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+++ ย้อนรอยเส้นทางสายไหมจากซิ นเจียง สู่กานซู่ +++









อูหลูม่ฉู ี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซิ นเจียงอุยกูร์
ทูลฟ
ู าน เมืองโบราณบนเส้นทางสายไหม และเมืองแห่ง 3 ที่สดุ ของจีน
ชมเมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวเพลิง และ คานเอ๋ อจิง
ตุนหวง โอเอซิสแห่งสุดท้าย เมืองแห่งพุ ทธศิลป์พันปี ถ้าผาโม่เกาคู
ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ หรือ หมิงซาซาน สระน้าเสี้ยวจันทรา
ด่านเจียยี่กวน กาแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย
จางเย่ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย งดงามประดุจดังภาพเขียนสีสดใส
อู่เว่ย สุสานเหลยไถ สมัยราชวงศ์ฮั่น

+++ ราคารวมทิป,วีซ่าเดี่ยว,ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ ง +++
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กาหนดการเดิ นทาง
23 – 30 พฤษภาคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ – สนามบิ นสุวรรณภูมิ – กวางเจา – อูหลูม่ฉู ี
06.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 แถว U เคาน์เตอร์
CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
08.40 น.
ออกเดินทางสู่นครกวางเจา โดยเทีย่ วบินที่ CZ 362 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม)
12.25 น.
เดินทางถึงนครกวางเจา (เวลาท้องถิน่ ประเทศจีนเร็วว่าไทย1ชัวโมง)แวะพั
่
กรอเพื่อเปลีย่ นเครือ่ งบิน
15.15 น.
ออกเดินทางสู่อูหลูมฉู่ ี โดยเทีย่ วบินที่ CZ 6888
20.45 น.
เดินทางถึงสนามบิน เมืองอูหลูม่ฉู ี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ตัง้ อยูท่ างภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน
และเป็ นเขตปกครองตนเองทีใ่ หญ่ทส่ี ุดภายใต้การดูแลของ
ประเทศจีน
ประชากรส่วนใหญ่ของซินเจียงเป็ นชาวอุยกูร์ มีความเกีย่ วโยงด้านเชือ้ สายกับชาว
เติรก์ และนับถือศาสนาอิสลามกว่า 70 % ของประชากร ทําให้มวี ถิ ชี วี ติ และวัฒนธรรมจึงแตกต่าง
จากคนจีนทัวไป.....
่
ภาษาสําคัญทีใ่ ช้ คือ เหวยอู๋เอ่อร์ รองลงมา คือ ภาษาจีนกลาง ดังนัน้ ตาม
สถานทีต่ ่าง ๆ จะขึน้ ป้ าย 2 ภาษาทีค่ วบคู่กนั เสมอ และมีเขตแบ่งเวลาแตกต่างจากปั กกิง่ ถึงแม้
ประเทศจีนจะใช้ระบบเวลาเดียวกัน คือใช้เวลาของปั กกิง่ เป็ นมาตรฐาน แต่ในความเป็ นจริง อูหลูมู่
ฉี มีเวลาจะล่าช้ากว่าปั กกิง่ 2 ชัวโมง……หลั
่
งรับสัมภาระแล้ว นําท่านไปยังภัตตาคาร
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเข้าทีพ่ กั HAMI DAXIA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
เช้า

