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Orient Express ขบวนมหัศจรรยเ์สน้ทางสายไหม 
เจาะลึกเส้นทางซินเจียงกลางและใต้ 10วัน 9คืน 

เดินทางพฤษภาคม 2563 / ALL INCLUSIVE 
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เชญิชวนมาสมัผัส หนึง่สายหนึง่แถบ One belt one road 一带一路 ของปัจจบุัน และเจาะลกึเสน้ทางสาย

ไหมโบราณของซนิเจยีงกลางและใต ้โดยขบวนรถไฟทอ่งเทีย่ว Orient Express 

Orient Express กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1883 ทีป่ระเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เพือ่ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารทั่วไปทีต่อ้งการ

เดนิทางไปยังประเทศตา่งๆในยโุรป ตัง้แตป่ระเทศองักฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวสิเซอรแ์ลนด ์ออสเตรยี ฮังการี ่

อติาลี ่ฯ หลังจากนัน้ไดร้บัการตอบรับอยา่งด ีจงึเริม่ใหบ้รกิารแบบ LUXURY หรหูรา สะดวกสบาย ส าหรับผูท้ีม่ี

ฐานะด ีโดยทกุ 5 ปี จะจดัหนึง่ครัง้ ทกุครัง้ทีจ่ดัไมว่า่ราคาคา่เดนิทางจะแพงแคไ่หนก็ตาม แตล่ะขบวนก็ขาย

เต็มในเวลาไมน่านนัก เมือ่ไดร้ับความนยิมมากจงึไดจ้ัดประจ าทัง้ปี เดนิทางทอ่งเทีย่วในยโุรป จนเป็นต านาน

กลา่วขานกนั ในหมู่นักทอ่งเทีย่ว และน าไปเป็นตัวเอกใน หนังสอื และภาพยนตร ์หลายเรือ่ง 

ในปี 1985 Orient Express ไดเ้ริม่เสน้ทางใหมจ่ากยโุรปมายังเอเชยี โดยเริม่เดนิทางจากสถานีซรูคิ ผา่น

ปารสี เบอรล์นิ วอรซ์อ มอสโคว ์ผา่นไซบเีรยี มาสดุปลายทางทีก่รงุปักกิง่ โดยใหบ้รกิารปีละหนึง่ครัง้ ในปี

เดยีวกนั บรษัิท China Orient Express ก็ไดก้อ่ตัง้ขึน้ เพือ่น านักทอ่งเทีย่วทีม่ฐีานะด ีตอ้งการความหรหูรา มี

ระดับ สะดวกสบาย ไปทอ่งเทีย่วตามเสน้ทางตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี  เชน่ เสน้ทางสายไหมซนิเจยีงใต ้ปีละ

ครัง้ ,  เสน้ทางสายไหมซนิเจยีง-กานซู ่ปีละ สีค่รัง้ นอกจากนี้ Orient Express ยังใหบ้รกิารเสน้ทางอืน่ๆ ใน

ประเทศจนีอกีหลายเสน้ทาง 

• บนรถไฟ Orient Express นอกจากมตีูน้อนตามประเภทตา่งๆแลว้ ยังมตีูเ้สบยีง Restaurant Car 

ตูบ้าร ์Bar Car พรอ้มเปียโน บรรเลงสด โดยนักรอ้ง และนักดนตร ี

• อาหารทกุมือ้เทีย่งและเยน็ทีร่ับประทานบนรถไฟ พรอ้มเสรฟิดว้ยไวนแ์ดง เบยีร ์เครื่องดืม่ และผลไม ้

เมนูอาหารจะไมซ่ ้ากนั 

• ทกุจอดของสถานีตา่งๆจะมผีลไมท้อ้งถิน่สดๆสง่ถงึหอ้งของทกุทา่น 

• ไมต่อ้งยา้ยกระเป๋าใบใหญท่กุวัน ถงึจะไปพักโรงแรมบางคนื ก็แคเ่ตรยีมกระเป๋าเบาๆก็พอแลว้ 

• มแีพทยพ์ยาบาลประจ ารถไฟ เพือ่ความสบายใจของทกุทา่น 

• จบการเดนิทาง กปัตันรถไฟจะมอบใบประกาศนียบตัรใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ศกึษาเจาะลกึเขตปกครองตนเองชนชาตเิหวยหวเูออ่ซนิเจยีง (新疆维吾尔自治区) เมอืงเอกอลูมูฉูี (乌鲁木

齐) และเมอืงรองคาสอื (咯什) ทีเ่ป็นศนูยก์ลางตอนกลางและตอนใตข้องเขตปกครองตัวเอง  

ตลอดเสน้ทางผา่นภมูปิระเทศทีห่ลากหลาย มทีีร่าบสงูเทอืกเขาเทยีนซาน (天山山脉) เทอืกเขาคนุหลนุ (昆

