 จากนั้นน าท่าน เยีย่มชมบ้านของชนเผ่าอยุกร์ู ชนชาติอุยกูร์เป็นชนเผา่เก่าแก่ของภาคเหนือของจีน 
ค าว่าอุยกูร์มีความหมายว่าสามคัคีกนัและร่วมกนั ชนชาติอุยกูร์เป็นชนกลุ่มนอ้ยท่ีมีประชากรมาก
ของเขตปกครองตนเองซินเจียง มีประชากรกว่า7ลา้นคน ชาวอุยกูร์ใชชี้วิตอาศยัอยู่ทัว่ซินเจียง 
ส่วนใหญ่อาศยัอยู่เมืองทางใตภู้เขาเทียนซาน เช่น เมืองคาสือเมืองเหอเถียนและเมืองอาคซูเป็นตน้ 
ชนชาติอุยกูร์มีภาษาและอกัษรของตนเอง  

 น าท่านสู่ ภูเขาเปลวไฟ หรือ หัวเยี่ยนซาน เป็นสถานท่ีท่ีกล่าวถึงในนวนิยายไซอ๋ิว ตอนท่ีซุนหงอ
คงไปยืมพดักายสิทธ์ิจากองค์หญิงพดัเหล็กมาดบัไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซ าจัง๋ได้
เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกท่ีอินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลกัษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มี
ตน้ไมใ้บหญา้ข้ึนเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคลา้ยไฟก าลงัลุกไหม พอโดนแสงอาทิตยส่์อง 
ก็ยิง่แดงทวีคูณ จึงไดช่ื้อว่า เขาเปลวไฟ หรือเขาแดง เขาน้ีเป็นเขตท่ีร้อนท่ีสุดในประเทศจีน ในฤดู
ร้อนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ท่ี 47.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิพื้นดินสูงถึง 70 องศาเซลเซียส ในดา้น
ธรณีวิทยากล่าวว่าเขารูปลกัษณ์พิเศษน้ีเกิดจากการขยบัตวัของเปลือกโลกและเคยมีแม่น ้าไหลผา่น 
ท าใหมี้ลกัษณะเหมือนรอยยบั 

 น าท่านเท่ียวชม เมืองโบราณเกาชัง(รวมรถแบตเตอร่ี) เป็นรัฐโบราณในดินแดนตะวนัตก ตั้งอยู่
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองถูหลู่ฟันในแอ่งกระทะถูหลู่ฟัน เขตปกครองตนเองซินเจียงใน
ปัจจุบนัและเป็นศูนยก์ลางทางด้านการคมนาคมไปยงัดินแดนตะวนัตกในสมัยโบราณ เมือง
โบราณเกาชงัตั้งอยู่ทางตอนใตข้องภูเขาเทียนซานสายเหนือ เป็นจุดส าคญัของการเดินทางไป
ดินแดนตะวนัตก และเป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของ          
ซินเกียงในสมยัโบราณ นอกจากน้ี ยงัเป็นเมืองโบราณช่ือดงับนเส้นทางสายไหมเทียบเท่ากบัเมือง
เจียวเหอ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าเน้ือยา่ง ณ ภตัตาคาร 
  พกัโรงแรม SHUANGCHENG HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 



 

วนัที่ 4  รถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง – เนินทรายหมงิซาซาน(รวมรถแบตเตอร่ี, รองเท้ากนัทราย
,รวมขี่อฐู) – ทะเลสาบพระจนัทร์เส้ียว – ตลาดกลางคืนซาโจว 

 
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 หลงัรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟถูหลู่ฟัน 
   น าท่านเดินทางโดยรถไฟหัวจรวด สู่เมืองตุนหวง (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชัว่โมง) รถไฟหัว

จรวดความเร็วสูง ดว้ยความเร็ว 330-350 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ให้ทุกท่านไดส้ัมผสัถึงการเดินทาง
ดว้ยความสะดวกสบายและรวดเร็ว ของระบบขนส่งของประเทศจีน   

 เดินทางถึง เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซ่ึงเป็นเส้นทางส าคญัเช่ือมต่อ
ระหว่างดินแดนตะวนัตก เอเชียกลาง ทวีปยุโรปกบัประเทศจีนในสมยัโบราณ เมืองตุนหวงเป็น
หน่ึงในส่ีแควน้ทางแถบตะวนัตกของแม่น ้าฮวงโหหรือแม่น ้ าเหลืองในสมยัราชวงศฮ์ัน่ ตั้งอยูต่รง
สุดปลายทางตะวนัตกของแม่น ้าฮวงโห  

 และถือเป็นเมืองส าคญัในการท าธุรกิจการคา้กบัดินแดนตะวนัตกของราชส านกัฮัน่ การคา้ขายใน
เมืองตุนหวงเคยเจริญรุ่งเรืองและคึกคักอย่างมาก นอกจากน้ี เมืองตุนหวงยงัมีมรดกโลกท่ีมี
ช่ือเสียงไปทัว่โลกอีกมากมาย 

