้ ทางสายไหม
เจาะลึก 2 เมืองหล ัก เสน
อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี – ทูหลูฟ
่ าน 8 ว ัน 6 คืน
ั
พิเศษ ! แวะเทียวอ ัสตาน่า ประเทศคาซ
คาซคสถาน
**สงกรานต์ 13
13-20 เมษายน สุดคุม
้ เพียง 49,555
555 บาท

**ไม่ลงร้านร ัฐบาล ***
***รวมค่าทริปไกด์/คนข ับรถ/ห
ับรถ ัวหน้าท ัวร์

้ ทางสายไหม เส ้นทางค ้าขายทีเก่าแก่ทสุ
เสน
ี ดในโลก ทีมี “ไหม” เป็ นเส ้นใยเชือมร ้อยประวัตศ
ิ าสตร์ วัฒนธรรม ความ
เชือ และเป็ นตัวเชือมโยงโลกตะวั นออกสู่โลกตะวันตก ผ ้าไหมเป็ นสิงมีค่า เป็ นทีต ้องการของชนชันสูงในโลกตะวันตก
ด ้วยเหตุนีใครๆก็ อยากจะเข ้ามาคบกับประเทศจีน ผู ้ผลิตไหมเพียงหนึงเดียว เพือหวังประโยชน์ทางการค ้าและผ ้าไหม
้ ทางสายไหม เกียวข ้องกับประวัตศ
เสน
ิ าสตร์ห ลายชนชาติ ไม่ว่าจะเป็ นเปอร์เซีย มองโกล เติรก
์ เอเซียกลาง โรมัน
ยุโรปตะวันออก อินเดีย และทีสําคัญทีสุดคือประเทศจีน เพราะนครฉางอัน (ซีอาน) เป็ นจุดเริมต ้นของเส ้นทางสายนี
กองคาราวานเส ้นทางสายไหมทีดันด ้นมาจากแดนไกล จากอาณาจักรโรมันมาประเทศจีน (ราว 7,000 ไมล์) จะต ้องผ่า
ฟั นกับความหนาวเหน็ บบนเขาสูงชัน ฝ่ าความแห ้งแล ้งของทะเลทรายกว ้างใหญ่ร ้อนระอุ ตลอดเส ้นทางคือการต่อสู ้กับ
ธรรมชาติอน
ั หฤโหด ดังนันพ่อค ้าทีหากําไรจากผ ้าไหมได ้จะต ้องไม่ใช่พ่อค ้าธรรมดา แต่จะต ้องเป็ นนั กผจญภัยทียิงใหญ่
ด ้วยเช่นกัน…..
้ ทางสายไหม” ของ ร ักษ์ ธรรมมิสรา **
ื “เสน
** จากหน ังสอ
ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา้

เทียง

คํา

โรงแรมหรือเทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ - อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี

✈

✈

✈

HOIDAK HOTEL

2

อูหลูม
่ ฉ
ู่ -ี ซ่านซ่าน-สวนภูเขาทราย-ทูหลูฟ
่ าน

🍽

🍽

🍽

HUOZHOU HOTEL

3

ทูหลูฟ
่ าน–ถําพระพันองค์–เมืองโบราณเกาชาง-ภูเขาเปลวไฟ
ระบบชลประทาน-มัสยิดเอ๋อหมิน-หมูบ
่ ้านเผ่าอุยกูรย์

🍽

🍽

🍽

HUOZHOU HOTEL

4

ทูหลูฟ
่ าน – เมืองเก่าเจียวเหอ – อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี – สวนหงซาน
ตลาดบาซ่าร์

🍽

🍽

🍽

HOIDAK HOTEL

5

อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี – อ่าวหลากสี – อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี

🍽

🍽

🍽

HOIDAK HOTEL

6

ิ เกียง – ทะเลสาบเทียนฉือ
อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี - พิพธิ ภัณฑ์ซน
ทุง่ หญ ้าหนานซาน

🍽

🍽

🍽

HOIDAK HOTEL

7

อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี – อัสตาน่า

🍽

✈

x

8

กรุงเทพฯ

✈

ราคา

พ ักเดียว เพิม

ั
่ จีน+คาซคฯ
วีซา

13 - 20 เมษายน 2561 *สงกรานต์

49,555.-

6,000

รวมแล ้ว

29 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2561

47,999.-

6,000

รวมแล ้ว

14 - 21 กันยายน 2561

47,999.-

6,000

รวมแล ้ว

28 กันยายน - 05 ตุลาคม 2561

47,999.-

6,000

รวมแล ้ว

12 – 19 ตุลาคม 2561

47,999.-

6,000

รวมแล ้ว

ว ันเดินทาง

ั สถาน ***รวมค่าทริปไกด์/คนขับรถ/หัวหน ้าทัวร์
***รวมวีซา่ จีน+คาซค

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

กรุงเทพฯ - อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี

07.00 น.

นัดพบสุวรรณภูมฯิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 (เกาะ U 9-10) สายการบิน Air Astana โดยมีเจ ้าหน ้าที
คอยให ้ความสะดวก (จอดรถส่งผู ้โดยสารได ้ทีประตู 9-10)

10.15 น.

่ า่ อากาศยานนานาชาติอล
เหินฟ้ าสูท
ั มาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเทียวบินที KC932

16.25 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี พักผ่อน ไม่ออกนอกสนามบิน เพือรอต่อเครืองบินไปเมืองอูรูมฉ
ู ี อ ัล
มาตี เป็ นเมือ งทีใหญ่ ท ีสุด ในประเทศคาซัค สถาน มีป ระชากร 1,226,000 คน ซึงคิด เป็ น 8% ของ
ประชากรในประเทศคาซัตสถาน และเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ เมืองอัลมาตีเคยเป็ นเมือง
หลวงของประเทศคาซัคสถานตังแต่ปี พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2541

21.20 น.

โดยเทียวบินที KC987 นํ าท่านเดินทางต่อไปยังเมืองอูรม
ู ฉ
ู ี

01.00 น.

ถึงท่า อากาศยานอูห ลู่มู่ฉี เมือ งอูห ลู่มูฉี เมือ งเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง ตังอยู่แถบเทือ กเขา
เทียนซาน มีความสูง 900 เมตรเหนือระดับนํ าทะเล มีประชากร 2.8 ล ้านคน เป็ นเขตปกครองตนเองทีมี
พืนทีกว ้างใหญ่มากทีสุดในจีน ประชากรทังมณฑลมีประมาณ 23.98 ล ้านคน ชาวซินเจียงทีมีพลเมืองกว่า
70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนั งสือท ้องถินเป็ นของตนเอง ในอูรูมฉ
ู ีจงึ มีป้ายบอกชือสถานทีต่างๆ
2 ภาษา คือภาษาท ้องถิน (ภาษาเว่ยอูเ๋ อ่อร์) และภาษาจีนกลาง ซินเกียงถือเป็ นจุดศูนย์กลางของเส ้นทาง
สายไหมเป็ นทีทีเชือมต่อเส ้นทางสายไหมทัง 3 เส ้น ได ้แก่ เหนือ กลาง ไต ้ ทังสามเส ้นนีล ้วนผ่านซินเกียง
ทังหมด
นํ าท่านเข ้าพักที HOIDAK HOTEL หรือเทียบเท่า

ิ เกีย ง ช่ว งเดือ นกรกฎาคม-ส งิ หาคมพระอาทิต ย์จ ะตก
ในเขตทะเลทราย และทีซ น
ดิน ประมาณ 3-4 ทุ่ม ในเดือ น เมษายน-พฤษภาคม พระอาทิต ย์จ ะตกดิน ทุ่ม -2 ทุ่ม
เวลาเทียวจึง มีเ ต็ ม ทีในแต่ล ะว น
ั อาหารเทียงปกติร บ
ั ประทานประมาณ บ่า ย 2 โมง
อาหารคําโดยปกติจ ะร บ
ั ประทานประมาณ 2-3 ทุ่ม
ิ เกียงอุยกูร ์ เป็ นมณฑลทีมีขนาดใหญ่ทสุ
เขตปกครองตนเองชนชาติซน
ี ดของจีน มีพนที
ื
1.6604 ล ้าน
ตารางกิโ ลเมตร (1 ใน 6 ของจีน ) ตั งอยู่ท างภาคตะวั น ตกเฉี ย งเหนือ ของจีน พืนทีตํ าสุด ตํ าจาก
ระดั บ นํ าทะเล 155 เมตร พืนทีสูงสุด สูง 8,611 เมตรจากระดั บ นํ าทะเล ซึงอยู่ใ นบริเ วณเทือ กเขา
ชายแดนติดต่อกับแคชเมียร์ ซินเกียงเป็ นแหล่งปลูกองุ่นและแตงฮามีพันธุด
์ ี เป็ นแหล่งผลิตฝ้ าย ไหม
ขนแกะ วอลนั ท เป็ นขุมแร่ธาตุ เป็ นแหล่งถ่านหินและนํ ามันดิบขนาดใหญ่ มีป ระชากร 23.98 ล ้านคน
พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีอรู ม
ู ฉ
ู ีเป็ นเมืองหลวง มีทรัพยากรนํ าอุดมสมบูรณ์ มีแม่นําใหญ่
น ้อยรวม 570 สาย

