
 

 

 

 

 

 

 

เสน้ทางใหม่ๆ  ทา้ทายนักเดนิทางมอือาชพี 
ชม“หหูยาง เกดิพนัปีไมต่าย, ตายพนัปีไมล่ม้, ลม้พนัปีไมเ่นา่” 

นําชมทะเลสาบลอยฟ้า “คาลาคูห่ลหี”ู 

 

(3U) เสน้ทางสายไหมใต ้
ชมววิสวย 2 ขา้งทาง ของภเูขาทหีมิะปกคลมุตลอดทงัปี  

บนทรีาบสงู “คาราโครมัไฮฟ์เวย”์ (จนี-ปากสีถาน) 
ตํานานเสน้ทางสายไหม เต็มอมิ 10 วนั 9 คนื 



 

** ทกุทมีปีระกันอบุัตเิหต ุวงเงนิสองลา้นบาท * เงอืนไขตามกรมธรรม ์

** คา่บรกิารยังรวมทปิไกดท์อ้งถนิ ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ และ หัวหนา้ทัวร ์

** ทัวรไ์มแ่จกกระเป๋า ไมม่รีาคาเด็ก * บรกิารนําดมืวนัละ 2 ขวด/วนัทอ่งเทยีว 

** รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนตามความเหมาะสม 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่ 

21-30 พ.ค. 2561 75,500.- 8,800.- รวมแลว้ 

    

 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิต ู

15.30 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 (เกาะ W) เคาเตอรส์ายการเสฉวนแอร์
ไลน ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 9-10)  

18.40 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ 3U 8146 

22.25 น. ถงึนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีมีภูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพ
ภมูอิากาศทเีหมาะสมตอ่การประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทอีบอุน่ ฤดหูนาวทไีมห่นาวนัก และ
มปีรมิาณความชนืสูง มีพืนทีประมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร มีประชากร ประมาณ 10.5 ลา้นคน
ประชากรสว่นหนงึเป็นชนกลุ่มนอ้ยเชอืชาตติ่างๆ ไดแ้ก ่ชาวย ีทเิบต เมยีว หุย เชยีง นําท่านผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง  

 **เขา้ทพีกั โดยใชร้ถรับสง่และโรงแรมทสีายการบนิจัดให ้Chengdu Xiangyu Hotel 

วนัทสีอง เฉงิต-ูอลูมูฉู-ีสวนหงซาน-ตลาดบารซ์าร ์

เชา้ อาหารเชา้ เดนิทางไปสนามบนิเฉงิต ู

08.15 น. ออกเดนิทางสู ่อรูมูฉูี ดว้ยเทยีวบนิ SC 8525 

ราคาขายรวม คา่วซีา่จนี 1,500 บาท, ค่าภาษีตัว (ค่าภาษีสนามบนิไทย+ค่าภาษีสนามบนิจนี CN TAX * หากภาษี
ตัวมกีารปรับขนึค่าธรรมเนียม ผูเ้ดนิทางรับทราบว่าจะตอ้งชําระสว่นทเีพมิขนึตามจรงิ โดยถอือัตรา ณ.วันออกตัวเป็น
สําคัญ 
หมายเหต ุ 
- สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอืแจง้ให ้
ทราบในเวลากระชนัชดิ ทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาเผอืเวลาและสอบถามที
เจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ  

 



11.55 น. ถงึอูรูมูฉ ีเมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเจยีง ตังอยู่แถบเทอืกเขาเทยีนซานทคีวามสูง 900 เมตร 
เหนอืระดับนําทะเล มปีระชากร 2.8 ลา้นคน เป็นเขตปกครองตนเองทมีพีนืทกีวา้งใหญม่ากทสีดุ ประชากร
ทังมณฑลมปีระมาณ 23.98 ลา้นคน ชมชวีติความเป็นอยู่ของชาวซนิเจยีงทมีพีลเมอืงกว่า 70 % นับถอื
ศาสนาอสิลาม มภีาษาหนังสอืทอ้งถนิเป็นของตนเอง ในอรููมฉูีจงึมป้ีายบอกชอืสถานทตี่างๆ 2 ภาษา คอื
ภาษาทอ้งถนิ (ภาษาเวย่อูเ๋ออ่ร)์ และภาษาจนีกลาง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นําชมวิวทิวทัศน์อูรูมูฉีบรเิวณสวนหงซาน ชมสวนทีตกแต่งดว้ยเก๋งจีนและสถูปองค์เล็กๆ ทีเป็น
สญัลักษณ์ของเมอืงน ีท่านสามารถมองเห็นตัวเมอืงอรููมฉูีโดยรอบ ตัวอาคารบา้นเรอืนสมัยใหม ่และตกึราม
บา้นชอ่งแบบรัสเซยี ทสีรา้งขนึในยคุทโีซเวยีดเขา้มามอีทิธพิล   

  เขา้ชมตลาดนดัขายสนิคา้พนืเมอืง (บาซ่าร)์ เพอืชมชวีติของชาวบา้นและเลอืกซอืของทรีะลกึ เชน่ 
ผา้พันคอสสีวย เครอืงเงนิแบบอาหรับ ผลไมอ้บแหง้ เชน่ องุ่น แอปรคิอด กวี ีอนิทผาลัม เลอืกซอืเมล็ดอัล
มอนอบแหง้ เมล็ดวอลนัตอบแหง้ และถัวอบแหง้ชนดิตา่งๆ ไดเ้วลาสมควรเดนิทางไปสนามบนิ 

    พกัท ีHAIDE (HOI TAK) HOTEL หรอืเทยีบเทา่ www.hoitakhotel.com 

 No. 1 Dong Feng Road, Urumqi, Xinjiang 830002 TEL: 0991-2322828 FAX: 0991-2321818  

 

 

 

 

 

วนัทสีาม อรูมูฉู-ีทอเคอ่ซนิ-คูเ่ออ่รเ์ลอ่ร-์บอ้สถงึห-ูดา่นประตเูหล็ก 475 กม. 