ข้อควรระวัง:ห้ามน าอาวุธหรือของมีคมขึน้บนรถไฟ อาทิเช่น มีดส้ัน กรรไกรตัดผม ตัดเล็บต่างๆเป็นต้น เน่ืองจากเป็นกฎ
ของการขึน้ใช้บริการรถไฟ หากเกิดเหตุการณ์ประการใดทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
***หากเวลาไม่เพยีงพอต่อการรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ขออนุญาตเปลีย่นเป็นข้าวกล่อง
และรับประทานบนรถไฟ*** 

 น าท่านสู่ เนินทรายครวญ หรือเนินทรายหมงิซาซาน (รวมรถแบตเตอร่ี, รองเท้ากนัทราย) หรือท่ี
ในอดีตสมยัราชวงศฮ์ัน่มีช่ือว่า เนินซาเจ่ียว และ เนินทรายเทพ เป็นกลุ่มของเนินทรายท่ีมีความยาว
ราว 40 กิโลเมตร จากทิศตะวนัตก ณ หุบเขาตัง่เหอไปจรดยงัตะวนัออกท่ีถ ้ าหินสลกัมัว่เกา และมี
ความกวา้งจากทิศเหนือจรดทิศใตร้าว 20 กิโลเมตร โดยยอดท่ีสูงท่ีสุดของเนินทรายครวญแห่งน้ี
นั้นมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลถึง 1,715 เมตร สาเหตุท่ีเนินทรายแห่งน้ีไดช่ื้อว่าเป็นเนินทราย



 

ครวญ ก็เน่ืองมาจากการท่ีเม่ือเราไถลตวัจากยอดเนินทรายลงสู่เบ้ืองล่างแลว้ เมด็ทรายนอ้ยใหญ่ ณ 
เนินแห่งน้ีจะเสียดสีและส่งเสียงออกมาอย่างน่าประหลาดใจ ทั้ งน้ีนอกจากการได้ยินเสียง
ประหลาดแห่งเนินทรายครวญท่ีว่าแลว้ การไดม้ายืนชมทิวทศัน์ยามสนธยาบนเนินเขาแห่งน้ียงั
นบัว่าเป็นก าไรชีวิตอีกประการหน่ึงดว้ย 

 จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ทะเลสาบพระจันทร์เส้ียว หรือเยว่หยาเฉวียน(รวมขี่อูฐ) ทะเลสาบรูป
พระจนัทร์เส้ียว ท่ีอยูก่ลางทะเลทราย เป็นทะเลสาบขนาดเลก็ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีลม
จะไม่พดัลงมาดา้นล่างในดา้นของทะเลสาบ แต่กลบัพดัข้ึนไปดา้นบนเสมอ นัน่จึงท าให้ทรายไม่
ปลิวมาทบัถมทะเลสาบท่ีว่าน้ี ดงันั้นทะเลสาบพระจนัทร์เส้ียวอนัสุดอศัจรรยจึ์งยงัคงอยูท่ี่น่ีและไม่
แห้งเหือดหายไป ทะเลสาบน้ียาวกว่า 300 เมตร และมีความกวา้ง 50 เมตร ความลึกประมาณ 5 
เมตร โดยทางดา้นฝ่ังใตข้องทะเลสาบแห่งน้ีนั้นจะเป็นท่ีตั้งของ วิหารเจา้แม่ ศาลเจา้พญามงักร หอ
น ้าพุหยก รวมไปถึงสถาปัตยกรรมอนัเก่าแก่อ่ืนๆอีกดว้ย และบริเวณโดยรอบจะมีตน้ไป๋หยาง และ
ก่ิงหลิวข้ึนอยูด่ว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษอุ้งมืออฐูตุ๋น 
 จากนั้นใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดกลางคืนซาโจว ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกจากเส้นทาง

สายไหม ผา้พนัคอผา้ไหม, งานหตัถกรรม และของฝากหลากหลายชนิด 
  พกัโรงแรม DUN HUANG FU GUO HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
วนัที่ 5 ถ า้ผาม่อเกาคู (มรดกโลก) –  เมืองจิว่ฉวน 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม ถ ้าผาม่อเกาคู หรือ ถ ้าพุทธรูปตุนหวง (มรดกโลก) เป็นด่านท่ีส าคัญส าหรับ

เส้นทางสายไหม ถือเป็นประตูเมืองท่าตะวนัตกท่ีออกจากระเบียงแม่น ้าฮวงโห เป็นชุมทางส าหรับ
พ่อคา้ นกัเดินทางตะวนัตกมาสู่จีน หรือจากจีนไปตะวนัตกลว้นตอ้งผ่านพกัแรม และเพิ่มเสบียง
เตรียมตัวเพื่อท่ีจะเดินทางต่อไป ถ ้ าผาม่อเกาคูได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญัคร้ังท่ี 11 เม่ือปี ค.ศ. 1987 ถ ้าผาม่อเกาคู ตั้งอยู่ทางตะวนัออก
เฉียงใตข้องเมืองตุนหวง มณฑลกานซู ประเทศจีน ในอดีตเป็นหน่ึงในจุดคา้ขายและแลกเปล่ียน