ว ันทีสอง

่ นซา
่ น – สวนภูเขาทราย - ทูหลูฟ
อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี – ซา
่ าน

08.30 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

 หลังอาหารนํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองซ่านซ่าน 鄯善

(ประมาณ 3 ชัวโมง) นํ าท่านชมสวนภูเขาทราย

(รวมรถอุทยานและค่าขีอูฐ) เป็ นอุทยานทีได ้รับแต่งตังให ้เป็ นอุทยานทะเลทรายแห่งชาติทแรกของจี
ี
น
เนืองจากมีทวิ ทัศน์ทงดงามมี
ี
ระบบนิเวศทีสมบูรณ์แบบ นับเป็ นสถานทีท่องเทียวสําหรับพักผ่อนและศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติทดี
ี
14.00 น.

รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร

่ ูหลู่ฟาน เมืองโอเอซีส บนเส ้นทางสายไหม เป็ นเมือง 3 ทีสุดในเขตซินเกียง (1. ตํ า
จากนันเดินทางสูท
ทีสุด ในจีน ตํ าจากระดั บ นํ าทะเล 154.43 เมตร 2. ร ้อนและแห ้งทีสุด ในจีน อุณหภูม เิ ฉลีย 35 องศา
เซลเซียส เคยร ้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้ าพลังลมหลายแห่ง)
18.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที HUOZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีสาม

ทูหลูฟ
่ าน – ถําพระพ ันองค์ – เมืองโบราณเกาชาง – ภูเขาเปลวไฟ - ระบบชลประทาน
ม ัสยิดเอ๋อหมิน - หมูบ
่ า้ นเผ่าอุยกูรย์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

หลังอาหารนํ าท่านไปชมนํ าท่านไปชม เชยี นฝอต้ง หรือ ถําพระพ ันองค์ ซึงเป็ นมรดกโลกของจีน
ื
โบราณทีมีชอในวงการศิ
ลปกรรมโลก ประกอบด ้วยถําน ้อยใหญ่กว่า 490 ถํา เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียน
และรูปปั นเกียวกับพุทธศาสนาเป็ นจํานวนมาก เฉพาะทีเขียนด ้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000
ตารางเมตร ชมรูปปั น 2,000 องค์ทมี
ี มาตังแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกําแพงทีแกะสลักเป็ น
ื ยงและได ้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา
รูปหุน
่ 500 กว่าตัวทีมีชอเสี

จากนั น นํ าท่านชมซากเมืองโบราณเกาชาง (รวมรถกอล์ฟ) ภาษาอุยกูร์เรียก DUHU

CITY

มี

ความหมายว่า เมืองกษั ตริย ์ สร ้างโดยหน่ วยทหารทีถูกส่งมาพัฒนาพืนทีในยุค อาณาจักร CHESHI ซึง
ั (ประมาณ 100 ปี ก่อนคริสตกาล) ทีนีถูกเรียกว่ากําแพงเกาชางหรือด่านเกา
ขณะนันตรงกับสมัยราชวงศ์ฮน
ั งราชวงศ์เว่ย และราชวงศ์จน
ชางในปลายราชวงศ์ฮนถึ
ิ เมือส่วนกลางส่งทหารและเจ ้าหน ้าทีปกครองจาก
เมือ งหลวงเข ้ามาดูแลพืนทีคอยป้ องกั นการรุ ก รานของเผ่า เซีย งหนู เมือ งเกาชางสินสุด และถูก ทํ า ลาย
ยับเยินเพราะสงครามในปลายศตวรรษที 13 บนพืนที 2 ตารางกิโลเมตร
13.00 น.

รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

นํ าท่านไปชม ฝอเยียนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึงเป็ นสถานทีทีกล่าวถึงในนวนิยายไซอิว ตอนทีซุน
หงอคงไปยืมพัดกายสิทธิจากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพือให ้พระถังซําจังได ้เดินทาง
ไปเชิญพระไตรปิ ฎกทีอินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็ นเขาหินสีอฐ
ิ แดงทังลูก ไม่มต
ี ้นไม ้ใบหญ ้าขึน
เลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็ นสีเพลิงคล ้ายไฟกําลังลุกไหม

ชม

“คานเอ๋อ จิง”ระบบชลประทานใต้ด น
ิ ของทูห ลู่พ าน ซึงมีก ารต่อ ท่อ เพือนํ า นํ าทีละลายจาก

นํ าแข็งบนภูเขาสูงลงมายังทีราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต ้ดินเพือป้ องกันการระเหยของนํ าในฤดูร ้อน
จากนันนํ าชมเจดียซ
์ ูกงถ่าและม ัสยิดเอ๋อหมิน ชมหอสูงทีสร ้างด ้วยดินเหนียว เริมสร ้างเมือปี ค.ศ. 1777
แล ้วเสร็ จ เมือปี ค.ศ. 1788 เมือ งทูรูพ านเป็ นเมือ งผลไม ้ทีลือ ชือของมณฑลซินเกีย ง มีทั งองุ่น ลูก ท ้อ
แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุน
่ เป็ นผลไม ้ทีปลูกมากทีสุด ส่งขายทังในและต่างประเทศ ช่วงทีมีผลไม ้
มากทีสุดคือในระหว่างเดือน ก.ค.–ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุน
่ เป็ นงานประจําปี

เข ้าเยียมหมู่บ า้ นชนเผ่า อุยกูร ์ ชนชาติอุยกูรเ์ ป็ นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน คํ าว่าอุยกูร์ม ี
ความหมายว่าสามัคคีกน
ั และร่วมกัน ชาวอุยกูรใ์ ช ้ชีวต
ิ อาศัยอยูท
่ ัวซินเกียง ส่วนใหญ่อาศัยอยูเ่ มืองทางใต ้

ภูเขาเทียนซาน เช่น เมืองคาสือ เมืองเหอเถียน และเมืองอาคซู เป็ นต ้น ชนชาติอย
ุ กูรม
์ ภ
ี าษาและอักษร
ของตนเอง เสือผ ้าประจํ า ชาติอุยกูร ์คอ
ื ไม่ว่า ผู ้ชายผู ้หญิงผู ้สูง อายุหรือ ว่า เด็ ก ต่า งใส่ห มวกเล็ ก ทีมีล าย
สีเหลียม ผู ้ชายนิยมใส่ “เชียผัน” ซึงเป็ นเสือคลุมยาว ส่วนข ้างในใส่เ สือแขนสันทีมีลาย ผู ้หญิงนิยมใส่
กระโปรงและข ้างนอกใส่เ สือกักสีดํ า และชอบใส่เครืองแต่งกายต่า งๆ เช่น ต่า งหู กํ า ไลมือ แหวนและ
สร ้อยคอ เป็ นต ้น สาวๆ นิยมถักเปี ยหลายเส ้น แต่ปัจจุบน
ั ชาวอุยกูรใ์ นเมืองก็นย
ิ มใส่เสือธรรมดา
19.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที HUOZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีส ี

่ ร์
ทูหลูฟ
่ าน – เมืองเก่าเจียวเหอ – อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี – สวนหงซาน – ตลาดบาซา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม

หลังอาหารนํ าท่านชมเมืองเก่าเจียวเหอ (รวมรถอุทยาน) ซึงมีอายุเก่าแก่ทมีี ประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า
2,000 ปี เคยเป็ นเมืองหลวงในยุคอาณาจักร CHESHI ถูกทําลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสินศตวรรษที 13
ชาวพืนเมืองเรียกหยาเอ๋อหั ว มีค วามหมายว่า เมือ งหน ้าผา อยู่ห่า งจากเมืองทูรูฟานไปทางทิศ ตะวัน ตก
ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็ นเกาะลักษณะคล ้ายกับใบต ้นหลิวอยูบ
่ นตรงกลางของแม่นํา ความยาวประมาณ
1,650 กิโลเมตร ตรงกลางทีสุดตรงกลางประมาณ 300 เมตร หน ้าผาเมืองดาบเหลาสูงกว่า 50 เมตร เป็ น
กําแพงแบบธรรมชาติ ทําให ้เมืองนีไม่จําเป็ นต ้องมีกําแพงเมือง ทีสําคัญทีสุดทางด ้านตอนไต ้ของหน ้าผามี
ความยาวทังหมด 1,000 เมตร แบ่งเป็ นสิงปลูกสร ้าง 3 ส่วน พืนทีตึกและบ ้านประมาณ 250,000 ตาราง
เมตร และมีวัด สถานทีราชการ เมืองโบราณทีถูกเก็บรักษาไว ้เป็ นอย่างดี เมืองโบราณเจียวเหอเป็ นเหมือน
อนุสาวรียป
์ ระวัตศ
ิ าสตร์ของนานาชาติกับจีนโบราณทีร่วมกันบุกเบิกและก่อสร ้างซินเจียงให ้กลายเป็ นสิง
โบราณทีลําค่า
12.00 น.

