
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 อรูมูฉู ีทะเลสาบเทยีนฉอื(รวมลอ่งเรอื) 

 ทรูพูาน เมอืงโบราณเจยีวเหอ ภเูขาเปลวเพลงิ คานเออ๋จิง่   

 ตนุหวง ถ า้โมเ่กา มรดกโลกทีย่ ิง่ใหญอ่กีแหง่หนึง่ของโลก 

 สระน า้วงพระจนัทร ์บอ่น ้าผดุทีไ่มเ่คยเหอืดแหง้แมจ้ะอยูก่ลางทะเลทราย 

 ดา่นเจยียวีก่วาน ป้อมปราการทีแ่ข็งแรงทีส่ดุในโลก   

 ภเูขาสายรุง้ (Zhangye Danxia Lanscape) ภมูทิัศนม์หศัจรรยข์องจนีอนังดงาม 

 หลนัโจว อนุสาวรยีม์ารดาแมน่ ้าเหลอืง กงัหนัวดิน ้าโบราณ “สุย่เฌอ” 
 

มหศัจรรยซ์นิเจยีง-กานซู ่
8 วนั 6 คนื 

เฉงิต-ูอรุูม่ฉ่-ีทรูพูาน-ตนุหวง-เจยียวีก่วาน-จางเย-่อูเ่วย-หลนัโจว  

 



วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่จนี 

7 ก.ย. – 14 ก.ย. 61 44,999.- 6,000 รวม 

28 ก.ย. – 5 ต.ค. 61 44,999.- 6,000 รวม 

18 – 25 ต.ค. 61 49,999.- 6,000 รวม 

 

**  คา่บรกิารยงัไมร่วมทปิไกดท์อ้งถ ิน่ 120 หยวน และ ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 120 หยวน 

**  คา่บรกิารยงัไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัร ์120 หยวน 

**  ทวัรไ์มแ่จกกระเป๋า ไมม่รีาคาเด็ก 

**  รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

**  ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท *เงือ่นไขตามกรมธรรม ์ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิต ู

14.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน์ 

(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. น าทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ 3U8146 

21.45 น. ถงึนครเฉงิต ูเมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา มฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดู

หนาวที่ไม่หนาวนักและมปีรมิาณความชืน้สูง มพีืน้ทีป่ระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรส่วน

หนึง่เป็นชนกลุม่นอ้ยเชือ้ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยี ่ธเิบต เมีย้ว หยุ เชยีง  

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้ พักทีโ่รงแรมทีส่ายการบนิจดัให ้

           (โรงแรมคนืแรกทีส่ายการบนิจดัใหไ้มม่หีอ้งพกัเดีย่ว) 
 

วนัทีส่อง เฉงิต ู- อรูมูฉู ี- ทะเลสาบเทยีนฉอื 

เชา้ รับประทานอาหารแบบกลอ่ง ขณะเดนิทางไปสนามบนิ 

08.10 น. เดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่3U 8526 สูอ่รูมูฉูี  

11.40 น. ถงึท่าอากาศยานอรููมูฉ่ี เมอืงอูรูมฉูี เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเกยีง ตัง้อยูแ่ถบเทอืกเขาเทยีน

ซาน มคีวามสูง 900 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล มปีระชากร 2.8 ลา้นคน เป็นเขตปกครองตนเองทีม่พีืน้ที่

กวา้งใหญ่มากที่สุดในจนี ประชากรทัง้มณฑลมปีระมาณ 23.98 ลา้นคน ชาวซนิเจียงที่มพีลเมอืงกว่า 

70 % นับถอืศาสนาอสิลาม มภีาษาหนังสอืทอ้งถิน่เป็นของตนเอง ในอรูมูฉีูจงึมป้ีายบอกชือ่สถานทีต่า่งๆ 

2 ภาษา คือภาษาทอ้งถิน่ (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร)์ และภาษาจีนกลาง ซนิเกียงถือเป็นจุดศูนยก์ลางของ

