
 

 

 

 

 

 

 

เจาะลกึ 2 เมอืงหลกั
อหูลูมู่ฉ่ ี
พเิศษ ! แวะเทยีวอสัตานา่ 

**สงกรานต ์13

 

เมอืงหลกั เสน้ทางสายไหม
อหูลูมู่ฉ่ ี– ทหูลูฟ่าน 8 วนั 6 

แวะเทยีวอสัตานา่ ประเทศคาซคัสถาน
13-20 เมษายน สดุคุม้เพยีง 49,555

 

 

เสน้ทางสายไหม  

6 คนื 

คาซคัสถาน 
555 บาท 



เสน้ทางสายไหม เสน้ทางคา้ขายทเีกา่แกท่สีดุในโลก ทมี ี“ไหม” เป็นเสน้ใยเชอืมรอ้ยประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม ความ
เชอื และเป็นตัวเชอืมโยงโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตก ผา้ไหมเป็นสงิมคี่า เป็นทตีอ้งการของชนชนัสงูในโลกตะวันตก 
ดว้ยเหตุนีใครๆก็อยากจะเขา้มาคบกับประเทศจนี ผูผ้ลติไหมเพยีงหนงึเดยีว เพอืหวังประโยชน์ทางการคา้และผา้ไหม 
เสน้ทางสายไหม เกยีวขอ้งกับประวัตศิาสตรห์ลายชนชาต ิไม่ว่าจะเป็นเปอรเ์ซยี มองโกล เตริก์ เอเซยีกลาง โรมัน 
ยโุรปตะวันออก อนิเดยี และทสํีาคัญทสีดุคอืประเทศจนี เพราะนครฉางอนั (ซอีาน) เป็นจดุเรมิตน้ของเสน้ทางสายน ี

กองคาราวานเสน้ทางสายไหมทดีันดน้มาจากแดนไกล จากอาณาจักรโรมันมาประเทศจนี (ราว 7,000 ไมล)์ จะตอ้งผ่า
ฟันกับความหนาวเหน็บบนเขาสงูชนั ฝ่าความแหง้แลง้ของทะเลทรายกวา้งใหญ่รอ้นระอ ุตลอดเสน้ทางคอืการต่อสูก้ับ
ธรรมชาตอินัหฤโหด ดังนันพ่อคา้ทหีากําไรจากผา้ไหมไดจ้ะตอ้งไมใ่ชพ่่อคา้ธรรมดา แต่จะตอ้งเป็นนักผจญภัยทยีงิใหญ่
ดว้ยเชน่กนั….. 

                                            ** จากหนงัสอื “เสน้ทางสายไหม” ของ รกัษ ์ธรรมมสิรา **  

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมหรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ - อหูลูมู่ฉ่ ี ✈ ✈ ✈ HOIDAK HOTEL 

2 อหูลูมู่ฉ่-ีซา่นซา่น-สวนภเูขาทราย-ทูหลูฟ่าน 🍽 🍽 🍽 HUOZHOU HOTEL 

3 ทหูลูฟ่าน–ถําพระพันองค–์เมอืงโบราณเกาชาง-ภเูขาเปลวไฟ
ระบบชลประทาน-มสัยดิเออ๋หมนิ-หมูบ่า้นเผา่อยุกรูย ์

🍽 🍽 🍽 HUOZHOU HOTEL 

4 ทหูลูฟ่าน – เมอืงเกา่เจยีวเหอ – อหูลูมู่ฉ่ ี– สวนหงซาน 
ตลาดบาซา่ร ์

🍽 🍽 🍽 HOIDAK HOTEL 

5 อหูลูมู่ฉ่ ี– อา่วหลากส ี– อหูลูมู่ฉี่ 🍽 🍽 🍽 HOIDAK HOTEL 

6 อหูลูมู่ฉ่ ี- พพิธิภณัฑซ์นิเกยีง – ทะเลสาบเทยีนฉือ  
ทุง่หญา้หนานซาน 

🍽 🍽 🍽 HOIDAK HOTEL 

7 อหูลูมู่ฉ่ ี– อสัตาน่า  🍽 ✈ x  

8 กรงุเทพฯ ✈   

 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่จนี+คาซคัฯ 

13 - 20 เมษายน 2561 *สงกรานต ์ 49,555.- 6,000 รวมแลว้ 

29 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2561 47,999.- 6,000 รวมแลว้ 