อูหลูม่ฉู ี – ทูลฟู าน – เมืองโบราณเกาชาง– ภูเขาเปลวไฟ – คานเอ๋อจิ่ ง – เจดียซ์ ูกง–
หมู่บ้านอุยกูร์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2) นําท่านออกดินทางสู่ ทูลฟู าน (ใช้เวลาประมาณ 3
ชัวโมง)
่
เมืองโบราณ 2,000 ปี บนเส้นทางสายไหม เป็ นแอ่งทุ่งราบและภูมปิ ระเทศมีเอกลักษณ์โดด
เด่นแตกต่างไปจากทีอ่ ่นื คือเป็ นเมือง 3 ทีส่ ุดของประเทศจีน คือ 1. ร้อนทีส่ ุด ใน1 ปี มวี นั ทีอ่ ากาศ
ร้อนเกิน 35 องศาเซลเซียสถึง 99 วัน และอุณหภูมเิ คยสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 2. แห้งแล้งสุด
ปริมาณนํ้าฝนวัดได้เฉลีย่ 16.75 มิลลิเมตร และ 3. ตํ่าทีส่ ุดในจีน บริเวณทะเลสาบไอ้ตง้ิ หู ความสูง
จากระดับนํ้าทะเล คือ – 154.43 เมตร ตํ่าสุดในจีนและเป็ นอันดับ 2 ของโลก . จากนัน้ ไปชม
เมืองโบราณเกาชาง นําท่านนังรถ
่ แบตเตอรีเ่ พื่อชมเมืองโบราณ ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในประเทศจีน
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เนื้อทีก่ ว้างถึง 20 ตารางกิโลเมตร กษัตริยท์ ม่ี ชี ่อื เสียงทีส่ ุดคือ จวี้ เหวินไท้ พระองค์เลื่อมใส
ศรัทธาพระถังซัมจั ๋งเป็ นอย่างมาก จึงสร้างโรงธรรมให้พระถังซัมจั ๋งใช้เป็ นทีเ่ ทศนาพระธรรมให้กบั
พระราชวงศ์ ขุนนาง และประชาชน ....ชม ต้าฝอซื่อ พุทธสถานขนาดใหญ่ในสมัยค.ศ.ที่ 6 ซึง่
ยังคงมีฐานรากของพระเจดียข์ นาดใหญ่ ให้ได้ชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านชม ภูเขาเปลวเพลิ ง เป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเทียน
ซานสูงจากระดับนํ้าทะเล 500 เมตร ลักษณะของภูเขาเป็ นสี
แดงเพลิง ไม่มตี น้ ไม้ปกคลุมถูกสายสมและฝนกัดเซาะมานาน
จนผุกร่อน มองจากไกลๆ เหมือนกับเพลิงลุกไหม้ ภูเขาเพลิง
นี้ถูกนักประพันธ์เรือ่ ง ตํานานไซอิว๋ นําไปใช้ในตอน ซุนหงอคง
ยืมพัดเหล็กจากองค์หญิงพัดเหล็กมาพัดดับไฟทีภ่ เู ขาแห่งนี้
เพื่อให้พระถังซัมจั ๋ง เดินทางไปเชิญพระไตรปิ ฎกทีป่ ระเทศอินเดีย..... นําท่านชม คานเอ๋อร์จิ่ง
หรือ คาเรซ เป็ นระบบชลประทานใต้ดนิ ทีแ่ สดงถึงภูมปิ ั ญญา
ของคนท้องถิน่ ทีต่ อ้ งปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ เพื่อดํารงชีวติ
ในกลางทะเลทรายได้
ด้วยการขุดอุโมงค์ใต้ดนิ เพื่อรองรับ
นํ้าทีล่ ะลายจากภูเขาหิมะเทียนซาน
ไหลลงสู่แอ่งนํ้าและ
เชื่อมต่อกับท่อบนพืน้ ดินกระจายไปยังแหล่งชุมชนต่างๆ
ระบบนํ้าใต้ดนิ นี้ยงั ช่วยป้ องกันการระเหยของนํ้า ทําให้ทลู ู
ฟานกลายเป็ นดินแดนโอเอซีสกลางทะเลทราย .....นําท่านชม
เจดียซ์ ูกง หรือ เอ๋อมิน มิเนเร่ต์ สร้างในปี ค.ศ.1778 สมัย
จักรพรรดิเฉียนหลง โดยสุไลมานผูบ้ ญ
ั ชาการของทูลฟู าน เพื่อ
สดุดใี ห้บดิ าซึง่ เป็ นผูน้ ําชาวอุยกูรช์ ่วยราชสํานักชิงสูร้ บกับกบฏ
เจดียแ์ ห่งนี้สร้างด้วยอิฐ ตอนกลางและบนสอบเข้า จัดเรียงอิฐ
ลวดลายรูปทรงเรขาคณิต ภูเขา คลื่น, ต้นไม้ และอื่นๆ ข้าง
เจดียม์ อี าคารมัสยิดทรงสีเ่ หลีย่ มหลังคาทรงกลีบบัวและใช้ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาใหญ่ๆ
เท่านัน้ ....นําท่านแวะเยีย่ มชมหมูบ่ า้ นชาวอุยกูร์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเข้าทีพ่ กั HUO ZHOU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ทูลฟู าน – เมืองโบราณเจียวเหอ – รถไฟความเร็วสูง – ตุนหวง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (5) นําท่านไปชม เมืองโบราณเจียวเหอ มีประวัตศิ าสตร์
ยาวนานกว่า 2,300 ปี เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรฉือซื่อ และยังเคยเป็ นเมืองขึน้ ของ