 รับประทานอาหารเชา้ทภีตัตาคาร  เรมิตน้เดนิทางสูเ่มอืงคูเ่ออ่รเ์ลอ่ร ์เมอืงสําคัญในเสน้ทางสายไหม  

 เดนิทางสูเ่มอืงทอเคอ่ซนิ (ทอ้คซนิ) ผ่านชอ่งเขาเทยีนซานสูซ่นิเกยีงใต ้เทยีนซานเป็นขนุเขาใหญ่ททีอด 
ตัวจากทศิตะวันตกไปทางทศิตะวันออก จงึเป็นเสน้แบง่ซนิเกยีงเหนือและซนิเกยีงใต ้หมายความว่าพนืที
ตอนบนเทอืกเขาเทยีนซานถอืเป็นซนิเกยีงเหนอื และพนืทตีอนลา่งเทยีนซานถอืเป็นเขตซนิเกยีงใต ้ 

ในเขตทะเลทราย และทซีนิเกยีง ในเดอืน พ.ค. พระอาทติยจ์ะตกดนิประมาณ 2 ทุม่ 
เดอืน ก.ค.-ส.ค. พระอาทติยจ์ะตกดนิประมาณ 3 ทุม่ 

เวลาเทยีวจงึมเีต็มทใีนแตล่ะวนั อาหารเทยีงปกตริบัประทานประมาณ บา่ย 2 โมง 
อาหารคาํโดยปกตจิะรบัประทานประมาณ 2-3 ทุม่ 

เขตปกครองตนเองชนชาตซินิเกยีงอยุกรู ์เป็นมณฑลทมีขีนาดใหญ่ทสีดุของจนี มพีนืท ี1.6604 ลา้น
ตารางกโิลเมตร (1 ใน 6 ของจีน) ตังอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน พืนทีตําสุดตําจาก
ระดับนําทะเล 155 เมตร พืนทีสูงสุดสูง 8,611 เมตรจากระดับนําทะเล ซงึอยู่ในบรเิวณเทือกเขา
ชายแดนตดิต่อกับแคชเมยีร ์ซนิเกยีงเป็นแหล่งปลูกองุ่นและแตงฮามพีันธุด์ ีเป็นแหล่งผลติฝ้าย ไหม 
ขนแกะ วอลนัท เป็นขุมแร่ธาตุ เป็นแหล่งถ่านหนิและนํามันดบิขนาดใหญ่ มปีระชากร 19.6 ลา้นคน 
พลเมอืงสว่นใหญนั่บถอืศาสนาอสิลาม มอีรูมูฉูีเป็นเมอืงหลวง มทีรัพยากรนําอดุมสมบรูณ ์มแีมนํ่าใหญ่
นอ้ยรวม 570 สาย 



14.00 น. เดนิทางถงึเมอืงคูเ่ออ่รเ์ลอ่ร ์เมอืงเอกของจังหวัดปาหยนักวัเลงิ (ปาโจว) จังหวัดทมีพีนืทใีหญ ่อันดับหนึง
ของจนี (หวาเซยีะตอีโีจว) ชนพนืเมอืงสว่นใหญใ่นเขตนเีป็นเผา่มองโกล  

 อาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

15.30 น.  นําท่านชมทะเลสาบบอสถงึหู (BOSTEN LAKE) ทะเลสาบนําจดืทใีหญ่ทสีดุในประเทศจนีมพีนืที
1,228 ตร.กม. แมนํ่าไคตไูหลลงสูท่ะเลสาบบอสถงึห ูและทนียีงัเป็นตน้นําของแมนํ่านกยงูสนุกสนานกับการ
ลอ่งเรอืชมสว่นทะเลสาบเล็กทอีดุมไปดว้ยป่าตน้ออ้ (รวมคา่เรอืเร็ว) 

17.30 น.  นําท่านชมดา่นประตูเหล็ก (IRON GATE PASS) ด่านเก็บค่าธรรมเนียมในเสน้ทางสายไหมใน
สมยักอ่นทกุคาราวานทขีา้มเขา้เขตจนีและตอ้งการผา่นเทอืกเขาเทยีนซานเขา้สูต่อนกลางของ จี น จ ะ ต ้อ ง
ผา่นดา่นประตเูหล็ก เพราะชอ่งเขาเทยีนซานทผี่านเมอืงคู่เออ่รเ์ล่อรจ์ะมคีวามสงูชนันอ้ยทสีดุ เดนิทางง่าย
ทสีุดจนีไดส้่งกองทหารและเจา้หนา้ทจีากเมอืงหลวงมาประจําทนีี เพอืเก็บค่าธรรมเนียมสนิคา้และรักษา
ความมนัคงของประเทศ โดยเรมิสง่ทหารมา ประจําการตังแต่สมัยราชวงศ์จนิและมกีารตังทีทําการทหาร
อยา่งเป็นทางการในสมยัราชวงศถ์ัง  

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัท ีLICHENG HUAYUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

วนัทสี ี คูเ่ออ่รเ์ลอ่ร-์เคอ่จอืเออ่ร ์ถาํพนัพระ-แคนยอนผาแดง-หอคอยคู-่คูเ่ชอ 280+80+160 กม.     