เสน้ทางสายไหมเป็นทีท่ีเ่ชือ่มต่อเสน้ทางสายไหมทัง้ 3 เสน้ ไดแ้ก ่เหนือ กลาง ไต ้ทัง้สามเสน้นี้ลว้น

ผา่นซนิเกยีงทัง้หมด 

ราคาขายรวม ค่าวซีา่จนี 1,500 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบนิไทย+ค่าภาษีสนามบนิจนี CN TAX * หาก
ภาษีตั๋วมกีารปรับขึน้คา่ธรรมเนียม ผูเ้ดนิทางรับทราบว่าจะตอ้งช าระสว่นทีเ่พิม่ขึน้ตามจรงิ โดยถอือัตรา ณ.วันออก
ตั๋วเป็นส าคัญ 
หมายเหต ุ 
- สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ ปรับเปลีย่นไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอืแจง้ให ้
ทราบในเวลากระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาเผือ่เวลาและสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ  
 



13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านสูท่ะเลสาบเทยีนฉอื (ทะเลสาบสรวงสวรรค)์ ทีม่คีวามสงูถงึ 1,900 เมตรจากระดับน ้าทะเล 
ที่มฉีากหลังเป็นยอดเขาหมิะสลับซับซอ้น (รวมค่ารถบัส รถแบตเตอรีบ่นภูเขา หมายเหตุ ช่วงเดือน

มถินุายน-ตลุาคมถงึจะสามารถลอ่งเรอืได)้ 

  น าทา่นเขา้ชมตลาดนดัขายสนิคา้พืน้เมอืง (บาซา่ร)์ เพือ่ชมชวีติของชาวบา้นและเลอืกซือ้ของที่

ระลกึ เช่น ผา้พันคอสสีวย เครือ่งเงนิแบบอาหรับ ผลไมอ้บแหง้ เช่น องุ่น แอปรคิอด กวี ีอนิทผาลัม 

เลอืกซือ้เมล็ดอลัมอนอบแหง้ เมล็ดวอลนัตอบแหง้ และถั่วอบแหง้ชนดิตา่งๆ  

  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่ HODAK HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม อรูมูฉู-ีทรุพูาน-ภเูขาเปลวไฟ-คานเออ๋จ ิง่-เมอืงโบราณเจยีวเหอ-ชนเผา่อยุกรู ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 เดนิทางไปผา่นชมทุง่หญา้หนานซานมูฉ่าง ทุง่หญา้เลีย้งสตัวข์นาดใหญข่องมณฑลซนิเกยีง ชมวถิี

ชวีติของชาวเผา่ฮาซะเคอ๋ทีพั่กอาศัยอยูใ่นกระโจม แวะชมโรงงานพรมทอมอืซนิเกยีงทีม่ชี ือ่เสยีง แลว้

เดนิทางสูเ่มอืงทรูพูาน ผา่นตา้ป่านเฉงิ โรงงานไฟฟ้าพลังลมทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี ชมกงัหันลมทีใ่ชใ้น

การผลติกระแสไฟฟ้า แลว้ผา่นชม “เหยยีนห”ู ทะเลสาบเกลอื อรูมูฉู ี มรีะยะหา่งไกลทะเลถงึ 2,000-

3,000 กม. แตพ่ืน้ทีส่ว่นใหญย่งัเป็นดนิเค็มและมทีะเลสาบเกลอืเล็กๆหลายแหง่ สนันฐิานวา่เมือ่หลาย

ลา้นปีกอ่น พืน้ทีแ่ถบนีเ้คยเป็นทะเลมากอ่น ตอ่เมือ่มกีารเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก สว่นทีเ่ป็นพืน้ดนิใต ้

ทะเลจงึไดพ้ลกิขึน้มาอยูบ่นผวิโลก  

เดนิทางถงึทรูพูาน เมอืงโอเอซสีอกีแหง่บนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืง 3 ทีส่ดุในเขตซนิเกยีง (1. ต ่า

ทีส่ดุในจนี ต ่าจากระดับน ้าทะเล 154.43 เมตร 2. รอ้นและแหง้ทีส่ดุในจนี อณุหภมูเิฉลีย่ 35 องศา