仑山脉) ทะเลทรายถา่เคอ่ลามา่กาน (塔克拉玛干沙漠) ทีใ่หญอ่ันดับสองของโลกและทะเลทรายโกบ ี(戈

壁沙漠) รวมระยะทาง 4558 กโิลเมตร  

สมัผัสทางคาลาโครัมหรอืเสน้ทางไฮเวยจ์นี – ปากสีถาน จากเมอืงคาสอืของจนีไปถงึเมอืงทาโคท 

(THAKOT) ของปากสีถานรวมระยะทาง 1224 กโิลเมตร ถนนสายน้ีไดช้ือ่วา่เป็นถนนลอยฟ้า ทีส่งูทีส่ดุในโลก

แหง่หนึง่เพราะตัง้อยูบ่นเขาสงู 4,600 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล โปรแกรมของเราจะน าทา่นแลน่บนถนนสายน้ี

เพยีง 191 กโิลเมตร จากเมอืงคาสอื ถงึทะเลสาบคาราคลู (Karakul Lake) ซึง่ตลอดสองขา้งทาง ของ

เสน้ทางน้ีมวีวิทวิทัศนท์ีส่วยงามอลังการมาก 

 
หอ้งพกับนรถไฟ (ท ัง้หมดม ี2 แบบ) 
1. แบบ Gold Cabin  

• พกัได ้1 ทา่นตอ่หอ้ง มหีอ้งน า้สว่นตวั 
• พกัได ้2 ทา่นตอ่หอ้ง มหีอ้งน า้สว่นตวั 

2. แบบ Red Wood Cabin 
- พกัได ้1 ทา่นตอ่หอ้ง / หอ้งน า้แชร ์บรกิาร หวัและทา้ยตู ้ 
- พกัได ้2 ทา่นตอ่หอ้ง / หอ้งน า้แชร ์บรกิาร หวัและทา้ยตู ้
- พกัได ้3 ทา่นตอ่หอ้ง / หอ้งน า้แชร ์บรกิาร หวัและทา้ยตู ้
- พกัได ้4 ทา่นตอ่หอ้ง / หอ้งน า้แชร ์บรกิาร หวัและทา้ยตู ้
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วนัเดนิทาง ราคา Classic Red Wood Cabin พกัเดีย่วเฉพาะโรงแรม 
3 คนื จา่ยเพิม่ 

วซีา่จนี 

18-27 พ.ค. 2563 

63,500.- 1 หอ้งพกั 4 ทา่น 5,200.- รวม 

65,900.- 1 หอ้งพกั 3 ทา่น 5,200.- รวม 

71,900.- 1 หอ้งพกั 2 ทา่น 5,200.- รวม 

90,900.- 1 หอ้งพกั 1 ทา่น 

(บนรถไฟ 4 คนื และ 

โรงแรม 3 คนื) 

- รวม 

ราคา Gold Cabin พกัเดีย่วเฉพาะโรงแรม 

3 คนื จา่ยเพิม่ 
วซีา่จนี 

88,900.- 1 หอ้งพกั 2 ทา่น 5,200.- รวม 

125,400.- 1 หอ้งพกั 1 ทา่น 

(บนรถไฟ 4 คนื และ 

โรงแรม 3 คนื) 

- รวม 

 

- PRICE ALL INCLUSIVE – 

** ไมร่บัแชรห์อ้งพกั 

*  โรงแรมคนืแรกและคนืสดุทา้ยทีส่ายการบนิจดัให ้ไมม่พีกัหอ้งเดีย่ว หากตอ้งการพกัเดีย่ว
แจง้เจา้หนา้ทีเ่พือ่เช็คหอ้ง ณ วนัทีเ่ช็คอนิเขา้โรงแรม 

**   ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 3 ลา้นบาท *เงือ่นไขตามกรมธรรม ์ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิตู  

15.00 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน์ 
(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. น าทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ 3U8146 

21.45 น. ถงึนครเฉงิต ูเมอืงเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ภีมูปิระเทศลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา มฤีดรูอ้นที่
อบอุน่ ฤดหูนาวทีไ่มห่นาวนักและมปีรมิาณความชืน้สงู มพีืน้ทีป่ระมาณ 485,000 ตารางกโิลเมต               
ประชากร 83.02 ลา้นคน สว่นหนึง่เป็นชนกลุม่นอ้ยเชือ้ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยี ่ธเิบต เมีย้ว หยุ เชยีง 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้ พักทีโ่รงแรมทีส่ายการบนิจดัให ้

           (โรงแรมคนืแรกทีส่ายการบนิจดัใหไ้มม่หีอ้งพกัเดีย่ว) 