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทภีตัตาคาร 

08.00 น. เดนิทางสูคู่เ่ชอ เมอืงเอกของจังหวัดอาเค่อซ ูในสมัยโบราณคู่เชอเป็นเมอืงหลวงของอาณาจักร QUICI 
ดนิแดนแห่งดนตรแีละเสยีงเพลง พระสวนจวง (ถังซําจัง) เคยเดนิทางผ่านเมอืงนีในเสน้ทางแสวงบุญสู่
อนิเดยี คูเ่ชอในอดตียงัเป็นเมอืงโอเอซสิใหญท่สํีาคัญในเสน้ทางสายไหม ตัว เมอืงแบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื 
เขตเมอืงเกา่ เขตเมอืงใหม ่และ เขตเมอืงตะวันออก ทางเขา้ เมืองบางสายสองขา้งทางจะปลูกตน้หม่อน 
ลกูหมอ่น(MALBURRY) เมอืสกุจัดจะมสีมีว่ง รสชาต ิ หอมหวาน ในเดือนม.ิย.-ก.ค. จะเป็นชว่งทผีลแอปริ
คอดกําลังออกผลสกุหวาน **กอ่นถงึเมอืงคู ่เชอ จะผ่านเมอืงหลุนไถ ซงึเมอืงนีจะเป็นจุดเรมิของถนนตัด
ขา้มทะเลทรายทาค ลมิากนัสายเกา่  ซงึยาวประมาณ 556 กม. 

  นําทา่นชมถําพนัพระเคอ่จอืเออ่ร ์เชยีนฝอตง้ (THE KIZIL GROTTO) ถําพันพระแห่งแรกในแผ่นดนิ
จนีทเีก่าแกท่สีดุ ถอืเป็นจุดแรกทเีป็นพุทธศาสนาเผยแพร่เขา้มาในประเทศจนี ในสมัยราชวงศเ์ว่ย ซงึตรง
กบัสมยัพระเจา้อโศกมหาราช มอีายเุกา่แกก่ว่า 1,600 ปี ประกอบดว้ย 236 ถํา เขยีนภาพสปีระดับผนังและ
เพดานถําเป็นเรอืงเล่าเกยีวกับศาสนาพุทธนิกายหนิยาน มเีพียงถําเดียวทภีาพเขียนเกยีวพันถงึนิกาย
มหายาน ดังทกีลา่ววา่เป็น จดุแรกเขา้ของพทุธในจนี นกิายหนิยาน แบบอนิเดยีจงึเรยีงรอ้ยอยา่งเต็มรปูแบบ 
ในภาพเขยีนเกอืบทกุถํา ซงึ ตา่งจากถําพันพระในทอีนืๆ เชน่ ทตีนุหวง ลัวหยาง จะม ี เรอืงราวเกยีวพันกับ
พระโพธสิตัวซ์งึเป็นมหายานทแีสดง ถงึการผสมผสานของความเชอืแบบจนี และพทุธดังเดมิ เปิดใหท้า่นชม 
6-7 ถํา (บางถําทมีคีวามสําคัญและสมบูรณ์มากๆ ถา้ท่านสนใจชมพเิศษตอ้งเสยีค่าเปิดถําเพมิเตมิเองใน
อตัรา 100-500 หยวน/คน/ ถํา) 

14.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 



  นําท่านสู่แคนยอนหุบผาแดง (KUCHE GRAND CANYON) แคนยอนหนิชันทรายสแีดงเวลา
แสงอาทติยส์าดสอ่ง สขีองหนิจะแดงเขม้ตัดกบัสขีองฟ้าดตูนืตา นําทา่นเดนิเทา้เขา้สูห่บุเขา ชมโตรกผาหนิ
ทมียีอดเป็นแท่งแหลมเสยีดฟ้า ชมหนิรูปร่างต่างๆกันละลานตา มยีอดเขารูปทรงคลา้ยนกกระจอกเทศ ชม
หนิรูปหมาจู รูปสาวเตน้รําอยู่ในหอ้งโถงมหีนา้ผาชะง่อนงํา มชีอ่งเขาโคง้คดเหมอืนอุโมงค ์ สองขา้งทาง
กอ่นเขา้แคนยอนทา่นจะไดเ้ห็นภเูขาหลากส ีดํา แดง เหลอืง เขยีวขมีา้ ขาว ฯลฯ สว่นหนงึเป็นเพราะแรธ่าตุ
ตา่งๆทผีสมอยูเ่มอืตอ้งแสงจะสะทอ้นออกมาเป็นสทีตีา่งกนั 