เซลเซยีส เคยรอ้นสงูสดุถงึ 49 องศาเซลเซยีส  3. ลมแรงสดุ จงึมโีรงงานไฟฟ้าพลงัลมหลายแหง่)  

 น าทา่นไปชม ฝอเยีย่นซาน หรอื ภเูขาเปลวไฟ ซึง่เป็นสถานทีท่ีก่ลา่วถงึในนวนยิายไซอิว๋ ตอนทีซ่นุ

หงอคงไปยมืพัดกายสทิธิจ์ากองคห์ญงิพัดเหล็กมาดับไฟในภเูขาเปลวไฟ เพือ่ใหพ้ระถังซ าจ๋ังไดเ้ดนิทาง

ไปเชญิพระไตรปิฎกทีอ่นิเดยีตอ่ ภเูขาเปลวไฟมลีกัษณะเป็นเขาหนิสอีฐิแดงทัง้ลกู ไมม่ตีน้ไมใ้บหญา้ขึน้

เลย มองแตไ่กลจะเห็นเป็นสเีพลงิคลา้ยไฟก าลังลกุไหม  

14.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

  ชม “คานเออ๋จิง่”ระบบชลประทานใตด้นิของทูหลูพ่าน ซึง่มกีารต่อท่อเพือ่น าน ้าทีล่ะลายจาก

น ้าแข็งบนภูเขาสูงลงมายังทีร่าบแถบโอเอซสี โดยการขุดท่อใตด้นิเพือ่ป้องกันการระเหยของน ้าในฤดู

รอ้น จากนัน้น าชมเจดยีซู์กงถา่และมสัยดิเออ๋หมิน่ ชมหอสงูทีส่รา้งดว้ยดนิเหนยีว เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 

1777 แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1788 เมอืงทูรูพานเป็นเมอืงผลไมท้ีล่อืชือ่ของมณฑลซนิเกยีง มทีัง้องุน่ ลูก

ทอ้ แอพรคิอด แตงฮาม ีโดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไมท้ีป่ลกูมากทีส่ดุ สง่ขายทัง้ในและตา่งประเทศ ชว่งทีม่ี

ผลไมม้ากทีส่ดุคอืในระหวา่งเดอืน ก.ค.–ส.ค. ในชว่งดังกลา่วจะมงีานเทศกาลองุน่เป็นงานประจ าปี   

  น าชมเมอืงโบราณเจยีวเหอกูเ่ฉนิ ทีม่อีายเุก่าแก่กว่าเมอืงโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี เคยเป็น

เมอืงหลวงในยคุอาณาจักร CHESHI ถกูท าลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิน้ศตวรรษที ่13  

  เขา้เยีย่มหมู่บา้นชนเผ่าอุยกูร ์ชนชาตอิุยกูรเ์ป็นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจนี ค าว่าอุยกูรม์ี

ความหมายวา่สามคัคกีนัและรว่มกนั ชาวอยุกรูใ์ชช้วีติอาศัยอยูท่ั่วซนิเกยีง สว่นใหญอ่าศัยอยูเ่มอืงทางใต ้



ภเูขาเทยีนซาน เชน่ เมอืงคาสอื เมอืงเหอเถยีน และเมอืงอาคซ ูเป็นตน้ ชนชาตอิยุกรูม์ภีาษาและอักษร

ของตนเอง เสือ้ผา้ประจ าชาตอิุยกูรค์อื ไม่ว่าผูช้ายผูห้ญงิผูสู้งอายุหรอืว่าเด็กต่างใส่หมวกเล็กทีม่ลีาย

สีเ่หลีย่ม ผูช้ายนยิมใส ่“เชยีผัน้” ซึง่เป็นเสือ้คลุมยาว ส่วนขา้งในใสเ่สือ้แขนสัน้ทีม่ลีาย ผูห้ญงินยิมใส่

กระโปรงและขา้งนอกใส่เสือ้กั๊ กสดี า และชอบใส่เครือ่งแต่งกายต่างๆ เชน่ ต่างหู ก าไลมอื แหวนและ