 

 

ราคาขายรวม ค่าวซีา่จนี 1,650 บาท, ค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบนิไทย+ค่าภาษีสนามบนิจีน CN TAX *รวมค่า
ประกันอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์ 
หมายเหต ุ 
- สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ ปรับเปลีย่นไฟล์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอืแจง้ให ้
ทราบในเวลากระชัน้ชดิ ท่านใดที่ตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและ
สอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ 
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วนัทีส่อง  เฉงิต ู- วูลมูฉู-ี พพิธิภณัฑ ์

เชา้ รับประทานอาหารแบบกลอ่ง ขณะเดนิทางไปสนามบนิ 

08.10 น. เดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่3U 8526 สูว่ลูมูฉู ี

11.40 น. ถงึท่าอากาศยานวูลูมูฉี เมอืงวูลูมูฉีเมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเกยีง ตัง้อยู่แถบเทอืกเขาเทยีน
ซาน มคีวามสูง 900 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล มปีระชากร 2.8 ลา้นคน เป็นเขตปกครองตนเองทีม่พีื้นที่
กวา้งใหญ่มากที่สุดในจีน ประชากรทัง้มณฑลมปีระมาณ 23.98 ลา้นคน ชาวซนิเจียงที่มีพลเมอืงกว่า 
70 % นับถอืศาสนาอสิลาม มภีาษาหนังสอืทอ้งถิน่เป็นของตนเอง ในวลูมูฉูีจงึมป้ีายบอกชือ่สถานทีต่า่งๆ 
2 ภาษา คือภาษาทอ้งถิน่ (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง ซนิเกียงถือเป็นจุดศูนย์กลางของ
เสน้ทางสายไหมเป็นทีท่ีเ่ชือ่มต่อเสน้ทางสายไหมทัง้ 3 เสน้ ไดแ้ก ่เหนือ กลาง ไต ้ทัง้สามเสน้น้ีลว้น
ผา่นซนิเกยีงทัง้หมด 

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

น าทา่นเขา้ชมพพิธิภัณฑซ์นิเจยีง พพิธิภัณฑเ์ป็นตกึสองชัน้ ชัน้หนึง่วา่งโชวว์ัตถโุบราณและภาพ 

                    บรรยายความเคลือ่นไหวชองประวัตศิาสตรข์นบธรรมเนียมประเพณีของชนเผา่ชาวพืน้เมอืง  

                    ชัน้สองเป็นเครือ่งแตง่กายของชนเผา่ตา่งๆ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่ HUANQUI INTERNATIONAL HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วลูมูฉู-ี ตลาดนดัขายสนิคา้พืน้เมอืง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าทา่นสูท่ะเลสาบเทยีนฉอื ทีอ่ ยูต่อนกลางของเทอืกเขาเทยีนซาน ลอ่งเรอืชมความสวยงามของ 

สรวงสวรรค ์(天池) ทีม่คีวามสงูถงึ 1,980 เมตรจากระดบัน ้าทะเล มยีอดเขาหมิะโป๋เกอตา่ (博格达峰) ที่

มคีวามสงู 5,445 เมตรเป็นฉากหลัง ทะเลสาบยาว 3 กโิลเมตรกวา่ง 1.5 กโิลเมตร น ้าลกึทีส่ดุ 105 เมตร 
(รวมคา่รถบัส รถแบตเตอรีบ่นภเูขา) 

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

บา่ย        น าทา่นเขา้ชมตลาดนดัขายสนิคา้พืน้เมอืง เพือ่ชมชวีติของชาวบา้นและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ เชน่ 
ผา้พันคอสสีวย เครือ่งเงนิแบบอาหรับ ผลไมอ้บแหง้ เชน่ องุ่น แอปรคิอด กวี ีอนิทผาลัม เมล็ดอัลมอน
อบแหง้ เมลด็วอลนัตอบแหง้ และถั่วอบแหง้ชนดิตา่งๆ 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าที ่(อาหารพเิศษ แพะยา่งทัง้ตวั) 

พกัที ่ HUANQUI INTERNATIONAL HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบ 
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วนัทีส่ ี ่ วลูมูฉู–ี ศนูยว์จิยัพนัธุม์า้ – สวนสาธารณะภเูขาหงซาน – คูเ่ออ่เลอ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

จากนัน้น าทา่นสูศ่นูยว์จัิยพันธุม์า้ มา้เฟอรก์าน่า Ferghana horse (汗血马 หรอื阿哈尔捷金马) เป็น