14 - 21 กนัยายน 2561 47,999.- 6,000 รวมแลว้ 

28 กันยายน  - 05 ตลุาคม 2561 47,999.- 6,000 รวมแลว้ 

12 – 19 ตลุาคม 2561 47,999.- 6,000 รวมแลว้ 

 
***รวมวซีา่จนี+คาซคัสถาน  ***รวมคา่ทรปิไกด/์คนขบัรถ/หัวหนา้ทัวร ์



กําหนดการเดนิทาง 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ - อหูลูมู่ฉ่ ี

07.00 น. นัดพบสวุรรณภมูฯิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 (เกาะ U 9-10) สายการบนิ Air Astana โดยมเีจา้หนา้ที
คอยใหค้วามสะดวก (จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ปีระต ู9-10) 

10.15 น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ีประเทศคาซคัสถาน โดยเทยีวบนิท ีKC932  

16.25 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอิัลมาต ีพักผ่อน ไม่ออกนอกสนามบนิ เพอืรอต่อเครอืงบนิไปเมอืงอรููมฉูี อลั
มาต  ีเป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดในประเทศคาซัคสถาน มีประชากร 1,226,000 คน ซงึคดิเป็น 8% ของ
ประชากรในประเทศคาซตัสถาน และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิของประเทศ เมอืงอัลมาตเีคยเป็นเมอืง
หลวงของประเทศคาซคัสถานตังแตปี่ พ.ศ. 2472 ถงึ พ.ศ. 2541 

21.20 น. โดยเทยีวบนิท ีKC987 นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงอรูมูฉู ี

01.00 น. ถงึท่าอากาศยานอูหลู่มู่ฉี เมอืงอูหลู่มูฉี เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเกยีง ตังอยู่แถบเทอืกเขา
เทยีนซาน มคีวามสงู 900 เมตรเหนือระดับนําทะเล มปีระชากร 2.8 ลา้นคน เป็นเขตปกครองตนเองทมีี
พนืทกีวา้งใหญม่ากทสีดุในจนี ประชากรทังมณฑลมปีระมาณ 23.98 ลา้นคน ชาวซนิเจยีงทมีพีลเมอืงกว่า 
70 % นับถอืศาสนาอสิลาม มภีาษาหนังสอืทอ้งถนิเป็นของตนเอง ในอรููมฉูีจงึมป้ีายบอกชอืสถานทตี่างๆ 
2 ภาษา คอืภาษาทอ้งถนิ (ภาษาเวย่อูเ๋ออ่ร)์ และภาษาจนีกลาง ซนิเกยีงถอืเป็นจุดศนูยก์ลางของเสน้ทาง
สายไหมเป็นททีเีชอืมตอ่เสน้ทางสายไหมทัง 3 เสน้ ไดแ้ก ่เหนอื กลาง ไต ้ทังสามเสน้นลีว้นผา่นซนิเกยีง
ทังหมด 

 นําทา่นเขา้พักท ีHOIDAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีอง อหูลูมู่ฉ่ ี– ซา่นซา่น – สวนภเูขาทราย - ทหูลูฟ่าน 

08.30 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  หลังอาหารนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซา่นซา่น 鄯善 (ประมาณ 3 ชัวโมง) นําท่านชมสวนภูเขาทราย 

(รวมรถอุทยานและค่าขอีูฐ) เป็นอุทยานทไีดร้ับแต่งตังใหเ้ป็นอุทยานทะเลทรายแห่งชาตทิแีรกของจีน 
เนอืงจากมทีวิทัศนท์งีดงามมรีะบบนเิวศทสีมบรูณ์แบบ นับเป็นสถานททีอ่งเทยีวสําหรับพักผ่อนและศกึษา
ทรัพยากรธรรมชาตทิดี ี 