อาณาจักรเกาชาง ก่อนทีจ่ ะหมดความสําคัญลงจากการทําลายของกองทัพมองโกลในช่วง ค.ศ.ที่
13 …..เมืองโบราณเจียวเหอมีรปู ร่างเหมือนใบไม้ ยาวประมาณ 1,650 เมตร และกว้างประมาณ
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300 เมตร ตัง้ อยูร่ ะหว่างแม่น้ําสองสาย รายล้อมด้วยผาสูงถึง
30 เมตร ถึง 3 ด้าน ใช้เป็ นกําแพงเมืองแทน ประตูเมืองมีสอง
แห่งคือประตูตะวันออกและประตูใต้ ภายในเมืองมีถนนหลัก
ยาว 350 เมตร กว้าง 10 เมตร แบ่งตัวเมืองเป็ นตะวันตกและ
ตะวันออก ตามประวัตศิ าสตร์บนั ทึกไว้ว่า มีผอู้ าศัยอยู่ 700
ครัวเรือน ประชาชน 6500 คน และ ทหาร 835 คน และในปี
ค.ศ. 1961 รัฐบาลจีนประกาศให้ซากเมืองโบราณเจียวเหอเป็ นโบราณสถานระดับชาติ และเมืองนี้
ยังได้ช่อื ว่าเป็ น ซากโบราณสถานทีส่ วยงามสมบูรณ์แบบทีส่ ุดในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านไปยังสถานีรถไฟ.....
ออกเดินทางสู่สถานีหลิวหยวน โดยขบวนรถไฟ D2714
เดินทางถึงสถานีรถไฟหลิวหยวน จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง ตัง้ อยูภ่ าคตะวันตกของ
มณฑลกานซู ติดกับมณฑลซินเกียง และยังตัง้ อยู่ระหว่างทะเลทรายโกบี กับทะเลทรายตากลามา
กัน และเป็ นเมืองโอเอซิสด่านสุดท้ายของเส้นทางสายแพรไหมจากนครฉางอาน ก่อนทีจ่ ะแยก
ออกเป็ นสายเหนือ, สายใต้ และสายทุ่งหญ้า จึงเป็ นจุดแวะพักของผูท้ จ่ี ะเดินทางในสมัยโบราณ ทัง้
ผูค้ นทีเ่ ดินทางมาจากตะวันตกและผูเ้ ดินทางมาจากตะวันออก ทําให้ศาสนาและวัฒนธรรม สองฝั ง่
ซีกโลกได้มาบรรจบกันทีน่ ่.ี ..
และทําให้ตุนหวงกลายเป็ นแหล่งรวมวัฒนธรรมผสมตะวันตกและ
ตะวันออกโดยเฉพาะศาสนาพุทธได้แพร่หลายเข้าสู่ประเทศจีน .....
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านเข้าทีพ่ กั TIANRUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ตุนหวง – ถา้ ผาโม่เกาคู – หมิ งซาซาน – สระน้าเสี้ยวจันทรา
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (8) นําท่านไปยัง ถา้ ผาโม่เกาคู เป็ นถํ้าทางพุทธศาสนาที่
สําคัญและเป็ นมรดกโลกอันยิง่ ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน
นับตัง้ แต่เริม่ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 4-14 ( ราชวงศ์เว่ยเหนือ
– ราชวงศ์หยวน) ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของ
มนุษย์ จึงได้ทําการเจาะผนังหินทรายบนหน้าผาของภูเขาหมิง
ซา ซึง่ สูงจากพืน้ ดินประมาณ 50 เมตร ยาวกว่า 12 กิโลเมตร
สร้างเป็ นถํ้าน้อยใหญ่รวม 492 ถํ้า, รูปปั ้ น 2,415 รูป และภาพ
จิตรกรรมบนฝาผนังและเพดาถํ้าอันงดงามทีถ่ ูกวาดไว้แตกต่าง
กันไปตามยุคสมัย....ทําให้ถ้ําผาโม่เกาคู กลายเป็ นศาสนสถานทีส่ าํ คัญบนเส้นทางสายแพรไหม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นําท่านไปยัง หมิ งซาซาน หรือ เนิ นทรายครวญ เกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ด้วยทีต่ งั ้
ของหมิงซาซาน เป็ นส่วนหนึ่งของภูเขาฉีเหลียน และรับลมจากทะเลทรายโกบีของมองโกเลีย เมือ่
ลมพัดจากทะเลทรายมาปะทะกับภูเขา ก็หอบเอาทรายเม็ดเล็กๆติดตามด้วย จนกลายเป็ นเนินทราย
กว้างใหญ่และรุปร่างของหมิงซาซาน เปลีย่ นแปลงไปตามกระแสลมทีพ่ ดั ผ่าน มีตํานานเล่าว่าเคยมี
กองทหารมาแวะพักบริเวณนี้ และได้ถูกพายุทรายพัดฝั งกลบกองทหารให้อยูใ่ ต้ภเู ขาทราย เวลาลม
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พัดมาก็จะได้ยนิ เสียงร้องของทหาร.....ไฮไลท์ของทีน่ ่ี !!! ให้ท่านได้ขอ่ี ูฐสองหนอก (พันธุซ์ นิ เจียง
สัญลักษณ์ค่ขู องหมิงซาซาน เพื่อเดินเทีย่ วชมบรรยากาศ และทัศนียภาพอันงดงามของหมิงซาซาน