พันธุท์ีด่ทีีส่ดุในโลก  

เป็นพันธุม์า้ทีด่ทีีส่ดุของโลก จุดเดน่ของมา้คอื วีง่ไดเ้ร็วเป็นพเิศษ มคีวามทรหดอดทนตอ่ทกุ
สภาพแวดลอ้ม พบในแถบเอเชยีกลาง โดยเฉพาะประเทศเตอรเ์มนสิถสน (Turkmenistan) เมือ่สองพัน

สามรอ้ยกวา่ปีกอ่นสมัยราชวงศฮ์ั่นกเ็คยไดพั้นธุม์า้ชนดิน้ีมาจากเชลยศกึซงุหนู (匈奴) และมาถงึราชวงศ์

ชงิพันธุม์า้ชนดิน้ีไดส้ญูพันธุไ์ปจากประเทศจนีแลว้ เมือ่ปีค.ศ. 2014 วันที ่14 พ.ค. ประธาน สจีิน้ผนิ ตอน
เยอืนเตอรเ์มนสิถาน ไดรั้บมอบมา้พันธุน้ี์มาหนึง่ตวั ปัจจุบันศนูยว์จิัยแหง่น้ีไดก้ลายเป็นศนูยว์จิัยทีใ่หญ่
ทีส่ดุของโลกแลว้ และมมีา้พันธุด์น้ีีมากกวา่รอ้ยตวั ชมการฝึกและการแสดขีม่า้ ภายในยังมฟีอสซลิไม ้
และหนิอกุาบาตรทัง้ใหญเ่ลก็รวมกวา่พันกอ้น 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

บา่ย  น าชมสวนสาธารณะภเูขาหงซาน (红山公园) หรอืแปลวา่ภเูขาหนิแดง  เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงวลูมูฉีู   

มคีวามสงู910.8เมตรจากระดับน ้าทะเล  เน่ืองจากภเูขาลกูนี้ประกอบดว้ยหนิทรายแดง จงึเป็นทีม่าของ
ชือ่  มองจากทางไกลเหมอืนมังกรนอนราบอยู่ หวัมังกรหันไปทางแมน่ ้าวลูมูฉู ีถา้ขึน้ไปถงึบนยอดเขา
สามารถมองเห็นเทอืกเขาเทยีนซานยอดหมิะโบเกอรต์า๋ทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะตลอดทัง้ปี  และรอบตัว
เมอืงวลูมูฉู ี

เย็น รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

21.00  ขบวนรถไฟ Orient Express ออกเดนิทางสูเ่มอืงคูเ่อ่อเลอ่ เรมิการท่องเทีย่วโดยรถไฟ Orient Express 
สูซ่นิเจยีงใตเ้มอืงคูเ่ออ่เลอ่  

คนืน้ีรถไฟวิง่ผา่นเทอืกเขาเทยีนซาน ระยะทาง 488 กโิลเมตร 

พกับนรถไฟ Orient Express 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  คูเ่ออ่เลอ่ – ทะเลสาบป๋อซอืถงึหว ู– ดา่นประตเูหล็ก 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ  

 ขบวนรถไฟไดว้ิง่ผ่านช่องเขาเทียนซานสู่ซนิเจียงใต ้เทียนซานเป็นเทือกเขาใหญ่ที่ทอดตัวจากทศิ
ตะวันออกไปทางทศิตะวันตก จงึเป็นเสน้แบ่งซนิเจยีงเหนือและซนิเจยีงใต ้หมายความว่าพืน้ทีต่อนบน
เทอืกเขาเทยีนซานถอืเป็นซนิเจยีงเหนือ และพืน้ทีต่อนลา่งเทยีนซานถอืเป็นเขตซนิเจยีงใต ้

10.30 รถไฟเดนิทางถงึเมอืงคูเ่ออ่เล่อ เมอืงส าคัญในเสน้ทางสายไหม เมอืงเอกของจังหวัดปายนิกั๋วเลิง่ (巴音

郭楞州) จังหวัดทีม่พีืน้ทีใ่หญอ่ันดับหนึง่ของจนี คนพืน้เมอืงสว่นใหญใ่นเขตน้ีเป็นเผา่มองโกล  

น าทา่นชมทะเลสาบบอ้ซอืถงึห ู ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศจนี มพีืน้ที ่1,228 ตรกม.  มแีมน่ ้า
ไคตูไหลลงสูท่ะเลสาบบอ้ซอืถงึหู และทีน่ี่ยังเป็นตน้น ้าของแม่น ้านกยูง ชมสว่นทะเลสาบเล็กทีอุ่ดมไป
ดว้ยป่าตน้ออ้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