14.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

ในเขตทะเลทราย และทซีนิเกยีง ช่วงเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคมพระอาทติยจ์ะตก
ดนิประมาณ 3-4 ทุ่ม ในเดอืน เมษายน-พฤษภาคม พระอาทติยจ์ะตกดนิ ทุ่ม-2 ทุ่ม 
เวลาเทยีวจงึมเีต็มทใีนแต่ละวนั อาหารเทยีงปกตริบัประทานประมาณ บ่าย 2 โมง

อาหารคาํโดยปกตจิะรบัประทานประมาณ 2-3 ทุ่ม 

เขตปกครองตนเองชนชาตซินิเกยีงอยุกรู ์เป็นมณฑลทมีขีนาดใหญ่ทสีดุของจนี มพีนืท ี1.6604 ลา้น
ตารางกโิลเมตร (1 ใน 6 ของจีน) ตังอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน พืนทีตําสุดตําจาก
ระดับนําทะเล 155 เมตร พืนทีสูงสุดสูง 8,611 เมตรจากระดับนําทะเล ซงึอยู่ในบรเิวณเทือกเขา
ชายแดนตดิตอ่กบัแคชเมยีร ์ซนิเกยีงเป็นแหล่งปลูกองุ่นและแตงฮามพีันธุด์ ีเป็นแหล่งผลติฝ้าย ไหม 
ขนแกะ วอลนัท เป็นขมุแร่ธาตุ เป็นแหล่งถ่านหนิและนํามันดบิขนาดใหญ่ มปีระชากร 23.98 ลา้นคน 
พลเมอืงสว่นใหญนั่บถอืศาสนาอสิลาม มอีรูมูฉูีเป็นเมอืงหลวง มทีรัพยากรนําอดุมสมบรูณ ์มแีมนํ่าใหญ่
นอ้ยรวม 570 สาย 



 จากนันเดนิทางสูทู่หลู่ฟาน เมอืงโอเอซสี บนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืง 3 ทสีดุในเขตซนิเกยีง (1. ตํา
ทสีุดในจีน ตําจากระดับนําทะเล 154.43 เมตร 2. รอ้นและแหง้ทสีุดในจีน อุณหภูมเิฉลีย 35 องศา
เซลเซยีส เคยรอ้นสงูสดุถงึ 49 องศาเซลเซยีส 3. ลมแรงสดุ จงึมโีรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแหง่)    

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  
พักท ีHUOZHOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

วนัทสีาม ทหูลูฟ่าน – ถาํพระพนัองค ์– เมอืงโบราณเกาชาง – ภเูขาเปลวไฟ - ระบบชลประทาน 
มสัยดิเออ๋หมนิ - หมูบ่า้นเผา่อยุกรูย ์

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 หลังอาหารนําท่านไปชมนําท่านไปชม เชยีนฝอตง้ หรอื ถําพระพนัองค ์ซงึเป็นมรดกโลกของจนี

โบราณทมีชีอืในวงการศลิปกรรมโลก ประกอบดว้ยถํานอ้ยใหญก่วา่ 490 ถํา เจาะตามผนังเขา มภีาพเขยีน
และรปูปันเกยีวกับพทุธศาสนาเป็นจํานวนมาก เฉพาะทเีขยีนดว้ยสอียา่งงดงามตระการตามมีากถงึ 45,000 
ตารางเมตร ชมรูปปัน 2,000 องคท์มีมีาตังแต่สมัยราชวงศเ์ว่ยถังหยวน ชมภาพบนกําแพงทแีกะสลักเป็น
รปูหุน่ 500 กวา่ตัวทมีชีอืเสยีงและไดรั้บการดแูลรักษาอยา่งดตีลอดมา 

 จากนัน นําท่านชมซากเมอืงโบราณเกาชาง (รวมรถกอลฟ์) ภาษาอุยกูร์เรียก DUHU CITY มี

ความหมายว่า เมอืงกษัตรยิ ์สรา้งโดยหน่วยทหารทถีูกส่งมาพัฒนาพนืทใีนยคุอาณาจักร CHESHI ซงึ
ขณะนันตรงกับสมยัราชวงศฮ์นั (ประมาณ 100 ปีกอ่นครสิตกาล) ทนีถีกูเรยีกวา่กําแพงเกาชางหรอืดา่นเกา
ชางในปลายราชวงศฮ์นัถงึราชวงศเ์ว่ย และราชวงศจ์นิ เมอืสว่นกลางสง่ทหารและเจา้หนา้ทปีกครองจาก
เมอืงหลวงเขา้มาดูแลพนืทคีอยป้องกันการรุกรานของเผ่าเซยีงหนู เมอืงเกาชางสนิสุดและถูกทําลาย
ยบัเยนิเพราะสงครามในปลายศตวรรษท ี13 บนพนืท ี2 ตารางกโิลเมตร 