 

วฒันธรรมท่ีส าคญัในเส้นทางสายไหมถ ้าผาม่อเกา หน่ึงในสามถ ้าผาอนัโด่งดงัของจีน มีอายุราว 
1,600 กว่าปี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  เดินทางสู่เมืองจิ่วฉวน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมงคร่ึง) เมืองจ่ิวฉวนตั้งอยู่ในมณฑล

กานซู ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ เป็นเมืองท่ีมีพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลกานซู เป็นศูนยก์ลางการ
เดินทางไปยงัภูมิภาคฝ่ังตะวนัตก และเป็นเมืองท่ีเป็นป้อมปราการส าคญัอีกเมืองหน่ึงบนเส้นทาง
สายไหม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษไก่ตุ๋น 
 พกัโรงแรม JIU QUAN HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ 6 จิว่ฉวน – เจยียีก่วย - ด่านเจยียีก่วน (รวมรถแบตเตอร่ี)  จางเย่ – เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซ๋ีย  
 
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 เดินทางสู่เจียยีก่วน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ40นาที) น าท่านเท่ียวชม ด่านเจียยี่กวน (รวมรถ

แบตเตอร่ี) เป็นด่านหรือป้อมปราการสุดทา้ยของก าแพงเมืองจีนทางดา้นทิศตะวนัตก ปัจจุบนั
ตั้งอยู ่ณ เมืองเจียยีก่วน มณฑลกานซู ด่านเจียยีก่วนไดถู้กบูรณะคร้ังส าคญั 2 คร้ัง ในสมยัราชวงศห์
มิง และราชวงศ์ชิง 2 ราชวงศ์สุดทา้ยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยข์องจีน ถือเป็นด่านสุดทา้ย
ท่ีสุดชายแดนประจบกบัชนเผ่ามองโกล ซ่ึงสภาพแวดลอ้มมีแต่ทะเลทรายเวิ้งวา้ง ตั้งสูงตระหง่าน
เป็นปราการท่ีแข็งแรงและส าคญัท่ีสุดในภาคตะวนัตก ชมป้อมปราการท่ีตั้งอยู่ท่ีความสูง 1,800 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล มีค าจารึกว่า “ป้อมปราการท่ีแขง็แรงท่ีสุดในโลก” 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองจางเย่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซ๋ีย ตามข้อมูลธรณีวิทยาจีน ระบุว่า ประติมากรรม

ธรรมชาติน้ี ประกอบไปดว้ยแนวเขาแตม้สีเป็นลายร้ิว ซ่ึงเกิดจากหินทราย และแร่ธรรมชาติ ท่ีค่อย 
ๆ ก่อตวัผ่านการปรับแต่งจากลม ฝน และกาลเวลากว่า 24 ลา้นปี ก่อนการเกิดของเผา่พนัธ์ุมนุษย์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiayuguan&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2


 

นานนกัทั้งน้ี ปัจจุบนั ทิวเขาหลากสีตนัเซ่ีย นับเป็นลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นปรากฎการณ์ทาง
ธรรมชาติซ่ึงพบไดใ้นจีนเท่านั้น และปัจจุบนั เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีคนจ านวนมาก นิยมไปเท่ียว
ชม ขณะท่ีจีนยงัมีทิวเขาลกัษณะเดียวกบั ตนัเซ๋ีย ในบริเวณน้ีอีก 5 แห่ง และทั้งหมดลว้นไดรั้บการ
ปกป้องอยูใ่นบญัชีมรดกโลก เม่ือปี 2553 รวมเน้ือท่ีกว่า 450,000 ไร่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษอาหารพืน้เมืองกานโจว 
พกัโรงแรม ZHANYE LVZHOU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
วนัที่ 7 น่ังรถไฟหัวจรวดสู่เมืองหลานโจว – สะพานเหลก็จงซาน  –  อนุสาวรีย์มารดาแม่น า้เหลือง 
 
 
 
 
 
 

เชา้  น าท่านเดินทางสู่เมืองหลานโจว ดว้ยรถไฟความเร็วสูง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง)  
เมืองหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ ถือเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดอนัดบัสอง โดยเป็นรองก็แค่เพียง
เมืองซีอานแห่งมณฑลส่านซีเท่านั้น เมืองหลานโจวมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานเช่นเดียวกับ
มณฑลกานซู่ โดยนับแต่อดีตกาล เส้นทางสายไหม อนัเป็นเส้นทางคา้ขายระหว่างจีนกับทวีป
ยโุรป แอฟริกาก็มีเส้นหน่ึงท่ีผ่านเมืองหลานโจวแห่งน้ี โดยว่ากนัว่าเม่ือคร้ังท่ี พระเสวียนจั้ง (พระ
ถังซ าจั๋ง) เดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกท่ีประเทศอินเดีย ท่านก็ต้องธุดงค์ผ่านดินแดนท่ี
กลายเป็นเมืองหลานโจวในปัจจุบนัน้ีเช่นกนั น าท่านเดินทางสู่  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชม สะพานแห่งแรกแม่น า้เหลือง หรือ สะพานเหลก็หวงเหอ ชาวบา้นเรียกกนัว่า สะพานท่ี 