คํ่า
วันที่ห้า
เช้า
กลางวัน
บ่าย

คํ่า
วันที่หก
เช้า

.....จากนัน้ นําท่านชม เย่วหยาฉวน หรือ สระน้าเสี้ยวจันทรา สระนํ้ากลางทะเลทราย มีพน้ื ที่
ประมาณ 5 ไร่ ความลึกของสระเฉลีย่ 3.2 เมตร นํ้าใสเหมือนกระจก และไม่เคยเหือดแห้งไป
นับตัง้ แต่โบราณ ยามต้องแสงอาทิตย์เกิดเงาระยิบระยับสวยงาม.....นําท่านกลับเข้าสู่ตวั เมืองตุน
หวง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเข้าทีพ่ กั TIANRUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
ตุนหวง – กาแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (11) นําท่านเดินทางสู่ เจียยวี่กวน (ใช้เวลาประมาณ 4
ชัวโมง
่ ) ระหว่างทางชมวิวทะเลทรายโกบี สัมผัสความยิง่ ใหญ่ของแผ่นดินอันสุดขอบฟ้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)
นําท่านชม กาแพงเมืองจีน และป้ อมปราการด่านเจียยวี่กวน สร้างขึน้ ในสมัยต้นราชวงศ์หมิง
ค.ศ.1372 เป็ นด่านสุดท้ายของกําแพงเมืองจีนทีท่ อดตัวยาวจาก
ด่านซานไห่กวน ทางทิศตะวันออก รวมระยะทางยาวทัง้ สิน้ จาก
ตะวันออกถึงตะวันตก 12,700 ลี้ ความยาวของตัวด่าน 733
เมตร สูง 10 เมตรโดยใช้อฐิ สีเหลืองนวลทีห่ าได้ในแถบนี้ ซึง่ ต่าง
จากด่านแถวปั กกิง่ ทีเ่ ป็ นหินสีเทา
โดยนายช่างผูค้ วบคุมการ
ก่อสร้างได้สงอิ
ั ่ ฐมาใช้ในการสร้างเกินมาเพียงก้อนเดียวเท่านัน้
ปราการด่านนี้ยงั ได้รบั การขนานนามว่าเป็ น ด่านแรกทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดในใต้หล้า ....บริเวณป้ อม
ปราการแบ่งออกเป็ นพืน้ ทีเ่ มืองชัน้ ใน กับพืน้ ทีช่ นั ้ นอกกําแพง และมีอาคารเก่าแก่ทอ่ี นุรกั ษ์ไว้เป็ น
อย่างดี ปั จจุบนั พืน้ ทีช่ นั ้ ใน มีลานแสดงศิลปะการต่อสู,้ โรงละครจีนโบราณและสิง่ น่ าสนใจหลายแห่ง
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (13)
นําท่านเข้าทีพ่ กั JIA YU GUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เจียยี่กวน – จางเย่ – ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (14) นําท่านเดินทางสู่ จางเย่ ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง
่
จางเย่ เคยเป็ นเมืองทีต่ งั ้ ค่ายทหารสําคัญของเส้นทางสายไหม เป็ นทีต่ งั ้ ของสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ี
ชื่อเสียงอย่างมาก คือ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย (Danxia Landform) ซึง่ ได้รบั การขีน้ ทะเบียนเป็ นมรดก
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โลกยูเนสโก้ ในปี ค.ศ. 2010 และจัดตัง้ เป็ นอุทยานธรณีวทิ ยาแห่งชาติในปี ค.ศ.2011
ประมาณ 300 ตร.กม. และอยูส่ งู จากระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร

กลางวัน

คํ่า
วันที่เจ็ด
เช้า

กลางวัน
บ่าย
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เนื้อที่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
นําท่านเทีย่ วชมทัศนียภาพของ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย บนเส้นทางบันไดขึน้ เขาทีจ่ ดั สร้างไว้เป็ นอย่าง
ดี ด้วยลักษณะเป็ นแนวเขา ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาตุต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกเมือ่ 24 ล้านปี ก่อน และถูกกัดเซาะด้วยสายลม แสงแดด นํ้าฝนนานนับพันปี จนเกิด
สีสนั หลากหลายพาดผ่านแนวภูเขาสลับซับซ้อน ทัง้ ขาว,เหลือง,ส้ม,นํ้าตาล และแดง สวยงามเสมือน
ภาพวาดมหัศจรรย์ของธรรมชาติทส่ี ะดุดตาแก่นกั เดินทาง
และนักท่องเทีย่ วสัญลักษณ์ของการ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศจีน ……อิสระให้ท่านได้มเี วลาชมและถ่ายภาพของภูเขาสายรุง้ อันตระการตา
ยามแสงอาทิตย์สาดส่อง ทําให้สสี นั เปลีย่ นแปลงไป
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (16)
นําท่านเข้าทีพ่ กั DINGHE INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
จางเย่ – อู่เว่ย – สุสานเหลยไถ – หลานโจว
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (17) นําท่านเดินทางสู่เมือง อู่เว่ย (ใช้เวลาประมาณ 2
ชัวโมง)
่
เคยเป็ นราชธานีเก่าแก่ 115 ปี ก่อน คริสตกาล อยูเ่ ชิงเขาฉีเหลียน เป็ นอีกจุดแวะพักของ
นักเดินทางบนเส้นทางสายไหม
แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมอารยะธรรมและศาสนาจากอินเดีย .....
จากนัน้ นําท่านไปชม สุสานเหลยไถ สมัยราชวงศ์ฮนตะวั
ั ่ นตก เป็ นสุสานของขุนนางทีถ่ ูกค้นพบ
โดยชาวนาเมือ่ ปี ค.ศ. 1969 ได้ขดุ ค้นพบโบราณวัตถุกว่า 230 ชิน้ ทัง้ เครือ่ งทอง เครือ่ งเงิน หยก
เครือ่ งปั น้ ดินเผาอายุกว่า 2000 ปี ..... แต่ชน้ิ ที่สาํ คัญและทรงคุณค่ามากทีส่ ุด คือ ม้าเหิรลม หรือ
หม่าถ่าเฟยเอีย้ น รูปม้าหล่อสัมฤทธิ ์ ขนาดสูงประมาณ 35 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร อยูใ่ น
อาการเหิรลมโดยเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยูบ่ นนกนางแอ่น และเท้าอีก 3 ข้างยกขึน้ ในอากาศ ปั จจุบนั
เก็บรักษาอยูท่ พ่ี พิ ธิ ภัณฑ์กานซู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (18)
นําท่านเดินทางสู่เมืองหลานโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองหลวงของมณฑลกานซู ซึง่ เป็ น
มณฑลสําคัญในเส้นทางสายไหมทีเ่ ดินทางผ่านจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกของมณฑล
รวม
ระยะทางกว่า 1,600 กิโลเมตร ตัง้ อยูบ่ นความสูงประมาณ 1,600 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ตัวเมือง
ล้อมรอบด้วยภูเขา คือ ภูเขาเกาเหลาซานในทิศเหนือ และ ภูเขาฟ่ งหวงในทิศใต้ โดยมีแม่น้ําหวงเห
อซึง่ มีตน้ กําเนิดจากแม่น้ําบนทีร่ าบสูงชิงไห่-ทิเบต ผ่านกลางเมืองหลานโจวในสมัยราชวงศ์ฮนมี
ั ่ ช่อื
เมืองว่า เมืองจินเฉิง และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็ นหลานโจว จนถึงปั จจุบนั
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (19)
นําท่านเข้าทีพ่ กั FEITIAN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่แปด
เช้า
13.00 น.
16.05 น.
20.15 น.
22.00 น.