รับประทานอาหารเทียว ณ ภัตตาคาร **จากนันเดินทางกลับอูหลูม
่ ฉ
ู่ ี (ประมาณ 3 ชัวโมง)

16.00 น.

ถึงอูหลู่มู่ฉี นํ าท่านเทียวชมบริเวณ สวนหงซาน ตังอยูบ
่ นเนินเขา ชมสวนทีตกแต่งด ้วยเก๋งจีนและสถูป
องค์เล็กๆทีเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนี พร ้อมทังชมทางเดินทีมีแม่กุญแจคล ้องไว ้เป็ นจํ านวนมากตามความ
เชือของคู่รักทีว่าจะทํ าให ้ความรักของทังคู่ยังยืน ท่านสามารถมองเห็ นตัว เมืองอูรูมูฉีโดยรอบตั วอาคาร
บ ้านเรือนสมัยใหม่ และตึกรามแบบรัสเซียทีสร ้างขึนในยุคทีโซเวียดเข ้ามามีอท
ิ ธิพล

นํ าท่านเข ้าชมตลาดน ัดขายสนิ ค้าพืนเมือง (บาซ่าร์) เพือชมชีวติ ของชาวบ ้านและเลือกซือของที
ระลึก เช่น ผ ้าพันคอสีสวย เครืองเงินแบบอาหรับ ผลไม ้อบแห ้ง เช่น องุน
่ แอปริคอด กีว ี อินทผาลัม เลือก
ซือเมล็ดอัลมอนอบแห ้ง เมล็ดวอลนั ตอบแห ้ง และถัวอบแห ้งชนิดต่างๆ
20.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที HOIDAK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีห้า

อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี – อ่าวหลากส ี – อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
หลังอาหารเช ้านํ าท่านเดินทางไปทีตําบลเจียเค่อเอ๋อถู (ประมาณ 3 ชัวโมง)

12.00 น.

รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร

 นําชม อ่าวหลากส ี MULTI-COLOURED

BAY (Wucai Wan 五彩湾) แอ่งกระทะใหญ่ในเขตจุง

การ์ ทะเลทรายโกบี ทีเกิดขึนในยุคจูราสสิก นับล ้านๆปี มาแล ้ว ตังอยูใ่ นเขตเมืองจีมูซ
่ า ชมชันหินสลับหิน
ทรายทีผ่านการเซาะกร่อน ด ้วยอากาศฤดูกาลและกระแสลมแรง ทํ าให ้ภูเขาหินทรายเหล่านี มีรูปร่างต่างๆ
มองแต่ไ กลอาจดูเ หมือ นปราสาท ดูเ หมือ นหอคอย แต่ ค วามสวยงามจะเกิด ขึนเมือเนินหินเหล่า นีต ้อง
แสงอาทิตย์ แร่ธาตุนานาชนิดทีผสมอยูใ่ นหินและทราย จะเปล่งสีสะท ้อนแสงสวยงามสลับสีบนชันหิน เป็ น
สีแดง ส ้ม เหลือง เทา นํ าตาล ทีนีเป็ นความอลังการของธรรมชาติทเหนื
ี
อคําบรรยาย (ทางแยก ฮวอเซา
ซาน จากถนนใหญ่เข ้าสถานทีท่องเทียว มีถนนบางช่วงไม่เรียบ) ผ่านชมเขตทะเลทราย กูเ่ อ่อปั นทงกูเ่ ท่อ
แล ้วเดินทางกลับเข ้าตัวเมืองอูรม
ู ฉ
ู ี (ประมาณ 3 ชัวโมง)
19.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักที HOIDAK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีหก

ิ เกียง – ทะเลสาบเทียนฉือ – ทุง
อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี - พิพธ
ิ ภ ัณฑ์ซน
่ หญ้าหนานซาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม
ิ เกียง สถานทีสําคัญทีไม่ควรพลาดชม ชมหลักฐานทางโบราณคดีทขุ
 นํ าท่านไปชมพิพธิ ภ ัณฑ์ซน
ี ด
ค ้นได ้ทัวมณฑลซินเกียง ชมการจํ าลองบ ้านเรือน เครืองมือ เครืองใช ้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน ้อย
ทุกเชือชาติทอาศั
ี
ยอยูใ่ นเขตนี และจุดเด่นคือซากมนุษย์โบราณทีเป็ นบรรพบุรุษของชาวยุโรปทีขุดพบใน
ซินเกียง มีอายุกว่า 3,000 ปี นํ าท่านชมความงามธรรมชาติของป่ าสนภูเขาหิมะสูงชันทีมีหม
ิ ะปกคลุม แล ้ว
นํ าท่านสู่ เทือกเขาเทียนซาน สูง 5,445 เมตรจากระดับนํ าทะเล

13.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

่ ะเลสาบเทียนฉือ (ทะเลสาบสรวงสวรรค์) ทีมีความสูงถึง 1,900 เมตรจากระดับนํ าทะเล ที
 นํ าท่านสูท
มีฉากหลังเป็ นยอดเขาหิมะสลับซับซ ้อน (รวมค่ารถแบตตารีบนภูเขา หมายเหตุ ช่วงเดือนมิถน
ุ ายน-ตุลาคม
ถึงจะสามารถล่องเรือได ้)

 นํ าชมทุง่ หญ้าหนานซาน มูฉ่ าง ทุง่ หญ ้าเลียงสัตว์ขนาดใหญ่ของมณฑลซินเกียง (รวมค่าขีม ้าชมทุง่
หญ ้าครึงชัวโมง) ชมวิถช
ี วี ต
ิ ของชาวเผ่าฮาซะเค๋อทีพักอาศัยอยูใ่ นกระโจม
20.00 น.

รับประทานอาหารคําทีภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษแกะย่างอันขึนชือ
** หลังอาหารอิสระเดินเล่นและเลือกซือของฝากตามอัธยาศัยทีถนนกลางคืนใจกลางเมือง
พักที HOIDAK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ว ันทีเจ็ด

อูหลูม
่ ฉ
ู่ ี – อ ัสตาน่า – กรุงเทพฯ

08.30 น.

รับประทานอาหารเช ้าทีโรงแรม **ได ้เวลาสมควรเดินทางไปสนามบิน

12.40 น.

่ า่ อากาศยานนานาชาติอล
เหินฟ้ าสูท
ั มาตี โดยเทียวบินที KC288

13.20 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอล
ั มาตี กรุงอัสตาน่า ประเทศคาซัคสถาน หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง
นํ า ท่า นเทียวชม กรุง อ ัสตาน่า โดยรอบ กรุ งอัส ตาน่ า เป็ นเมือ งหลวงและเมือ งใหญ่เ ป็ นอัน ดั บ 2 ของ
ประเทศคาซัตสถาน ตังอยูท
่ างตอนเหนือของประเทศ มีแม่นํา Ishim ไหลผ่าน โดยได ้รับการสถาปนาให ้
เป็ นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1997 ซึง “อัสตาน่า” เป็ นภาษาคาซัค แปลว่า เมืองหลวง โดยประธานาธิบดีนูร ์
ซูลดาน นาซาร์บาเยฟ เป็ นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ ด ้วยความต ้องการทีจะสร ้างเมืองให ้เป็ นโลก
ในอนาคต กรุงอัสตาน่าจึงเต ้มไปด ้วยตึกสวยงามรูปร่างแปลกตาจากสุดยอดสถาปนิกจากทัวทุกมุมโลก
การมาเยือนกรุง่ อัสตาน่าเสมือนทําให ้นักท่องเทียวได ้หลุดไปสูโ่ ลกในอนาคตทีไม่มเี มืองใดเหมือน

14.30 น.

รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร
จากนั นนํ าท่านชมรอบเมืองทีเต็มไปด ้วยสถาปั ต ยกรรมสวยงามทีได ้มีการนํ าสถาปนิกชือดังมาออกแบบ
สิงก่อสร ้างต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็ น หอหอยไบเทเร็ก (Bayterek Tower) ทีมีความสูง 97 เมตร ซึงเลข

97 แทนปี ค.ศ.1997 ปี แห่งการสถาปนากรุงอัสตาน่าเป็ นเมืองหลวง ตัวตึกเป็ นทรงกรวยเหมือนต ้นไม ้แตก
กิง โดยมีโดมกลมสีทองด ้านบน
จากนันนํ าทุกท่านอิสระ Shopping ที Khan Shatyr Entertainment Center ศูนย์รวมความบันเทิง
แหล่งใหม่ของชาวอัสตาน่ า ด ้วยรูปลักษณ์อาคารทีโดดเด่นแปลกตาทีสร ้างขึนให ้เหมือนเต ้นท์ของท่าน
ข่าน ภายในมีร ้านแบรนด์เนมและสินค ้าหลากหลายให ้ท่านได ้เลือกชมและหาซือ ได ้เวลาสมควรนํ าท่าน
่ นามบิน **อิสระอาหารเย็น
เดินทางสูส

20.15 น.

่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมฯิ โดยเทียวบินที KC231
เหินฟ้ าสูท

ว ันทีแปด

กรุงเทพฯ

04.55 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมฯิ โดยสวัสดีภาพ...
*********************************

อ ัตราค่าบริการรวม






ค่าตัวเครืองบิน (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-อัลมาตี-อูรม
ู ฉ
ู ี-อัสตาน่า-กรุงเทพฯ
 ค่าทริปไกด์/หัวหน ้าทัวร์/คนขับรถ
ค่าทีพักโรงแรม 2 ท่านต่อหนึงห ้องคู่
 ค่าอาหารทุกมือทีระบุในรายการ
ค่าบัตรผ่านประตูเข ้าชมสถานทีระบุไว ้ในรายการ
 ค่าภาษี สนามบินไทย 700 บาท และจีน
ค่าธรรมเนียมวีซา่ กรุ๊ปเข ้าประเทศจีน 1,500 บาท
 ค่าระวางนํ าหนักกระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ 23 กก.
ค่ารถแบตเตอรี และ ค่าเรือทีทะเลสาบคานัส
 นํ าดืมสะอาดบริการ 1 ขวด / ท่าน ทุกวันท่องเทียว

ค่าบริการไม่รวม
 ชุดภาษี ตวั ค่าภาษี สนามบินไทย-จีน, ค่าธรรมเนียมเชือเพลิง, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครืองดืม นอกจากรายการ
 ค่าทํ าหนั งสือเดินทาง/ค่าทําเอกสารของผู ้ถือหนั งสือต่างด ้าว/ค่าวีซา่ ด่วน/ค่าวีซา่ ของชาวต่างชาติ
 ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
สํารองทีนงั มัดจํา 20,000.- พร ้อมแจ ้งชือเป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ทีเหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน
เงือนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน
ขึนไป-เก็บค่าใช ้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใช ้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อน
การเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
โปรดทราบ
เนืองจากซินเกียง เป็ นพืนทีอ่อนไหวทางการเมือง ในกรณีทมี
ี เพียงข่าว ยังไม่มป
ี ระกาศห ้ามเข ้าจากทางรัฐบาลจีน ผู ้จัด
ถือว่ายังมีความปลอดภัยอยูใ่ นระดั บปกติ ยังคงเดินหน ้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตัวเครืองบิน, ตัวรถไฟ, ห ้องพั ก, วีซา่
ต ้องมีการจัดการเตรียมไว ้ล่วงหน ้า แต่ถ ้าในกรณีทมี
ี ประกาศห ้ามเข ้าอย่างเป็ นทางการ ผู ้เดินทางยอมรับความเสียงว่า เมือ
ผู ้จัดหยุดดํ าเนินการอาจมีค่าใช ้จ่ายเกิดขึนได ้ เช่น ค่า วีซา่ ค่าตัวรถไฟ ค่ามัดจํ าตัว ฯลฯ ซึงไม่อาจขอเงินคืนได ้ แต่ใน
ส่วนค่าใช ้จ่ายทียังไม่ได ้ใช ้ หรือ ดํ าเนินเรืองขอคืนได ้ บริษัทฯ จะจัดคืนให ้ลูกค ้าได ้ก็ต่อเมือ ทางบริษัทได ้รับคืนมาจาก
สายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ตา่ งประเทศแล ้วเท่านัน
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงรายการได ้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียว
บางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได ้ทําประกัน
อุบต
ั เิ หตุไว ้ให ้กับลูกค ้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงือนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางใน

กรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะมีการเปลียนแปลงราคา โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ใน
กรณีทมี
ี การขึนลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
่ 1. หนังสือเดินทางทียังมีอายุใช ้ได ้จนถึงวันเดินทางไม่ตํากว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่าง
เอกสารวีซา
สําหรับประทับตราเข ้าออกอย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม 3. รูปสี ถ่ายหน ้าตรง ขนาด 2 นิว 1 ใบ ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
่ ด่วน เมือท่านสง
่ หน ังสอ
ื เดินทางล่าชา้
อ ัตราค่าวีซา
ยืนวีซา่ ด่วน 1 วัน เสียค่าใช ้จ่ายเพิมท่านละ 1,200 บาท / ยืนวีซา่ ด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช ้จ่ายเพิมท่านละ 800 บาท
่ ในกรณีด ังนีคือ
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่ร ับเล่มของท่านวีซา
1.
2.
3.
4.

ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง ไว ้ผมยาว แต่งหน ้า ทาปาก
นํ ารูปเก่าทีถ่ายไว ้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้
นํ ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด ้านหลัง ยืนเอียงข ้าง ฯลฯ มาตัดใช ้ เพือยืนวีซา่
นํ ารูปทีเป็ นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปทีใช ้กระดาษปรินซ์จากคอมพิวเตอร์

ความร ับผิดชอบ บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว, สายการบินและตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศซึงไม่อาจ
รับผิดชอบต่อ
 ความเสียหายต่างๆทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทํ าร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ ฯลฯ
ิ ดกฏหมาย หรือ
 การตอบปฏิเสธการเข ้าและออกเมืองของเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าหรือออกเมือง อันเนืองมาจากมีสงผิ
เอกสารการเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

สรุปแผนความคุม
้ ครองประก ันภ ัยอุบ ัติเหตุระหว่างการเดินทาง
ํ หร ับผูเ้ ดินทางในแผนท่องเทียวข้างต้น
สา
ร ับประก ันภ ัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
ความคุม
้ ครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู ้ใหญ่ 70 ปี ขึนไป รับความคุ ้มครอง 50% ของทุนประกัน
1. การประกันอุบต
ั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal Accident)
2. ค่ารักษาพยาบาล เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while traveling)
3. ค่าใช ้จ่ายการเคลือนย ้าย เพือการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ
(เนืองจากอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation
of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนืองมาจากอุบต
ั เิ หตุ (Personal Liability)

ทุนประก ัน
(SUM INSURE)
1,000,000 บาท
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
200,000 บาท

การประก ันไม่คม
ุ ้ ครอง กรณีทเสี
ี ยชีวต
ิ หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด ้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส ้เลือน, ไส ้ติง
, อาการทีเกียวข ้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย,
เสียสติ, ตกอยูภ
่ ายใต ้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท ้งบุตร, การบาดเจ็บเนืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร ้าย การยึดพาหนะ และ การปล ้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
้ า่ ย ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
การเบิกค่าใชจ
ความร ับผิดชอบสูงสุด ต่ออุบต
ั เิ หตุ / กรุ๊ป - แต่ละครังไม่เกิน สีสิบล ้านบาท....เงือนไขตามกรมธรรม์
ค่าร ักษาพยาบาล – รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู ้เอาประกันเนืองจากประสบอุบต
ั เิ หตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดินทาง
* ข ้อมูลทีระบุข ้างต ้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นการสรุปข ้อมูลโดยสังเขปเพือให ้เกิดความเข ้าใจ ผู ้สนใจและผู ้เดินทาง
สามารถสอบถามรายลละเอียดเพิมเติม ได ้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ทีโทร 02649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่าง การเดินทาง ดังกล่าวเป็ นแผนพิเศษทีออกแบบโดยเฉพาะให ้ตรงตามความประสงค์
ของบริษัทหลักทีเป็ นผู ้บริหารและจัดการการเดินทาง รับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต ้องการความคุ ้มครองเพิมเติมจากทีบริษัทฯได ้ทําประกันไว ้ เช่น ต ้องการเพิมความคุ ้มครอง
การเจ็บป่ วย กระเป๋ าหาย เพิมประกันเทียวบินล่าช ้า หรือขยายวงเงินความคุ ้มครองให ้สูงขึน ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอียดหรือซือประกันและชําระค่าเบียประกันเพิมเองได ้โดยติดต่อที คุณสมชาย ประทุมสุวรรณ ตัวแทนนิว
แฮมพ์เชอร์อน
ิ ชัวรันส์ โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซือกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทน
ประกันภัยอืนๆทีท่านรู ้จักและพอใจ