1 แม่น ้ าหวงเหอ เน่ืองดว้ยเดิมสร้างเม่ือสมยัราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1368-1398 เป็นสะพานแพท่ีตีน
เขาไป๋ถ่าซาน สร้างเป็นเรือขนาดใหญ่ 24 ล าติดต่อกัน ถึงฤดูหนาวร้ือออก ฤดูร้อนต่อใหม่เป็น
สะพานท่ีเช่ือมระเบียงฮวงโห ชิงไห่ และหนิงเซ่ีย เป็นหัวใจของเส้นทางสายไหม เม่ือถึงฤดูน ้ า
หลาก  น ้ าท่ีเช่ียวกรากจะพดัพาจนสะพานเสียหายมาก สมยัราชวงศ์ชิง ปี ค.ศ.1907 สร้างเป็น
สะพานเหล็ก ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมนัและรับประกนั 30 ปี แต่วสัดุช้ินส่วนของสะพาน
ชาวจีนมีหนา้ท่ีล  าเลียงขนส่งโดยประชาชาจีนทั้งประเทศ บา้งใชร้ถเกวียน รถมา้ และคนหาบหาม 
จนในท่ีสุดสร้างเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 



 

 น าท่านชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น ้าเหลือง “หวงเหอหมู่ชิน” หรือมารดาแม่น ้ าเหลือง เป็นผลงาน
ของศิลปินหญิงชาวจีน ช่ือ เหอเออ้ ตั้งอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1986 
ประติมากรรมน้ี สลักจากหินแกรนิต มีความยาว 6 เมตร กวา้ง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มี
น ้ าหนกักวา 60 ตนั เป็นรูปสลกัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ตวัแทนของชนชาวจีน ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดรูป
หน่ึง อนุสาวรียเ์ป็นรูปนอนตะแคง ศอกดนัศีรษะขนัมองลูกนอ้ยท่ีนอนอิงแอบอยู่ขา้งๆ มารดา
สายตาท่ีนางมองดูลูกนอ้ยนั้น เป็นแววตาท่ีช่างอบอุ่นดว้ยความรักเป็นท่ีสุดรูปป้ันน้ีเปรียบเสมือน
แม่น ้ าหวงเหอ เป็นมารดาท่ีหล่อเล้ียงมวลประชาชาวจีนหลายร้อยลา้นคนท่ีประดุจดงัหน่ึงเป็น
บุตรนอ้ยของนางมายาวนานกว่า 4,000 ปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษบะหมีห่ลานโจว 
 พกัโรงแรม SAPPHIRE GRAND HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่ 8 เข่ือนหลวิเจียเสีย – ล่องเรือชมแม่น า้เหลือง(หวงเหอ) – วดัป่ิงหลงิซ่ือ – น่ังรถไฟ        
หัวจรวดสู่เมืองซีอาน  

 
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
น าท่านชม เข่ือนหลิวเจียเสีย เข่ือนแห่งแรกท่ีสร้างข้ึนกั้นแม่น ้ าเหลือง เป็นเข่ือนชลประทานท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัตกของประเทศจีน จากนั้นน าท่านล่องเรือเร็วชมแม่น ้าหวงโห หรือ
แม่น ้ าเหลือง ระยะทางประมาณ 60 กม. เพื่อไปยงัวดัป่ิงหลิง จุดขา้มแม่น ้าเหลืองของผูค้นเม่ือกาล
ก่อน ต่ืนตากบัฉากธรรมชาติอนัยิ่งใหญ่งดงามรายรอบวดัป่ิงหลิงบนสองฝ่ังหวงเหอ ซ่ึงถูกโอบ
ลอ้มดว้ยป่าภูเขาทรายจีสือซานฉวินเฟิง เป็นหน่ึงในภูมิทศัน์มหศัจรรยข์องกานซู ต่อมาน าท่านสู่ 
วัดป่ิงหลงิซ่ือ ตั้งอยู่บนล าน ้ าสาขาของหวงเหอ ผูม้าเยือนตอ้งเดินเลียบริมหนา้ผาเขา้ไปราว 300 
เมตร วดัแห่งน้ีมีอายุการสร้างมานานกว่า 1,600 ปี มีจุดเด่นคือองคห์ลวงพ่อโตปางประทบันัง่ สูง 
27 เมตร มีอายุมาตั้งแต่สมยัราชวงศ์ถงั ฝ่ังตรงขา้มมีพระนอนแกะสลกัจากหินทรายแดง สมยั
ราชวงศเ์ว่ยเหนือ มีความยาว 5.8 เมตร  