บา่ย น าท่านชมด่านประตูเหล็ก (IRON GATE PASS) ด่านเก็บค่าธรรมเนียมในเสน้ทางสายไหม ในสมัยกอ่น
ทกุคาราวานทีข่า้มเขา้เขตจนีและตอ้งการผา่นเทอืกเขาเทยีนซานเขา้สูต่อนกลางของจนี จะตอ้งผา่นดา่น
ประตเูหล็ก เพราะชอ่งเขา เทยีนซานทีผ่า่นเมอืงคูเ่ออ่เลอ่จะมคีวามสงูชนันอ้ยทีส่ดุ เดนิทางง่ายทีส่ดุ จนี
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ไดส้่งกองทหารและเจา้หนา้ทีจ่ากเมอืงหลวงมาประจ าทีน่ี่ เพื่อเก็บค่าธรรมเนียมสนิคา้และรักษาความ
มั่นคงของประเทศ โดยเริม่สง่ทหารมาประจ าการตัง้แต่สมัยราชวงศฮ์ั่นและมกีารตัง้ทีท่ าการทหารอย่าง
เป็นทางการในสมัยราชวงศถ์ัง 

เย็น รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

 หลังอาหารกลับขึน้รถไฟ 

20.30  เดนิทางต่อสู่เมอืงคาสอื（喀什）พักบนรถไฟ ระยะทาง 987 กโิลเมตร วิง่ผ่านทะเลทรายถ่าเค่อลาม่า

กาน 

พกับนรถไฟ Orient Express 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก คาสอื – ทะเลสาบขา่ลาคูล่ ี ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ 

 **เตรยีมสมัภาระทีจ่ าเป็น เพือ่นอนพักทคีาสอื 1 คนื กระเป๋าใหญเ่ก็บไวใ้นหอ้งพักบนรถไฟ** 

08.00  รถไฟเดนิทางถงึเมอืงคาสอื น าท่านเดนิทางสูท่ะเลสาบขา่ลาคู่ลี ่(卡拉库里湖) ระยะทาง 191 กม.โดย

ใชเ้สน้ทางไฮเวย์จีน-ปากสีถาน ที่มีความยาวรวม 1,224 กม. เริม่ตัง้แต่เมืองคาสอืจรดชายแดนจีน-

ปากีสถานที่ช่องเขาด่านคุนจิรับ พาส Khunjerab Pass (红其拉普口岸) ถึงเมืองทาโคท (Thakot) 

ของปากสีถาน  ฝ่ังจนียาว 415 กโิลเมตร ฝ่ังปากสีถานยาว 809 กโิลเมตร .หรอืมชีือ่เรยีกเป็นทางการว่า 
“ถนนมติรภาพจีน-ปากสีถาน” ชือ่ทางภาษาอังกฤษเรียกว่า Karakoram Highway “คาราโครัมไฮเวย์” 
ปัจจุบันคาราโครัมไฮเวยไ์ดส้รา้งขยายถงึกรุงอสิลามาบัดและท่าเรอืกวาดาร ์(Gwadar) แลว้  ถนนสายน้ี
เรมิสรา้งตัง้แต่ค.ศ. 1969 แลว้เสร็จในปี ค ศ1979  เปิดใชใ้นปี ค.ศ.1986 เดอืนพฤษภาคม ถนนสายน้ี 
ถอืเป็นถนนลอยฟ้าทีม่วีวิทวิทัศน์สวยงามมาก และเป็นถนนทีส่รา้งขึน้องิต านานเสน้ทางคา้ขายโบราณ 
“เสน้ทางสายแพรไหม” 

เทยีง รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

บา่ย น าชมทะเลสาบลอยฟ้า “ขา่ลาคูล่ีห่ว”ู บนความสงู 3,600 เมตรจากระดับน ้าทะเล  น ้าทะเลสาบสฟ้ีาเขยีว

ใส ตัดกับภเูขาหมิะ “มู่ซือ่ถ่า” (慕士塔冰山) ทีม่ยีอดเขาสงู7546เมตร ทีเ่ป็นฉากหลัง ท าใหว้วิทวิทัศย์

สวยงามจนบรรยายไม่ถกู เชญิขีม่า้หรอืขีอ่ฐูถ่ายรูปตามอสิระ (ไม่รวมค่าขีม่า้ขีอู่ฐ)  จากนัน้เดนิทางกลับ
เมอืงคาสอื 

เย็น รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

พักที่โรงแรม Radisson hotel (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
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วนัทีเ่จ็ด  เมอืงเกา่คาสอิ-สุสานเซยีงเฟย-มสัยดิอา้ยถตี ัว๋เออ่-รถไฟไปคูเ่ฌอ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าชมเขตเมอืงเกา่คาสอื บา้นสรา้งดว้ยดนิเพือ่รักษาอณุหภมู ิเย็นสบายในฤดูรอ้น และจะไมเ่ย็นจัดในฤดู
หนาว บางหลังจะสรา้งชัน้ใตด้นิอยูใ่นบา้นเพือ่เพิม่พืน้ทีใ่ชส้อย เทีย่วเมอืงเกา่ชมบา้นเรอืนตามตรอกซอก
ซอย ไดบ้รรยากาศสงบ ไม่พลุกพล่านบา้นหลายหลังเพิง่เปิดประตูบา้นออกมากวาดลานหนา้บา้น บาง
บา้นก าลังตดิเตาไฟ บางหลังน าพรมออกมาสะบัดปัดฝุ่ นจัดขา้วจัดของตัง้รา้นคา้หนา้บา้น 