  ผ่านชมหอคอยคู ่(KIZILGAHA WATCH TOWER) มคีวามสงู 16 เมตร (ปัจจุบันสงู 13 เมตร) เป็นหอ
สงัเกตการณ์ระวังภยัสรา้งขนึในสมยัราชวงศฮ์นั (1,700 ปี) สรา้งขนึทกุๆระยะ 1-2 กม. เพอืสง่สัญญาณควัน 
แจง้ข่าวการรุกรานของศัตรู ปัจจุบันเกอืบทังหมดมกีารพังทลายไปตามกาลเวลา คงเหลอืเพยีงหอคอยคู่
แหง่นเีพยีงหอเดยีวทยีังยนือยูเ่ป็นพันปีและไดรั้บการอนุรักษ์ไว ้ปัจจุบันหอคอยคู่ (เค่อจอืเออ่รก์า๋ฮะ) เป็น
สญัลักษณ์การทอ่งเทยีวของจังหวัดอาเคอ่ซ ู

21.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ีKUCHE HOTEL (ตกึ 1) หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัทหีา้ คูเ่ชอ-ผา่นชมหหูยาง-ขา้มทะเลทรายทาเคอ่ลามากนั-ขอีฐู-เหอเถยีน  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

08.00 น. วันนดีเีดย ์นําท่านขา้มทะเลทรายมรณะ “ทาเค่อลามากัน” ทะเลทรายใหญ่อันดับหนงึของจนีและใหญ่เป็น
อนัดับ 2 ของโลก  

  ผา่นชม ป่าไมหู้หยางหลนิ มพีัฒนาการทน่ีาสนใจ ในสบิปีแรกของการเจรญิเตบิโตใบมลีักษณะยาว
เหมอืนใบหลวิ สบิปีใหห้ลัง ใบจะเปลยีนรูปเป็นใบกลมเหมอืนใบตน้หมอ่น และหลังรอ้ยปีขนาดของใบจะ
ใหญข่นึมาก ตน้หหูยางมดีอกคลา้ยดอกฝ้าย เมอืเกสรผสมพันธุ ์มเีมล็ดและปลวิตกลงไปยังพนืดนิ การเกดิ
ใหม่ของหูหยางนันตอ้งการสภาวะนําท่วมใหญ่ จงึจะแตกยอดเจรญิพันธุ ์หูหยางมอีายยุนืกวา่รอ้ยปี เจรญิ
เตมิโตไดใ้นทแีหง้แลง้ ยนืตน้อยูใ่นทะเลทรายดว้ยความกลา้หาญ ไมก่ลัวแลง้ ไมก่ลัวดนิเค็ม ตรงกลางตน้มี
โพรงเก็บนํา สามารถตัดตน้ตายครงึหนงึเพอืความอยูร่อด เมอืมภีาวะสมดุลยก์ลับคนื ครงึตน้ทตีายไปแลว้ก็
สามารถแตกกงิใหมไ่ด ้จนมคํีากล่าวว่า หูหยางคอืตน้ไมอ้ัศวนิ และเปรยีบเปรยว่า “หูหยาง เกดิพนัปีไม่
ตาย, ตายพนัปีไมล่ม้, ลม้พนัปีไมเ่นา่”  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร (แบบปิกนกิ ถา้มเีวลา)  

  นําทา่นผา่นสูไ่ฮเวยใ์หม ่จากเหนอืไปใตร้ะยะทาง 425 กม. ตัดตรงขา้มทะเลทรายมรณะ “ทาเคอ่ลามา
กนั” ทะเลทรายทีใหญ่เป็นอันดับ 1 ของจีน และใหญ่เป็นอัน 2 ของโลก มีพืนที 3,376,000 ตาราง
กโิลเมตร / มคีวามยาว 1,000 กม. จากทศิตะวันตกไปทศิตะวันออก / มคีวามกวา้ง 400 กม. จากเหนือจรด
ใต ้ตังอยูร่ะหวา่งเทอืกเขาเทยีนซานและเทอืกเขาคนุหลนุ คําวา่ “ทาเคอ่ลามากนั” แปลวา่ “เขา้ไปแลว้ออก
ไมไ่ด”้ ในสมยัโบราณไมม่กีองคาราวานไหนทเีขา้ไปแลว้จะรอดกลับออกมา ในหนงึวันถา้คาราวานเดนิทาง
ได ้10 กม. ตัดขา้มทะเลทรายแบบตรงๆไม่ออ้มยังตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 2 เดือน ไม่มนํีาไม่อาหาร
เพยีงพอ วังวนอยู่ในทะเลทรายหมดหนทางทจีะออกมาได ้กองคาราวานในเสน้ทางสายไหมจงึเลยีงลัด



เลาะออ้มไปยงัเมอืงตามขอบทะเลทรายทมีโีอเอซสิเพอืพักแรมตนุอาหาร ในอดตีมเีมอืงในเสน้ทางสายไหม
หลายเมอืง ทปัีจจบุนักลายเป็นเมอืงรา้งกลางทะเลทราย เนอืงจากทะเลทรายทาเคอ่ลามากันมกีารขยายตัว 
แมนํ่ามกีารตนืเขนิไหลเปลยีนทศิทาง ทําใหม้กีารอพยพยา้ยถนิฐาน จงึเกดิเมอืงรา้งกลางทะเลทรายหลาย
แห่ง เช่น เมืองรา้งโหลหลาน เมอืงรา้งนียา เป็นตน้ *** จอดรถใหท้่านขอีูฐ สัมผัสทะเลทราย 1 รอบ
(ประมาณ 30-40 นาท)ีถา่ยรปูระหวา่งทาง 