 

นอกจากน้ี รายรอบผนงัผายงัคงปรากฏหมู่พุทธคูหานอ้ยใหญ่อยู่ถึง 183 ถ  ้ า มีพระพุทธรูปสลกั 
694 องค ์พระพุทธรูปป้ัน 82 องค ์มีภาพเขียนบนผนงัถ ้ารวมความยาวไดก้ว่า 900 ต.ร.ม. ท่ีผา่นการ
บูรณะมาในหลายยคุสมยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดินทางสู่เมืองซีอานดว้ยรถไฟความเร็วสูง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน เป็นนครตน้ก าเนิดของอารยะธรรมรุ่งเรืองของจีนแต่โบราณ เป็น
เมืองหลวงของราชวงศจี์นรวมกว่า 10 ราชวงศ์ มีประวติัอนัยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยมีช่ือเดิม
ว่า ฉางอาน  

 นอกจากน้ีซีอานยงัเป็นเมืองตน้ทางของเส้นทางสายไหมอีกดว้ยในตวัเมืองยงัคงให้เห็นร่องรอย
ประวติัศาสตร์ความเป็นเมืองเก่ามากมาย อาทิเช่น มีการจดัแบ่งโซนเมือง ก าแพงโบราณลอ้มรอบ 
ส่วนในเรียกว่าเมืองเก่า ส่วนดา้นนอกก าแพงจดัเป็นโซนเมืองใหม่มีตึกศูนยใ์หญ่ทนัสมยั ทั้งน้ีใน
ปี 2009 ในแผนพฒันาเขตเศรษฐกิจจง-เทียน ไดป้ระกาศให้ซีอานเป็นเมืองวฒันธรรมนานาชาติ
อนัดบัท่ี 3 รองจากปักก่ิง และเซ่ียงไฮ ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ 
 พกัโรงแรม LANXI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที ่9 สุสานทหารม้าดนิเผาจิน๋ซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอร่ี) – เจดย์ีห่านป่าใหญ่ 
                  – ก าแพงเมืองโบราณซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถงั  
 
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 
 น าท่านชม สุสานทหารม้าดินเผาจิน๋ซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอร่ี) ส่ิงมหัศจรรยล์  าดบัท่ี 8 ของโลก 

เป็นหลกัฐานส าคญัทางโบราณคดี ในศตวรรษท่ี 20 อยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของสุสานจกัรพรรดิ 
ฉินซีฮ่องเต ้ใชเ้วลาในการก่อสร้าง 11 ปี ก่อนคริสตศกัราช 246 ปี ไดค้น้พบโดยบงัเอิญเม่ือ 29 
มีนาคม ค.ศ. 1974 โดยชาวนาในหมู่บา้นซีหยาง ปัจจุบนัรัฐบาลจีนขุดคน้พบวตัถุโบราณท่ีเป็น
กองทพัทหารดินเผา สรรพาวุธ รถมา้และมา้ศึก จ  านวนทั้งส้ินกว่า 7,400 ช้ิน สุสานทหารมา้ดิน



 

เผาจ๋ินซีฮ่องเต ้สะทอ้นถึงโบราณคดีท่ีมีชีวิต ส่งผลให้ องค์การยูเนสโก ข้ึนทะเบียนกองทพัทหาร
ดินเผาเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1987 อนัต่อมาสถานท่ีแห่งน้ีไดก้ลายมาเป็นสัญลกัษณ์
ของนครซีอานจวบกระทัง่ทุกวนัน้ี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม ก าแพงเมืองโบราณซีอาน ท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง มีอายเุก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 

1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี ก าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศ
ตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตู
เขา้ออกทั้งส่ีดา้น รวม 13 ประตู  
เจดย์ีห่านป่าใหญ่ ชมด้านนอกเจดย์ี เจดียน้ี์ไดส้ร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งั ปีศ.ศ.652 โดยสร้างข้ึน
เพื่อใชเ้ป็นท่ีจดัเก็บพระไตรปิฏก วดัน้ีเคยเป็นอารามหลวงท่ีสร้างข้ึนโดยฮ่องเตถ้งัเกาจงเพื่อตอบ
แทนคุณมารดา หลงัจากสร้างเสร็จไดนิ้มนตพ์ระถงัซมัจัง๋ มาเป็นเจา้อาวาสและแปลพระคมัภีร์
พระไตรปิฎกท่ีน ามาจากอินเดีย พระถงัซมัจัง๋ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและร่วมสร้างเจดียห่์านป่า ข้ึนเพื่อ
เก็บพระไตรปิฎก ลกัษณะของเจดียจ์ะคลา้ยแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมยัก่อนจะ
สร้างเจดียด์ว้ยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมยัราชวงศห์มิง ไดรั้บการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษเกีย๊วซีอาน 
 น าท่านชม โชว์ราชวงศ์ถงั ตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยั ราชวงศถ์งัท่ีสะทอ้น