 จากนั้นน าชมสนมเซยีงเฟย สุสานของพระสนมที่ไดรั้บการคัดเลือก และส่งเขา้ถวายตัวกับเฉียนหลง
ฮ่องเต ้เล่ากันว่า เฉียนหลงฮ่องเตลุ้่มหลงโปรดปรานพระนางมาก เน่ืองจากมกีลิน่กายหอมกรุ่นเหมอืน
กลิน่ดอกไม ้และเลา่กันอกีวา่เมือ่พระสนมเสยีชวีติลง เฉียนหลงฮอ่งเตไ้ดจั้ดขบวนทหาร 66,660 คน สง่
ศพนางกลับบา้นเกดิที่คาชการ์ เน่ืองจากถนนหนทางจากเมืองหลวง มาถงึชายแดนคาชการห์่างไกล
ทรุกันดาร เมือ่ถงึคาชการค์งเหลอืนายทหารร่วมขบวนเพยีง 6 คนเท่านัน้ ตัวสสุานภายนอกกอ่สรา้งเป็น
ยอดโดม ประดับภายนอกดว้ยกระเบือ้งหนิหลากส ีภายในเก็บรักษาดูแลศพในตระกลูของพระสนมถงึ 5 
รุ่น 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

น าชมมัสยดิอา้ยถตีั่วเออ่ (艾提朶尔) มัสยดิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศจนี มพีืน้ที ่16,800 ตารางเมตร สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1442 มคีวามสงู 12 เมตร ตกแตง่ดว้ยกระเบือ้งอฐิสเีหลอืง ตัวมัสยดิสองขา้งซา้ยขวามหีอ
สูง 18 เมตร ภายในสามารถประกอบพธิีละหมาดได ้10,000 คน แต่ถา้รวมถงึภายนอกบรเิวณมัสยดิ
สามารถจุคนไดถ้งึ 30,000-50,000 คน ในเทศกาลส าคัญทางศาสนาทัง้ภายใน-นอกมัสยดิ รวมถงึ
บรเิวณจัตรัุสโดยรอบ ชาวมสุลมินับแสนคนเคยหลั่งไหลมาชมุนุมเพือ่รวมประกอบพธิทีางศาสนาทีน่ี่ดว้ย
ความศรัทธา 

เย็น รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

23.00  รถไฟออกเดนิทางสูเ่มอืงคูเ่ฌอ พักบนรถไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีแ่ปด  คูเ่ฌอ – แคนยอนหบุผาแดง –  วดัเกา่ซูปาซือ๋ – รถไฟไปทูทู่ห่ลูฟ่าน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ   

07.30  รถไฟถงึเมืองคู่เฌอ เมืองเอกของจังหวัดอาเค่อซู (阿克苏州) สมัยโบราณคู่เฌอเป็นเมืองหลวงของ

อาณาจักรกยุฉือ (龟兹国) เคยเจรญิรุ่งเรอืงมาก เป็นดนิแดนแห่งดนตรแีละเสยีงเพลง และยังเป็นเมอืง 

โอเอซสิใหญท่ีส่ าคัญในเสน้ทางสายไหม ในสมัยราชวงศ ์พระสวนจวง (ถังซ าจั๋ง) เคยเดนิทางผา่นเมอืง
น้ีในเสน้ทางแสวงบญุสูอ่นิเดยีสมัยราชวงศถ์ังพระถังซ าจ๋ังตอนแสวงบญุ 

   น าท่านสูหุ่บผาแดงคูเ่ฌอ (KUCHE GRAND CANYON) แคนยอนหนิชัน้ทรายสแีดง เวลาแสงอาทติย์
สาดสอ่ง สขีองหนิจะแดงเขม้ตัดกับสขีองฟ้าดูตืน่ตา น าท่านเดนิเทา้เขา้สูหุ่บเขา ชมโตรกผาหนิทีม่ยีอด
เป็นแทง่แหลมเสยีดฟ้า ชมหนิรูปร่างตา่งๆกันละลานตา มยีอดเขารูปทรงคลา้ยนกกระจอกเทศ  ชมหนิรูป
หมาจู รูปสาวเตน้ร าอยู่ในหอ้งโถงมหีนา้ผาชะง่อนง ้า มชีอ่งเขาโคง้คดเหมอืนอุโมงค ์สองขา้งทางกอ่น
เขา้แคนยอนท่านจะไดเ้ห็นภูเขาหลากส ีด า แดง เหลอืง เขยีวขีม้า้ ขาว ฯลฯ สว่นหนึง่เป็นเพราะแร่ธาตุ
ตา่งๆทีผ่สมอยูเ่มือ่ตอ้งแสงจะสะทอ้นออกมาเป็นสทีีต่า่งกัน  