สรอ้ยคอ เป็นตน้ สาวๆ นยิมถักเปียหลายเสน้ แตปั่จจบุนัชาวอยุกรูใ์นเมอืงก็นยิมใสเ่สือ้ธรรมดา  ชมสวน

องุน่ “ผู่เถาหยวน” เมอืงทูรูพานเป็นเมอืงผลไมท้ี่ลอืชือ่ของมณฑลซนิเกยีง มทีัง้องุ่น ลูกทอ้ แอพริ

คอด แตงฮาม ีโดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไมท้ีป่ลูกมากทีสุ่ด ส่งขายทัง้ในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่น

อบแหง้เป็นที่รูจ้ักดีในทอ้งตลาดมานานแลว้ ช่วงที่มีผลไมม้ากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค.–ส.ค. 

ในชว่งดังกลา่วจะมงีานเทศกาลองุน่เป็นงานประจ าปี   

 

 

 

 

 

 

20.00 น.

 รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

         พกัที ่ MAIXI LAIPU HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่ ทรูพูาน-สถานรีถไฟหลวิหยวน-ตนุหวง-หมงิซาซาน-สระน า้วงพระจนัทร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 หลังอาหาร โดยขบวนรถไฟที่ ............ เดนิทางสูเ่มอืงตุนหวง (จากทูรูพานน่ังรถไฟธรรมดา
ประมาณ 4 ชม. ถงึสถานรีถไฟหลวิหยวน แลว้น่ังรถบัสตอ่ไปตนุหวง ประมาณ 1.5 ชม.) โอเอ 

 ซสีบนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืงชายแดนมณฑลกานซูท่ีต่ดิกับเขตปกครองตนเองชนชาต ิ

 ซนิเกยีง 

บา่ย รับประทานอาหารกลางวนั (ระหวา่งทางทีเ่วลาเหมาะสม)  

  น าทา่นสูเ่นนิทราย “หมงิซาซาน” เทอืกเขาทะเลทรายทีม่คีวามยาว 40 ก.ม. สงูประมาณ 250 เมตร 
ทรายมสีสีันต่างกัน 5 ส ีคอื สแีดง เหลอืง เขยีว ขาว ด า เมือ่ท่านขึน้ถงึยอดเนนิเขาทราย ท่านสามารถ
ไถลลืน่ลงมาสูเ่ชงิเขาดา้นล่างอย่างสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจไดย้นิเสยีงกลองรบ เสยีงมา้
รอ้ง และเสยีงสูร้บ ตามต านานเล่าว่าเคยมกีองทัพถูกพายทุรายพัดกระหน ่าและถูกฝังทัง้เป็นทัง้กองทัพ
อยูใ่ตภ้เูขาทราย (รวมรถแบตเตอรร์ี)่ 

  ชมสระน า้วงพระจนัทร ์บ่อน ้าผุดที่ไม่เคยเหือดแหง้แมจ้ะอยู่กลางทะเลทราย มคีวามลกึเฉลี่ย 6 

เมตรเทา่นัน้  

             



20.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่ Grand Sun Hotel (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ ตนุหวง-ถ า้โมเ่กา-เจยียวีก่วน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

  ชมถ า้โมเ่กา มรดกโลกทีย่ ิง่ใหญอ่กีแหง่หนึง่ของโลก “โมเ่กา” เป็นถ ้าทีม่คีหูาใหญน่อ้ยถงึ 495 คหูา 

มภีาพวาดสบีนผนังสวยงาม มพีระพุทธรูปแกะสลัก และองคเ์จา้แม่กวนอมิ ในคูหาตน้ๆเป็นผลงานการ

บกุเบกิของพระสงฆเ์ล่อจนุในปี ค.ศ. 366 สว่นคูหาสดุทา้ยขดุเมือ่ยคุทีม่องโกลมชียัชนะเหนอือาณาจักร

จนีในปี ค.ศ. 1277 ดังนัน้ประตมิากรรมหรอืจติรกรรมทีท่า่นจะไดช้มทีถ่ ้าโมเกาแหง่นี้ เกดิจากความเพยีร