20.00 น. ออกจากทะเลทราย เดนิทางเขา้สูเ่มอืงเหอเถยีน (HOTAN) รับประทานอาหารคํา  

 พักท ีHUAYU HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

วนัทหีก เหอเถยีน-ตลาดพนืเมอืง-พพิธิภณัฑพ์รม-ซาเชอ-สสุานกษตัรยิเ์ยเ่ออ๋เชยีง  330+30 กม. 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําชมเมอืงเหอเถยีน (HOTAN) เหอเถยีนในสมัยโบราณมชีอืเรยีกว่าหยูเถยีน เป็นชมุทางคมนาคมที
สําคัญของเสน้ทางสายไหมใต ้ตอนเหนอืของเมอืงคอืทะเลทรายทาเคอลามากัน ทศิใตต้ดิกับเทอืกเขาคุน
หลนุ มพีรม มผีา้ไหม มผีลไมม้ชีอื นอกจากนเีหอเถยีนยงัเป็นเมอืงทมีหียกขาว ทหีาไดจ้ากแมนํ่ามังกรหยก 
เป็นสนิคา้ทสีง่ไปขายทัวจนีและเลยไปถงึเอเชยีไมเนอร ์ในสมัยโบราณเหอเถยีนมชีอืเรยีกว่านครโคทัน (ยู่
เถยีน) เป็นอาณาจักรปกครองตนเอง และเป็นหนงึในเมอืงทีมกีารเขา้มาของพุทธศาสนาจากอนิเดยี ซงึ
ขณะนันตรงกับสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช เหอเถยีนยังเป็นหัวใจหอ้งสดุทา้ยของจนี ทจีะปกป้องไมใ่ห ้
ตา่งชาตริูค้วามลับของการเลยีงไหม และการทําเสน้ไหมเพอืคงความเป็นหนงึในการควบคุมการคา้ผา้ไหม
ทัวโลก ผา่นชมจัตรัุสตว้นเจยีกวา๋งฉ่าง ใจกลางเมอืงเหอเถยีน ผา่นชมมสัยดิใหญ ่“ชงิเจนิฉือ”  

  นําชมตลาดของชาวเหอเทียน แสดงถงึชวีติความเป็นอยู่ของคนทอีาศัยบนพนืแผ่นดนิทแีหง้แลง้มา
หลายชวัชวีติ เหอเถยีนมกีารคา้หยก หยกขาวเหอเถยีนถกูคน้พบบรเิวณตอนใตข้องทะเลทรายทาเค่อลา
มากนัมากวา่ 3,500 ปี ปัจจบุนัการหาหยกตามรมิแมนํ่าสองสายในเหอเถยีนก็ยังมอียู ่เพราะมลูค่าของหยก
สงูขนึเรอืยๆตามความตอ้งการของตลาด ชาวบา้นทยีากจนก็คาดหวังวา่การคน้พบหยกและการขายหยกขาว 
จะนํามาซงึรายไดท้จีะทําใหค้วามเป็นอยูด่ขีนึ ในเหอเถยีนรา้นขายหยกขาวมอียูทั่วไป มโีชวร์ูมขนาดใหญ ่
รา้นใหญ ่รา้นเล็ก แผงลอย หรอืเดนิเรข่ายกนัตามถนน 

  ชมพพิธิภณัฑท์ําพรมทอมอื ทอพรมเป็นหัตถกรรมพนืบา้นของเหอเถยีนทมีชีอืมาชา้นาน ตังแต่ยุค
เสน้ทางสายไหม พรมบางผนืทอมอืชนิเดยีวใหญ่ขนาด 20 X 50 เมตร มหีลักฐานเชอืไดว้่าเหอเถยีนเป็น
แหลง่ผลติพรมทอมอืทเีกา่แกท่สีดุของจนี นับยอ้นไปถงึ 2,000 ปี ในยคุของนครนยีา  

 แลว้เดนิทางสูซ่าเชอ Shache (Yarkant / Yarkand) เป็นเมอืงทางทศิใต ้ในเขตซนิเจยีงอยุกรู ์เขต
ปกครองตนเองของจนี ทตีังอยูบ่นขอบดา้นใตข้องทะเลทราย Taklamakan ใน Tarim Basin เป็นหนงึใน 
11 มณฑลบรหิารงานภายใตจ้ังหวัดคาสอื ซาเชอ (Yarkant) เป็นเมอืงหนงึของอาณาจักรโบราณทนัีบถอื
ศาสนาพทุธ ในภาคใตข้องเสน้ทางสายไหม เมอืงซาเชอเป็นโอเอซสิทอีดุมสมบรูณ ์มแีมนํ่า Yarkand ไหล
ผ่าน ซาเชอ (Yarkant) วันน ีมชีนชาตอิุยกรูต์ังถนิฐานอยู่เป็นสว่นใหญ่ ทําการเกษตรในเขตชลประทาน
โอเอซสิ ผลติผา้ฝ้าย, ขา้วสาล,ี ขา้วโพด, ผลไม ้(ทับทมิ-ลูกแพร-์แอปรคิอต) และวอลนัท จามรแีละแกะ
กนิหญา้ในทรีาบสงู มสีนิแร่ อันไดแ้ก ่ปิโตรเลยีม, ก๊าซธรรมชาต,ิ ทอง, ทองแดง, ตะกวั, อะลูมเินียม, 
หนิแกรนติ และถา่นหนิ 