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  

น าชมวัดเกา่ซปูาซือ๋ (苏巴什佛寺遗址) ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเมอืงคู่เฌอ20กโิลเมตร 

เคยเจรญิรุ่งเรืองอย่างมาก ในปี ค.ศ. 530 - 950 สมัยราชวงศถ์ัง ปี ค.ศ.628 พระสวนจวง (ถังซ าจั๋ง) 
เคยเดนิทางผ่านวัดน้ีในเสน้ทางแสวงบุญสู่อนิเดยี และท่านยังไดพ้ักอยู่นานถงึสองเดอืนกว่าเพื่อแสดง
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ธรรมเทศนา วัดน้ีไดถู้กเผ่าท าลายในศตวรรษที่ 9 ช่วงสงครามศาสนา ปัจจุบันเกือบทั ้งหมดมีการ
พังทลายไปตามกาลเวลา คงเหลอืเพยีงโคกดนิ ก าแพและตอม่อทีย่ังยนือยู่เป็นพันปี และปี ค.ศ. 1998 
รัฐบาลกลางไดป้ระกาศใหเ้ป็นสถานโบรานจะตอ้งอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ี

เย็น รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร 

23.00  รถไฟออกเดนิทางสูเ่มอืงทูห่ลูฟ่าน พักบนรถไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่กา้    ทูห่ลูฟ่าน-วลูมูฉู-ีเฉงิต ู

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ (ถงึสถานีทูห่ลูฟ่าน) 

08.00 น. เตรยีมกระเป๋าสัมภาระลงจากรถไฟ น าท่านชมเมอืงทู่หลู่ฟาน เมอืงโอเอซสีอกีแห่งบนเสน้ทางสายไหม 
เป็นเมอืง 3 ทีส่ดุในจนี (1. ต ่าทีส่ดุในจนีต ่าจากระดับน ้าทะเล 154.43 เมตร  2. รอ้นและแหง้ทีส่ดุในจนี 
อณุหภูมเิฉลีย่ 35 องศาเซลเซยีส เคยรอ้นสงูสดุถงึ 49 องศาเซลเซยีส  3. ลมแรงสดุ จงึมโีรงงานไฟฟ้า
พลังลมหลายแห่ง) เมืองทู่หลู่ฟานเป็นเมืองผลไมท้ี่ลือชื่อ มีทั ้งองุ่น ลูกทอ้ แอพริคอด แตงฮาม ี
โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไมท้ี่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทัง้ในและต่างประเทศ ช่วงที่มผีลไมม้ากที่สุดคือใน
ระหวา่งเดอืนก.ค.–ส.ค. ในชว่งดังกลา่วจะมงีานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจ าปี 

น าทา่นไปชม ฝอเยีย่นซาน หรอื ภูเขาเปลวไฟ ซึง่เป็นสถานทีท่ีก่ลา่วถงึในนวนยิายไซอิว๋ ตอนทีซ่นุหงอ
คงไปยมืพัดกายสทิธิจ์ากองคห์ญงิพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพือ่ใหพ้ระถังซ าจ๋ังไดเ้ดนิทางไป
เชญิพระไตรปิฎกทีอ่นิเดยีตอ่ ภเูขาเปลวไฟมลีกัษณะเป็นเขาหนิสอีฐิแดงทัง้ลกู ไมม่ตีน้ไมใ้บหญา้ขึน้เลย 
มองแตไ่กลจะเห็นเป็นสเีพลงิคลา้ยไฟก าลังลกุไหม 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

  ชม “คานเอ๋อจิง่”ระบบชลประทานใตด้นิของทู่หลู่ฟานซึง่มกีารต่อท่อเพือ่น าน ้าทีล่ะลายจากน ้าแข็งบน

ภเูขาสงูลงมายังทีร่าบแถบโอเอซสี โดยการขดุทอ่ใตด้นิเพือ่ป้องกันการระเหยของน ้าในฤดรูอ้น 

น าชมเมอืงโบราณเจยีวเหอกูเ่ฉิน交河古城 ทีม่อีายเุกา่แกก่วา่เมอืงโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี เคย