ให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรืองอย่างสุดๆ จากนั้นน าท่านเขา้พกัโรงแรม 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 พกัโรงแรม LANXI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที ่10 พพิธิภณัฑ์ซีอาน – ตลาดมุสลมิ - ท่าอากาศยานซีอาน – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์ซีอาน ให้ท่านไดช้มคุณค่าทางประวติัศาสตร์เมืองซีอาน ท่ีจดัแสดง

ทั้งเคร่ืองเงิน หินแร่ต่างในคร้ังโบราณ 

http://www.oceansmile.com/China/Xian.htm


 

ตลาดมุสลมิ ท่ีน่ีมีอาหารพื้นเมืองใหท่้านลองไดซ้ื้อลองชิมเตม็สองขา้งทาง มีมสัยดิขนาดใหญ่และ
เล็กท่ีสร้างข้ึนในสมยัต่างๆ รวม 10 แห่ง มีชาวมุสลิมกว่า 20,000 คนอาศยัอยู่บริเวณโดยรอบ ซ่ึง
ทุกคนยงัรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมและขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอิสลามไวอ้ยา่งดี เน่ืองจากมี
ประชาชนหลายชนเผ่า เช่น ชาวฮัน่ ชาวหุยและชนเผ่าอ่ืนๆ อาศยัอยู่ดว้ยกนั บรรยากาศในพื้นท่ี
แห่งน้ีจึงเป่ียมไปด้วยกล่ินอายวฒันธรรมอนัหลากหลาย จึงมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์ นกัท่องเท่ียวทุกคนจึงไม่พลาดมาเยีย่มชมถนนสายน้ี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิซีอานเพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

 น าท่านเดินทางสู้สนามบินนานาชาติซีอาน เพื่อเชค็อินและข้ึนเคร่ืองกลบั 
16.00 น. น าท่านเหินฟ้ากลับสู่เมืองกวางเจา  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี CZ3212 
18.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานไป่หยุน เมืองกวางเจา  
23.15 น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบิน

ท่ี CZ3035 
 

วนัที ่11 กรุงเทพฯ 
01.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกที่มกีารปรับราคาสูงขึน้  
ท าให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ในอนาคต  

ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มนัเพิม่ตามความเป็นจริง 

 

อตัราค่าบริการ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัเที่ยวบินตามรายการ  
2. ค่าภาษีสนามบินจีน, ค่าประกนัภยัและภาษีน ้ามนั  
3. ค่าโรงแรมที่พกั (พกั 2 ท่าน / หอ้ง หรือกรณีพกั 3 ท่าน / หอ้งเป็นเตียงเสริม) 
4. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน  
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
6. ค่าอาหารทุกม้ือที่ระบุตามรายการ 
7. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
8. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
9. แจกน ้าด่ืมบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวัน 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม   
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัผา้ รีดผา้ ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษ 
3. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม 
4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนต่างดา้ว  
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ และคนขับรถ 50 หยวน/วัน/ท่าน 50 หยวน*10 วัน = 500 หยวน/ท่าน/ทริป  

 
 

วันเดินทาง พกัห้องละ2 ท่าน พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ 

21-31 ต.ค. 62 62,900.- 8,000 
01-11 ธ.ค. 62 59,900.- 8,800 

หมายเหตุ!! ราคานี้ไม่แวะร้านรัฐบาล และไม่มีราคาเด็ก 



 

เง่ือนไขการจอง 
1.  กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระค่ามัดจ า  30,000  บาท พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินใหท้างบริษทั ค่าทวัร์ส่วน

ที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
2. ในการยืน่ขอวซ่ีา เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที่ระบุ 

พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีา ไม่น้อยกว่า  30 วันก่อนการเดนิทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่
สมบูรณ์ หรือส่งมอบเอกสารใหท้างบริษทัฯ ชา้กวา่ก าหนด ทางบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่ายืน่วซ่ีา
เร่งด่วนเพิม่ 1,050 บาท ใหก้บัทางสถานทูตจีน  

การยกเลกิ 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง  
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเวน้มดัจ า 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วนัขึ้นไป ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นรายการที่ตอ้งท าวซ่ีา 

 

กรณคีณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง  

 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาจนี ในการย่ืนวีซ่า(ส าหรับพาสปอร์ตไทย)  
1. หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 

เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
2. รูปถ่ายหน้าตรง 3.3ซม.X 4.8ซม.หรือ 2นิ้ว 2 ใบ ,รูปใหม่ไม่

เกิน 6 เดือน, พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน, ห้ามใช้สต๊ิกเกอร์หรื
อรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีขวา, 
ห้ามสวมแว่นตาและเคร่ืองประดับ, สวมชุดธรรมดา, ห้าม
ใช้รูปถ่ายข้าราชการ, คนมสุลิมต้องเปิดเห็นใบหน้า 