หลานโจว – กวางเจา – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (20) นําท่านไปยังสนามบินนครหลานโจว
ออกเดินทางกลับสู่กวางเจา โดยเทีย่ วบินที่ CZ 3206
เดินทางถึงกวางเจา แวะพักรอเพื่อเปลีย่ นเครือ่ งบิน
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมโิ ดยเทีย่ วบินที่ CZ 361
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************************
รายการทัวร์เส้นทางนี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสิ นค้าพื้นเมืองต่ าง ๆ

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) พฤษภาคม 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

23-30 พฤษภาคม

54,900

เด็กอายุ 2-11 ปี พักร่วมกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม

พัก
เดี่ยว

52,900

7,000

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป กลับตามเส้นทาง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
2.
ค่าภาษีสนามบินไทย , ภาษีสนามบินจีน และค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง
3.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว 7 คืน (ห้องละ 2 ท่านต่อห้อง)
4.
ค่าอาหาร 20 มือ้ ตามรายการ
5.
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
7.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
8.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และพนักงานขับรถ คนละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน (10 หยวน x 2 คน x 8 วัน = 160
หยวน) / หัวหน้าทัวร์ คนละ 50 บาทต่อคนต่อวัน
9.
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท , รักษาพยาบาลจากอุบตั เิ หตุและเจ็บป่ วย 5 แสนบาท
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระส่วนทีเ่ กินจาก 23 กิโลกรัม ** สายการบินเป็ นผูแ้ จ้งราคานํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน*
2.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครือ่ งดื่ม นอกจากรายการ
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ค่าทําหนังสือเดินทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้ อื หนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และ ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1.
หนังสือเดินทางมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.
รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่ านัน้
,หน้ าตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ,
ไม่สวมแว่นตาดา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้ เห็น
ใบหน้ า*** ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ดกับรูป หรือ ทาให้ รปู ถ่ายเป็ น
รอย สถานฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4.
สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนา
หน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด (กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง
เล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
5.
สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6.
เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูล
ตามความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี ํางาน ญาติท่ี
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี ํางาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ
โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ส่มุ ตรวจทุกวัน)
7.
กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่าํ กว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8.
กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ม ี
บิดา มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่าน
อาศัยอยู่
9.
โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติม
หรือเปลีย่ นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
10. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศ
ไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป

CHN SLK8D(CZ) MAY

12.

13.

14.

9

ดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ ้องเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
 พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบอนุญาตการทํางาน
 หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
 สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ เู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ น
กระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอ
วีซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,050 บาท หากกรณีด่วนทีส่ ุด 1 วัน
1,650 บาทต่อท่าน
กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการ
เล่มละ 500 บาท สําหรับการยื่นปกติ และ 750 บาท สําหรับการยืน่ ด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าของ
สถานทูตจีน

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่ านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9207
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
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หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า
ของสายการ
บิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4.
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
5.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อน
6.
สาหรับท่านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไป
โดย
สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง
และได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
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และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดิ นทางเป็ นครอบครัว

หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