เป็นเมอืงหลวงในยคุอาณาจักร CHESHI ถกูท าลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิน้ศตวรรษที ่13  

17.30 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

18.43 น. จากนัน้สูส่ถานีรถไฟความเร็วสงู ขบวน D2701 เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงวลูมูฉีู 

19.37 น. เดนิทางถงึวลูมูฉูี 

น่ังรถทัวรไ์ปสนามบนิเมอืงวลูมูฉูี 

22.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิ 3U8842 
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วนัทีส่บิ           เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 

01.50 น. ถงึเมอืงเฉงิต ูน าเขา้ทีพ่ัก 

 พักทีโ่รงแรมทีส่ายการบนิจดัให ้

           (โรงแรมคนืทีส่ายการบนิจดัใหไ้มม่หีอ้งพกัเดีย่ว) 

10.00 น. ออกจากโรงแรม เดนิทางสูส่นามบนิ ทานอาหารเชา้ทีส่นามบนิ 

14.40 น.  เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่3U 8145 

16.35 น.  กลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

อตัราคา่บรกิารรวม   

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยัด  

2. คา่ทีพ่ัก 2 ทา่น ตอ่หนึง่หอ้งคูส่ าหรับหอ้งพักในโรงแรม  

3. คา่ทีพ่ักบนรถไฟ   

4. คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท, จนี 90 หยวน  

5. คา่วซีา่ประเทศจนีแบบธรรมดา 1,650 บาท  

6. คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ  

7. คา่ประกันภัยทางอากาศ  

8. คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ  

9. คา่รถรับสง่ตามสถานทีท่อ่งเทีย่วระบตุามรายการ  

10. คา่บัตรผา่นประตเูขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ตามรายการ  

11. คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทีม่นี ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กโิลกรัม  

12. คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 3,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

13. คา่ทปิไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรไ์ทย 

 

คา่บรกิารไมร่วม   

1. คา่ใชจ่้ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือจากรายการ  

2. คา่ท าเนียมหนังสอืเดนิทาง  

3. คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว  

4. คา่วซีา่ดว่น *กรณีตอ้งการยืน่วซีา่ดว่นเพิม่จากคา่วซีา่ 1,200 บาท 

5. คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ 

6. คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

7. คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศทีอ่ยูน่อกเหนือโปรแกรมทัวร ์

 
หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่ม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่

ทีร่ะบใุนโปรแกรมไดท้ัน อันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาต ิความล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบนิ จะ

ไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตท่ัง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหาน้ีโดย

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะ

การช าระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอุบัตเิหตุไวใ้หก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 3,000,000 บาท 

เงือ่นไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น / บรษัิทขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม ทีม่กีารปรับขึน้ หรอืการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ / หากท่านมเีทีย่วบนิภายในประเทศแจง้เจา้หนา้ที่ๆ

ทา่นจองดว้ยใหท้ราบกอ่นออกตั๋ว ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากมกีารเลือ่นไฟลท์ ดเีลย ์ไฟลท์

ถกูยกเลกิ ไมว่า่เทีย่วบนิใดเทีย่วบนินงึ 

ส ารองทีน่ ัง่ มัดจ า 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตาม สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 
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เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักค่าใชจ่้าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วัน

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

กอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจ

รับผดิชอบตอ่ 

• ความเสยีหายตา่งๆทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต  ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

• การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฏหมาย หรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

• การจ าหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมสว่นตัวทีไ่ม่ไดเ้กีย่ว ขอ้งกับ

บรษัิททัวรแ์ตป่ระการใด การอดุหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมัครใจและความพงึพอใจของทา่น  หากเกดิกรณีสนิคา้

ทีไ่ดรั้บไม่ตรงกับทีส่ั่งไว ้หรอืจ านวนสนิคา้ไม่ตรงกับทสีัง่ หรอืไม่ไดรั้บความสะดวก กรุณาตดิต่อไกดผ์ูข้ายโดยตรง 

หรือผ่านหัวหนา้ทัวรเ์ท่านั้น  บรษัิทฯไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ กับการจ าหน่ายขนมบนรถของไกด์และหัวหนา้ทัวร์

ทัง้ส ิน้  ทางบรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการรับเปลีย่นหรอืคนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถิน่ในทกุกรณี 

• บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านัน้** และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูป 

พริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวหรอืเสือ้ผา้สอีอ่นเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้ 2ขา้ง 

 - ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่เเวน่สายตา 

4. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวถ่ายเอกสารที่ชัดเจน หรือ ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็ก

ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

 - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทางขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา 

สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน 

และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวซี่า เล่มที่มีปัญหา 

(สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

5 .โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลี่ยน

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 

 