14.00 น. ถงึซาเชอ รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 



  นําชมสสุานกษตัรยิซ์าเชอ “เยเ่ออ๋เซยีง” และราชวงศ ์แลว้ชมสุสานของพระสนมอามานซีาฮาน 
พระสนมอามานซีาฮานเสยีชวีติในปี ค.ศ. 1560 เมอืมอีายไุด ้34 ปี พระนางเป็นพระสนมของกษัตรยิอ์ับดุล
ลาชคิอฮีาน สรา้งเป็นพเิศษเพอืเป็นเกยีรตใิหพ้ระนางในฐานะททีรงเป็นนักประพันธ ์พระสนมอามานซีาฮาน
ไดแ้ตง่หนังสอืหลายเลม่ทมีคีณุคา่ทางคตีกวมีคูาม ทรงเป็นแมง่านในการผดงุรักษาวัฒนธรรมดา้นดนตรกีาร
แสดงพนืบา้นในสมยันัน  

 แลว้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงคาสอื (170 กม.) เมอืงโอเอซสิในเขตปกครองตนเองซนิเกยีง มคีวามสงูจากระดับนํา 
ทะเล 1,290 เมตร เป็นศูนยก์ลางการเมอืงการคา้ขายบนเสน้ทางสายไหม โดยเป็นเมอืงทเีป็นจุดเชอืมของ
เสน้ทางสายไหมสายเหนือ-กลาง-สายใตจ้ากจีน เป็นเมืองทเีชอืมต่อไปยังปากีสถานบนเสน้ทางคารา
โครัมไฮเวย ์ซงึเชอืมคาสอืกบักรงุอสิลามาบดัในปากสีถาน 

17.00 น. เดนิทางถงึเมอืงคาสอื "ไปไมถ่งึคาสอื กเ็ท่ากบัไปไมถ่งึซนิเกยีง 

  นําชมสุสานสนมเซยีงเฟย สุสานของพระสนมทไีดร้ับการคัดเลอืก และสง่เขา้ถวายตัวกับเฉียนหลง
ฮอ่งเต ้เลา่กันวา่ เฉียนหลงฮอ่งเตลุ้ม่หลงโปรดปรานพระนางมาก เนืองจากมกีลนิกายหอมกรุ่นเหมอืนกลนิ
ดอกไม ้และเลา่กนัอกีวา่เมอืพระสนมเสยีชวีติลง เฉียนหลงฮอ่งเตไ้ดจ้ัดขบวนทหาร 66,660 คน สง่ศพนาง
กลับบา้นเกดิทคีาสอื เนอืงจากถนนหนทางจากเมอืงหลวง มาถงึชายแดนคาสอืห่างไกลทุรกันดาร เมอืถงึ
คาสือคงเหลือนายทหารร่วมขบวนเพียง 6 คนเท่านัน ตัวสุสานภายนอกก่อสรา้งเป็นยอดโดม ประดับ
ภายนอกดว้ยกระเบอืงหนิหลากส ีภายในเก็บรักษาดแูลศพในตระกลูของพระสนมถงึ 5 รุน่ 

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัท ีJINJIANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัทเีจ็ด คาสอื-ทะเลสาบคาสอืคูห่ล-ีคาเสยีน(คาสอืคูเ่ออ่รก์นั) 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงคาสอืคูเ่ออ่รก์นั โดยใชเ้สน้ทางไฮเวย ์G314 เป็นถนนทมียีาวรวม 1,880 กม. ไฮเวย ์G 314 
เรมิตังแต่ อรููมฉีู-คู่เออ่รเ์ล่อร-์หลุนไถ-คู่เชอ-อาเค่อซู-่คาสอื-คาสอืคูเ่ออ่รก์ัน-จรดชายแดนจนี-ปากสีถานที
ชอ่งเขาคุนจริับพาส มชีอืเรยีกเป็นทางการว่า “ถนนมติรภาพจนี-ปากสีถาน” (SINO-PAKISTAN HIGHWAY) 

โดยสว่นทเีรมิจากคาสอืวงิไปบรรจบกับคาราโครัมของปากสีถานจนถงึกรุงอสิลามาบัด ก็เรยีกอกีชอืหนงึว่า 
“คาราโครัมไฮเวย”์ สรา้งตังแตปี่ ค.ศ. 1986 ร่วม 20 ปี โดยความร่วมมอืของรัฐบาลจนีและปากฯี กล่าวกัน
วา่ถนนสายน ีสรา้งได ้3 กม. มคีนเจ็บ 1 คน สรา้งได ้5 กม. มคีนตาย 1 คน แสดงถงึความยากลําบาก
ในการสรา้งถนน อยา่งไรก็ดถีนนสายนคีุม้คา่กบัการเดนิทาง เพราะถอืเป็นถนนลอยฟ้าทมีวีวิทวิทัศนส์วยงาม 
และเป็นถนนทสีรา้งขนึองิตํานานเสน้ทางคา้ขายโบราณ “เสน้ทางสายแพรไหม” 

12.00 น.  นําชมทะเลสาบลอยฟ้า “ขา่ลาคูห่ลหีู” บนความสูง 3,600 เมตรจากระดับนําทะเลนําทะเลสาบสฟ้ีา
เขยีวใสตัดกบัภเูขาหมิะยอดขาวโพลนทเีป็นฉากอยูด่า้นหลัง  