พยายามของจติรกรและชา่งหลากยคุหลายสมยั ตลอดชว่งประวัตศิาสตรท์ีนั่บเนื่องยาวนานเกอืบ 1,000 

ปี   แวะซือ้สนิคา้ของเสน้ทางสายไหม “แกว้นริตัตกิาลแสง”  

14.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร จากนัน้เดนิทางสูเ่จยียวีก่วน โดยรถโคช้ (4 ชัว่โมง) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่ Jiayuguan Hotel - (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก เจยียวีก่วาน-ป้อมปราการ-ดา่นเจยียวีก่วาน-จางเย-่ภเูขาสายรุง้-วดัพระใหญ-่หวูเ่วย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

  น าทา่นเขา้ชม ดา่นเจยียวีก่วาน ทีส่งูตระหงา่นเป็นปราการทีแ่ข็งแรงและส าคัญทีส่ดุในภาคตะวันตก  

ชมป้อมปราการทีต่ัง้อยูท่ีค่วามสูง 1,800 เมตร จากระดับน ้าทะเล เริม่สรา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1372 สรา้งแลว้

เสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศห์มงิ ชมลานจตัรุสัของป้อมปราการดา้นในทีม่กี าแพงรายลอ้ม สว่นบน

ของก าแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นทีต่ัง้ของหอระวังภัย สรา้งขึน้ในปลายราชวงศห์มงิ-ตน้

ราชวงศช์งิ ดา้นหนึง่ทอดไปทางดา้นตะวันตกเฉียงใต ้สูเ่ทอืกเขาฉีเหลยีนซาน และอกีดา้นหนึง่ทอดไป

ทางทศิเหนือสูเ่ทอืกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรยีด์า้นนอกของประตูตะวันตกสรา้งขึน้ในราวปีที ่14 ของ

จักรพรรดเิฉียนหลง มคี าจารกึวา่ “ป้อมปราการทีแ่ข็งแรงทีส่ดุในโลก” (รวมคา่รถแบตตารี)่  

         แลว้เดนิทางสูภ่เูขาสายรุง้ (1.30 ชัว่โมง) 

13.00 น.      รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

  น าท่านชม เขตภูมทิศันจ์างเย ่ฉเีหลยีนซานตนัเสยีตีเ้มา่ หรอื ภูเขาสายรุง้ (Zhangye Danxia 

Lanscape) จัดเป็นหนึง่ในภมูทิัศน์มหัศจรรยข์องจนีอันงดงามแปลกตา ตัง้อยูใ่นเขตภเูขาฉีเหลยีนซาน 

จากตัวเมอืงจางเย่ 40 กม. ครอบคลุมอาณาบรเิวณกวา้งขวางถงึ 300 ตร.กม. ตัง้อยู่บนระดับความสูง 

2,000-3,800 เมตรจากระดับน ้าทะเล ในทางธรณีวทิยาสันนษิฐานว่ามอีายมุานานกว่า 2 ลา้นปี ผ่านการ

กดักร่อนของธรรมชาต ิสายลม แสงแดด และความแหง้แลง้ของภมูปิระเทศ เผยใหเ้ห็นถงึชัน้ของแรธ่าตุ

ใตด้นิ ทีบ่า้งเป็นริว้เลือ่มลายหลากสสีันพาดผ่านทัง้เนนิภแูลซบัซอ้น บา้งเป็นหุบโตรกลกึชนั บา้งคลา้ย

ดั่งปราสาทในดนิแดนเทพนยิาย เกดิสสีนัหลากส ีเชน่ ขาว เหลอืง น ้าตาล เทา สม้ ชมพ ูแดง ดสูวยงาม

น่าชม ท าใหเ้กดิจนิตนาการอันหลากหลาย แลว้เดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืง “จางเย่” เป็นเมอืงค่ายทหารที่

ส าคัญอกีแหง่หนึง่ในเสน้ทางสายไหม กอ่ตัง้เมือ่ 121 ปีกอ่นครสิตกาล 

  