3. กรณีผูท้ี่ท  างานเก่ียวกบัส่ือมวลชนทุกแขนง ตอ้งแนบ
ใบรับรองการท างาน ระบุช่ือผูเ้ดินทาง, ต  าแหน่ง, วนั
เดินทาง,วนักลบั พร้อมระบุวา่จุดประสงคใ์นการเดินทาง
เพือ่การท่องเที่ยวเท่านั้น 

4. กรณเีด็กที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้ 

- ส าเนาใบสูจิบตัร พอ่และแม่เซ็นตรั์บรองส าเนาถูกตอ้ง  
- ใบเปล่ียนช่ือ,นามสกุลทุกใบ ของเด็กและผูป้กครอง (ถา้มี) ทางสถานทูตตอ้งการเช็ควา่ตรงกบัช่ือบนใบสูติบตัรหรือไม่ 
- ส าเนาหนา้พาสปอร์ตของพอ่และแม่ และเซ็นรับรองทั้งพอ่และแม่ดว้ย  



 

- ส าเนาใบหยา่ของพอ่และแม่ (ถา้มี)  
- ใบยนิยอมให้เด็กเดินทางออกต่างประเทศ ที่ออกจากส านกังานเขตตามทะเบียนบา้นของเด็ก กรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม
พอ่ และแม่ 
- หากเด็กเดินทางกับผู้อ่ืนที่ไม่ใช่ทั้ งพ่อและแม่ ให้แนบใบยินยอมให้เดินทางระบุช่ือผู้ที่ เดินทางพร้อมเด็ก และ
ความสัมพันธ์กับเด็ก 

5. ผู้ที่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบเร่ืองการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง และโปรดดูแลเอกสารของท่านไม่ใหสู้ญหาย
ระหวา่งการเดินทาง 

6. กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ 
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน 
-หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดนิทางต้องไปด าเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

7. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
8. กรุณาเตรียมเอกสารทั้งหมดพร้อมส่งใหบ้ริษทัฯ ภายใน 15 วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีลูกคา้ส่งเอกสารล่าชา้ มี

ความจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าบริการวซ่ีาเร่งด่วนเพิม่ใหก้บัทางสถานทูตจีน ท่านละ 1,050 บาท  
9. กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่าง เพือ่เป็นขอ้มูลส าหรับประกอบการกรอกแบบฟอร์มวซ่ีา ระบุขอ้มูลจริงเก่ียวกบั

สถานที่ศึกษา สถานที่ท  างาน ต าแหน่งงาน ที่อยูปั่จจุบนั ที่อยูท่ี่ท  างาน เบอร์โทรศพัทญ์าติที่ติดต่อไดใ้นกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท  างาน 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือ
เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้ 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 

หมายเหตุ…ท่านใดมซีองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อนส่งเล่มมายังบริษัทเพ่ือย่ืน
วีซ่า  เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญหายเน่ืองจากขณะย่ืนเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานทูต
จะต้องให้เอาซองที่ใส่พาสปอร์ตออกก่อนย่ืน 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ที่อยูน่อกเหนือ

การ   ควบคุมของทางบริษทัฯหรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้ายการสูญหาย ความล่าชา้หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบ
ค่าบริการที่ท่านไดช้ าระ ไว ้แลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 



 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดินทาง  ไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. ราคาน้ีคิดตามราคาภาษีเคร่ืองบินและภาษีสนามบินในปัจจุบนั ซ่ึงหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่
จะปรับราคาขึ้นตามจริง 

6. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบิน  บริษทัขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัร์
อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

7. มคัคุเทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

8. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ี ทางบริษทัฯจะจดัหา รายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ มาให ้โดย
ขอ สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้   

 