14.00 น. อาหารเทยีง (อาหารกลอ่ง) แลว้เดนิทางตอ่ 



17.00 น. เดนิทางถงึเมอืงคาสอืคูเ่ออ่รก์ัน เมอืงเล็กๆลอ้มรอบดว้ยภเูขา เป็นเมอืงชายแดนจนี-ปากสีถาน ตังอยูบ่นที
ราบสงูพลาเมยีร ์บนความสงูกวา่ 3,000 เมตรจากระดับนําทะเล ประชากรสว่นใหญเ่ป็นชนเผา่ทาจกิ คาสอืคู่
เออ่รก์นัมคีวามหมายวา่เมอืงหนิ  

 นําทา่นเขา้เชค็อนิทโีรงแรม  

18.00 น.  พรอ้มกันทลีอบบ ีนําท่านไปชมนครเมอืงหนิ “สอืโถวเฉงิ” STONE CITY เมอืงหนิตังอยูบ่นเนนิเขา
ตอนเหนือของตัวเมอืง มกํีาแพงลอ้มรอบตัวนคร เป็นรูปสเีหลยีม ในสมัยราชวงศฮ์ัน นครเมอืงหนิเคยเป็น
เมอืงนครของอาณาจักรผูล่ ีหนงึอาณาจักรทางทศิตะวันตกในยคุทซีนิเกยีงยงัเป็น 36 ประเทศ ตอ่มาในสมยั
ราชวงศห์ยวน มกีารบรูณะเมอืงรอบนอกบรเิวณกําแพงเมอืงหนิ ปัจจุบันคอืเขตเมอืงเกา่ของคาสอืคู่เออ่รก์ัน 
หลังจากนันมกีารสรา้งทีทําการของรัฐบาลส่วนกลาง  สรา้งแคม้ป์ทหารและสรา้งเขตเมอืงใหม่ ในสมัย
ราชวงศช์งิ นครเมอืงหนิลม่สลายและถกูทําลาย จนมสีภาพดังทเีห็นขณะน ีแตผู่ค้นทเีมอืงคาสอื เมอืงเยเ่ฉงิ 
เมอืงซาเชอ ผูค้นในแถบทรีาบสงูพลาเมยีร ์และชาวปากฯีแถบชายแดนชอ่งเขาคุนเจอรับพาส ยังคงจําได ้
ถงึความรุง่เรอืงในอดตีของนครเมอืงหนิ STONE CITY  พอ่คา้นักเดนิทางผูค้น้หาแผน่ดนิใหมร่ะดับโลก เชน่ 
มารโ์คโปโล และพระถังซําจัง (เสยีนจง) ก็เคยยําเทา้ผ่านนครเมอืงหนิมาแลว้  นักเดนิทางเล็กๆ แต่มี
หัวใจทยีงิใหญอ่ยา่งสมาชกิในคณะของเราก็...งานเขา้... ไดเ้ดนิทางมาถงึ STONE CITY เหมอืนกนั   

 ในสมยัโบราณกองคาราวานในเสน้ทางสายไหม เมอืมาถงึคา้ชการแ์ลว้จะแบง่ เป็น 2 สาย  

 สายท ี1  เดนิทางออกจากเขตจนี ผา่นดา่นทเีมอืงคาสอื เพอืเดนิทางสูเ่ปอรเ์ซยีและเมดเิตอรเ์รเนยีน 

 สายท ี2  ใชเ้สน้ทางคาสอื-คาสอืคูเ่ออ่รก์นั ออกพรมแดน เขา้สูป่ากสีถาน อัฟกานสีถาน อนิเดยี หรอื
เดนิทางตอ่เขา้เปอรเ์ซยีและเมดเิตอรเ์รเนยีน 

21.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พกัท ีBINCHUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

วนัทแีปด คาสอืคูเ่ออ่รก์นั-คาสอื-เขตเมอืงเกา่-ตลาดบาซา่ร ์ 300 กม. 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม เดนิทางกลบัเมอืงคาสอื (300 กม.)   

13.00 น. ถงึคาสอื รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  นําชมเขตเมอืงเกา่คาสอื บา้นสรา้งดว้ยดนิเพอืรักษาอณุหภมู ิเย็นสบายในฤดรูอ้น และจะไมเ่ย็นจัดใน
ฤดหูนาว บางหลังจะสรา้งชนัใตด้นิอยูใ่นบา้นเพอืเพมิพนืทใีชส้อย เทยีวเมอืงเกา่ชมบา้นเรอืนตามตรอกซอก
ซอย ไดบ้รรยากาศสงบ ไมพ่ลกุพลา่น บา้นหลายหลังเพงิเปิดประตบูา้นออกมากวาดลานหนา้บา้นบางบา้น
กําลังตดิเตาไฟ บางหลังนําพรมออกมาสะบดัปัดฝุ่ น จัดขา้วจัดของตังรา้นคา้หนา้บา้น 

  นําชมตา้ปาจาร ์ตลาดบาซาร ์ใจกลางเมอืง ตลาดบาซารม์ขีนาดใหญม่าก อสิระใหท้า่นเดนิดแูละ
เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืง 

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัท ีJINJIANG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



วนัทเีกา้ คาสอื-สเุหรา่ใหญ-่อรูมูฉู-ีบารซ์าร-์เฉงิต ู

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นชมจตัรุัสสเุหรา่ใหญ ่ชมสเุหรา่ใหญ ่