 เดนิทางสูว่ัดตา้ฝอซือ่ เพือ่ชมพระพุทธไสยาสนใ์นรม่ทีย่าวทีส่ดุในประเทศจนี (ยาว 34.5 เมตร, 

สงู 7.5 เมตร วดัระหวา่งไหลบ่น-ลา่ง) แลว้น าทา่นชมเจดยีไ์มโ้บราณยา่มูถ่ะ สรา้งสมยัราชวงศถ์ัง สงู 8 

ชัน้ 6 ชัน้แรกสรา้งแบบกอ่อฐิถอืปนู สว่น 2 ชัน้บนสดุเป็นเครือ่งไม ้ 



  แลว้เดนิทางๆไปหวู่เวย (250 กม.) หวู่เวยมปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นอดตีราช

ธานีเก่าเมือ่ 115 ปีก่อนครสิตกาล ตัง้อยูเ่ชงิเขาฉีเหลยีนซาน มชีือ่แต่เดมิว่าเมอืงเลีย่งโจว เป็นเมอืงที่

เป็นจดุพักทีส่ าคัญในเสน้ทางสายไหมสายเหนือ อารยะธรรมและศาสนาจากอนิเดยี ปากสีถาน หลั่งไหล

เขา้สูป่ระเทศจนี ผา่นมาทีห่วูเ่วย ดังหลักฐานทีม่วีัดวาอารามและผาพระแกะสลักมากมาย อเูวยมกีารขดุ

พบรปูหลอ่มา้บนิส ารดิในสมยัตงฮัน่ทีเ่ลือ่งชือ่ ปัจจบุันเก็บรักษาไวท้ีพ่พิธิภัณฑใ์นเมอืงหลันโจว หวูเ่วยมี

ประชากร 1.93 ลา้นคน ประกอบดว้ยชนเผา่หยุ ฮัน่ มองโกเลยี และ ถเูจยี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่ XI LIANG HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ด หวูเ่วย-สสุานฮนัเหลยไถ-หลนัโจว-แมน่ า้หวงเหอ-สะพานเหล็ก-กงัหนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

  น าท่านไปชมสุสานฮ ัน่เหลยไถ ในปี ค.ศ. 1969 ชาวนาไดค้น้พบสุสานที่สวนเหลยไท่ เป็นสุสาน

ของขุนนางที่มาจากเมืองจางเย่ สุสานแบ่งออกเป็น 3 หอ้ง คน้พบของโบราณที่เป็นเครื่องทอง 

เครือ่งเงนิ เครือ่งหยก เครือ่งทองแดง และเครือ่งปัน้ดนิเผา รวม 230 ช ิน้ มสี ิง่ทีถ่กูฝ่ังรวมเป็นเครือ่งเซน่

เครือ่งบวงสรวงไดแ้ก ่ชดุรถมา้ มา้ และพลขับ ท าดว้ยทองแดง 99 ชดุ แตส่ ิง่ล ้าคา่คอืการคน้พบรปูหล่อ

บรอนซม์า้เหริลม “หม่าเช่าหลงเซีย่” รูปหล่อมา้ที่ก าลังเหริลม เทา้มา้ขา้งหนึง่เหยยีบอยู่บนหลังนก

นางแอน่ทีก่ าลังบนิ สงู 35 ซ.ม. ยาว 45 ซ.ม. หนัก 7 กก. ปัจจบุันสญัลักษณ์ “มา้เหนิ” ไดถู้กใชเ้ป็นโล

โก ้(LOGO) ของการท่องเทีย่วแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี สว่นรูปหล่อมา้เหริเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไวท้ี่

พพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรม์ณฑลกานซูเ่มอืงหลันโจว  

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร แลว้เดนิทางสูเ่มอืงหลันโจว เมอืงเอกของมณฑลกานซู ่

 ชมตัวเมอืงหลันโจว เมอืงเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของ

เสน้ทางสายไหมอันลอืชือ่ เป็นเมอืงอุตสาหกรรมปิโตรเลีย่มและเครือ่งจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคย

เป็นถิน่ทีอ่ยูข่องพวกซหียง มพีืน้ที ่390,000 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรประมาณ 24 ลา้นคน ตอนบนมี

เขตแดนตดิตอ่กบัมองโกเลยีใน และ มองโกเลยีนอก  

  น าชมอนุสาวรยีม์ารดาแมน่ ้าเหลอืง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมูช่งิ” ผลงานของศลิปินหญงิ

ชาวจนีชือ่ “เหอเออ้” ตัง้อยูช่ว่งกลางถนนปินเหอลู่ สรา้งเสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1986 ประตมิากรรมนีส้ลักจาก

หนิแกรนติ มคีวามยาว 6 เมตร กวา้ง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มนี ้าหนักกว่า 60 ตัน แกะสลักเป็นรูป

ผูห้ญงินอนมองลกูนอ้ยทีน่อนองิแอบอยูข่า้งๆดว้ยแววตาทีส่ือ่ถงึความรักความอบอุน่ รปูปัน้นีเ้ปรยีบแมน่ ้า

หวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมือนมารดาที่หล่อเลี้ยงลูกนอ้ย คือมวลประชาชาวจีนหลายรอ้ยลา้นคนมา

ยาวนานกว่า 4,000 ปี ถือว่าแม่น ้าหวงเหอเป็นตน้ธารแห่งประวัติศาสตร์ชาตจิีน นับเนื่องมาแต่ปฐม

กษัตรยิข์องจนีในยคุตอนตน้  

  ชมสวนกังหันวดิน ้าโบราณ “สุย่เฌอ” สองฟากฝ่ังของหวงเหอในเขตเมอืงหลานโจว มกีังหันวดิน ้า

ภมูปัิญญาชาวบา้น ตัง้เรยีงรายอยูถ่งึ 252 กังหัน จนหลานโจวไดส้มญานาม “เมอืงหลวงแห่งกังหันน ้า

ของจนี”   

  น าชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแมน่ ้าเหลอืง "หวงเหอตีอ้ ีเ้ฉยีว" ซึง่ออกแบบโดยวศิวะกรชาว

เยอรมัน สะพานมคีวามยาว 233.33 เมตร กวา้ง 7.5 เมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1907 ใชง้บประมาณเป็น

เงนิกวา่สามแสนต าลงึ     

  



20.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่CHANG XIN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีแ่ปด หลนัโจว-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม แลว้เดนิทางไปยงัสนามบนิ 

10.55 น.  เดนิทางกลับเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่3U 8061 

12.25 น. ถงึสนามบนิเฉงิต ูรอตอ่เครือ่ง 

14.40 น.  เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่3U 8145 

16.35 น.  กลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิารรวม  ค่าตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยัด / ค่าทีพ่ัก 2 ท่าน ต่อ หนึง่หอ้งคู่  / ค่าภาษีสนามบนิไทย 

700 บาท, จีน 90 หยวน / ค่าวีซ่าประเทศจีน 1,500 บาท / ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิ /  ค่าประกันภัยทางอากาศ / 

คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ / ค่ารถรับสง่ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วระบตุามรายการ / คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ที่มนี ้าหนักไม่เกนิท่านละ 20 กโิลกรัม / ค่าประกัน

อบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วม  ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรดี ค่าเครือ่งดืม่ นอกจากรายการ / ค่าทปิคนขับรถ 120 

หยวน, ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ 120 หยวน และค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 120 หยวน / ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ค่าท าเอกสาร

ออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่มส่ามารถไปเทีย่วในสถานที่

ทีร่ะบใุนโปรแกรมไดท้ัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาต ิความล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบนิ จะ

ไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดย

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะ

การช าระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอุบัตเิหตุไวใ้หก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท 

เงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น / บรษัิทขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ หรอืที

การปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

ส ารองทีน่ ัง่ มดัจ า 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตาม สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักค่าใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วัน

ขึน้ไป-เก็บค่าใชจ้่าย 20,000 บาท / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิ

กอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจ

รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การเปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต  ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฏหมาย หรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