9 ส่ิงของ "ต้องห้าม" ขึน้เคร่ืองบิน 
 1. เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง ของเหลวทุกชนิดทีม่ีความจุต่อช้ินเกิน 100 มล. รวมไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) เช่น เจล 
น ้ าหอม สบู่เหลว สเปรย ์หา้มพกติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน แต่สามารถน าใส่กระเป๋าที่จะโหลดได ้ทั้งน้ีเป็นมาตรการป้องกนัการ
ก่อการร้าย ที่เขม้งวดขึ้นหลงัจากเหตุการณ์ 911 แต่ถา้เป็นยาที่จ  าเป็นตอ้งพกติดตวั ก็สามารถพกพาไดใ้นปริมาณที่
เหมาะสม เช่น ชุดยาแกเ้บาหวาน 
 2. แบตเตอร่ีส ารอง (Power Bank)ไม่สามารถน าแบตเตอร่ีส ารองทุกชนิดใส่กระเป๋าที่น าไปเช็คอิน แต่สามารถ
พกพาใส่กระเป๋าถือขึ้นไปได ้โดยตอ้งเป็นแบตเตอร่ีส ารองที่มีค่าความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh ไม่เกินคนละ 2 ช้ิน 
 3. อาวุธ ปืน และอาวุธทกุชนิด รวมถึงอาวุธโดยสภาพ เช่น มีด สนบัมือ ดาบ ทวน กระบอง และส่ิงเทียมอาวธุ เช่น 
ปืนไฟแช็ก ระเบิดไฟแช็ก ปืนเด็กเล่น 
 4. ของมีคม ไม้บรรทัดเหล็ก คตัเตอร์ กรรไกรตัดเล็บ เข็มเย็บผ้า มีด มีดพับ มีดพก และของมีคมทุกชนิด ที่อาจท า
ใหเ้กิดอนัตราย แต่หากเป็นของใชท้ี่จ  าเป็น อาจอนุญาตใหเ้ก็บไวใ้นกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดใตเ้คร่ืองบินได ้แต่ไม่อนุญาต
ใหพ้กพาขึ้นเคร่ืองบิน 
 5. วัตถุไวไฟ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาระเบิดหรือเพลงิไหม้ เช่น น ้ ามนัไฟแช็ก เช้ือเพลิงแขง็ สีน ้ ามนั ไมข้ีดไฟ ฯลฯ 
 6. อาหารที่มีกลิ่นแรง อาหารต่างๆ เช่น อาหารทะเล เน้ือสตัวส์ด/แช่แขง็ ทุเรียน ปลาร้า ตอ้งแพค็มาอยา่งเหมาะสม 
 7. สัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย รวมถึงสัตว์ขนาดใหญ่ สัตว์สงวน นอกจากอาจรบกวนผูอ่ื้นแลว้ ยงัผดิกฎหมายอีกดว้ย 
 8. สารอันตรายต่างๆ เช่น สารก าจดัแมลง สารหนู วตัถุออกซิไดซ์ เช่น แอมโมเนียไนเตรท แคลเซียมเปอร์ออกไซด ์
วตัถุก๊าซมนัตภาพรังสี เช่น ธาตุยเูรเนียม วตัถุกดักร่อน เช่น แบตเตอร่ีที่บรรจุสารกดักร่อน น ้ ากรด ปรอท ฯลฯ 
 9. ส่ิงของอ่ืนๆ เช่น แม่เหล็ก น ้าแข็งแห้งเป็นต้น 
 
 



 

โปรดกรอกเอกสาร ส าหรบัเป็นขอ้มลูในการยื่นวีซ่าจีน 

 

ชื่อ............................................................. นามสกลุ.......................................................................... 

(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ตรงตามหนา้ Passport) 

วนั/เดือน/ปี เกดิ............................อาย.ุ.........เลขท่ีบตัรประชาชน................................สญัชาติ......... 

วฒิุการศกึษา.........................................สถานะภาพ  (   )โสด   (   )แต่งงาน   (   )หมา้ย   (   )หยา่รา้ง 

ชื่อค ู่สมรส.................................................................อาชีพค ู่สมรส................................................ 

 

ท่ีอย ูบ่า้นตามทะเบียนบา้น  ............................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

รหสัไปรษณีย.์........................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น..............................เบอรมื์อถือ................................ 

อีเมล.์.................................................................................................................  

 

ท่ีอย ูปั่จบุนั ท่ีไม่ตรงกบัทะเบียนบา้น .................................................................................................. 

........................................................................................................................................................ 

รหสัไปรษณีย.์........................เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น..............................เบอรมื์อถือ................................ 

อีเมล.์.................................................................................................................  

 

ท่ีท างาน 

ชื่อสถานท่ีท างานหรือสถานศึกษา

......................................................................................................................................................... 

ท่ีอย ูท่ี่ท างานหรือ สถานศกึษา .......................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย.์...............................อาชีพ/ระดบัชัน้ท่ีศึกษา...........................ต าแหน่ง......................... 

เบอรท่ี์ท างาน/เบอรส์ถานศกึษา......................................... 

 

สมาชิกในครอบครวั 

1.ชื่อ-สกลุ............................................................................สญัชาติ................อาชีพ........................

ความสมัพนัธ.์......................เบอรมื์อถือ................................ 

2.ชื่อ-สกลุ............................................................................สญัชาติ................อาชีพ........................

ความสมัพนัธ.์......................เบอรมื์อถือ................................ 

3.ชื่อ-สกลุ............................................................................สญัชาติ................อาชีพ........................

ความสมัพนัธ.์......................เบอรมื์อถือ................................ 

4.ชื่อ-สกลุ............................................................................สญัชาติ................อาชีพ........................

ความสมัพนัธ.์......................เบอรมื์อถือ................................ 

**บคุคลที่สามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 

ชื่อ-สกลุ................................................................................สญัชาติ................อาชีพ.......................

ความสมัพนัธ.์......................เบอรโ์ทรศพัท.์............................ 

 กรณีท่ีลกูคา้ไม่สามารถใหเ้อกสารตามท่ีบริษัทเรียกเก็บได ้เป็นเหตใุหท้างสถานทตูปฎิเสธการออกวีซ่า

ใหก้บัลกูคา้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าใชจ่้าย และไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

 แผนกวีซ่า สถานทตูจีน สามารถสอบถามไดท่ี้ 02-245-0888 