เทยีง รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

15.25 น. ออกเดนิทางสูเ่ฉงิต ูโดยเทยีวบนิ 3U8526 (บรกิารอาหารเย็นบนเครอืง) 

21.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฉงิต ู

 พักท ีMERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีบิ เฉงิต-ูถนนจนิหล-ีกรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  เดนิเทยีวทถีนนคนเดนิจนิหล ี

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร *อาหารสมนุไพรเสฉวน 

16.05 น. (เวลาประมาณ) เหริฟ้ากลับสูส่วุรรณภมูโิดยเทยีวบนิ 3U 8145 

17.25 น.    (เวลาประมาณ) เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพฯ 

*************************** 

อตัราคา่บรกิารรวม  คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ ชนัประหยดั / คา่ทพีัก 2 ทา่น ต่อ หนงึหอ้งคู่ / ค่าภาษีสนามบนิไทย 700 
บาท, จนี 90 หยวน /คา่วซีา่ประเทศจนี 1,500 บาท / คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ / ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าอาหารทุก
มอืทรีะบตุามรายการ / คา่รถรับสง่ตามสถานททีอ่งเทยีวระบตุามรายการ / คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ 
ตามรายการ / ค่าระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทาง 1ชนิ ทมีนํีาหนักไมเ่กนิท่านละ 23 กก. (ภายในประเทศ 23 กก.) / ค่า
ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วม  ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรดี ค่าเครอืงดมื นอกจากรายการ / ค่าทปิคนขับรถ 200 
หยวน, ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ 200 หยวน และค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 150/200 หยวน / ค่าทําหนังสอืเดนิทาง / ค่าทํา
เอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ด่วน / ค่าวซีา่ของชาวต่างชาต ิ/ ค่าภาษี 7 % และ 
ภาษี 3% 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีี
ระบใุนโปรแกรมไดท้ัน อนัเนอืงมาจากภยัธรรมชาต ิความลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบนิ จะไมม่ี
การคนืเงนิใดๆ ทังสนิ แต่ทังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการ
ชําระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกนัอบุตัเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไข
ตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
มกีารเปลยีนแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ หรอืทกีารปรับ
คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

โปรดทราบ  เนอืงจากซนิเกยีง เป็นพนืทอีอ่นไหวทางการเมอืง ในกรณีทมีเีพยีงขา่ว ยงัไมม่ปีระกาศหา้มเขา้จากทาง
รัฐบาลจนี ผูจ้ดัถอืวา่ยงัมคีวามปลอดภยัอยูใ่นระดบัปกต ิยงัคงเดนิหนา้จัดกรุ๊ปทัวรต์อ่ไป เพราะตัวเครอืงบนิ, ตัวรถไฟ, 
หอ้งพัก, วซีา่ ตอ้งมกีารจดัการเตรยีมไวล้ว่งหนา้ แตถ่า้ในกรณีทมีปีระกาศหา้มเขา้อยา่งเป็นทางการ ผูเ้ดนิทางยอมรับ
ความเสยีงวา่ เมอืผูจ้ดัหยดุดําเนนิการอาจมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขนึได ้เชน่ คา่วซีา่ คา่ตวัรถไฟ คา่มดัจําตัว ฯลฯ ซงึไมอ่าจขอ
เงนิคนืได ้แตใ่นสว่นคา่ใชจ้า่ยทยีงัไมไ่ดใ้ช ้หรอื ดําเนนิเรอืงขอคนืได ้บรษัิทฯ จะจดัคนืใหล้กูคา้ไดก็้ต่อเมอื ทางบรษัิท
ไดรั้บคนืมาจากสายการบนิ หรอื จากเอเยน่ตต์า่งประเทศแลว้เทา่นัน 

สํารองทนีงั มดัจํา 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตาม สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วนั 



เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักค่าใชจ้่าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วัน
ขนึไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-20 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 50 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่น
การเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว สายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายต่างๆทอียูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิ ฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สําหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รบัประกนัภยัโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY 
ความคุม้ครอง (COVERAGE)  
เด็ก 1 เดอืน-15 ปี และ ผูใ้หญ ่70 ปีขนึไป รับความคุม้ครอง 50% ของทุนประกนั  

ทนุประกนั  
(SUM INSURE) 

1. การประกนัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท 
2. คา่รักษาพยาบาล เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง  
(Accident Medical Expense while travelling.) 

ขอ้2+ขอ้3ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอืการรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ และ การสง่ศพกลบัประเทศ 
(เนอืงจากอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง) (Emergency Accident Evacuation 
and Repatriation of Remains) 

4. การรับผดิตอ่บคุคลภายนอกอนัเนอืงมาจากอบุตัเิหต ุ (Personal Liability) 200,000 บาท 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ
, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, 
เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บเนอืงมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

ความรบัผดิชอบสงูสดุ ตอ่อบุตัเิหต ุ/ กรุ๊ป - แตล่ะครงัไมเ่กนิ สสีบิลา้นบาท....เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนอืงจากประสบอบุัตเิหตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทีระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัย แต่เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ ทโีทร 
02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอบุัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง ดังกล่าวเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลักทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกันและชําระค่าเบยีประกันเพมิเองไดโ้ดยตดิต่อท ีคุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์ โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตัวแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 

 