13.00 น.  รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

14.00 น. นําท่านไปชม ฝอเยยีนซาน หรอื ภูเขาเปลวไฟ ซงึเป็นสถานททีกีล่าวถงึในนวนยิายไซอวิ ตอนทซีนุ
หงอคงไปยมืพัดกายสทิธจิากองคห์ญงิพัดเหล็กมาดับไฟในภเูขาเปลวไฟ เพอืใหพ้ระถังซําจังไดเ้ดนิทาง
ไปเชญิพระไตรปิฎกทอีนิเดยีต่อ ภเูขาเปลวไฟมลีักษณะเป็นเขาหนิสอีฐิแดงทังลูก ไมม่ตีน้ไมใ้บหญา้ขนึ
เลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสเีพลงิคลา้ยไฟกําลังลกุไหม  

 ชม “คานเอ๋อจงิ”ระบบชลประทานใตด้นิของทูหลูพ่าน ซงึมกีารต่อท่อเพอืนํานําทลีะลายจาก

นําแข็งบนภเูขาสงูลงมายงัทรีาบแถบโอเอซสี โดยการขดุทอ่ใตด้นิเพอืป้องกันการระเหยของนําในฤดูรอ้น 
จากนันนําชมเจดยีซู์กงถา่และมสัยดิเออ๋หมนิ ชมหอสงูทสีรา้งดว้ยดนิเหนยีว เรมิสรา้งเมอืปี ค.ศ. 1777 
แลว้เสร็จเมอืปี ค.ศ. 1788 เมืองทูรูพานเป็นเมอืงผลไมท้ีลือชอืของมณฑลซนิเกยีง มีทังองุ่น ลูกทอ้ 
แอพรคิอด แตงฮาม ีโดยเฉพาะองุน่เป็นผลไมท้ปีลกูมากทสีดุ สง่ขายทังในและตา่งประเทศ ชว่งทมีผีลไม ้
มากทสีดุคอืในระหวา่งเดอืน ก.ค.–ส.ค. ในชว่งดังกลา่วจะมงีานเทศกาลองุน่เป็นงานประจําปี   

 เขา้เยยีมหมู่บา้นชนเผา่อุยกูร ์ชนชาตอิุยกูรเ์ป็นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน คําว่าอุยกูร์มี

ความหมายวา่สามคัคกีนัและรว่มกนั ชาวอยุกรูใ์ชช้วีติอาศัยอยูทั่วซนิเกยีง สว่นใหญ่อาศัยอยูเ่มอืงทางใต ้
ภเูขาเทยีนซาน เชน่ เมอืงคาสอื เมอืงเหอเถยีน และเมอืงอาคซ ูเป็นตน้ ชนชาตอิยุกรูม์ภีาษาและอักษร



ของตนเอง เสอืผา้ประจําชาตอิุยกูร์คอื ไม่ว่าผูช้ายผูห้ญงิผูสู้งอายุหรือว่าเด็กต่างใส่หมวกเล็กทมีลีาย
สเีหลยีม ผูช้ายนยิมใส่ “เชยีผัน” ซงึเป็นเสอืคลุมยาว ส่วนขา้งในใส่เสอืแขนสันทมีลีาย ผูห้ญงินิยมใส่
กระโปรงและขา้งนอกใส่เสอืกักสดํีา และชอบใส่เครืองแต่งกายต่างๆ เชน่ ต่างหู กําไลมอื แหวนและ
สรอ้ยคอ เป็นตน้ สาวๆ นยิมถักเปียหลายเสน้ แตปั่จจุบนัชาวอยุกรูใ์นเมอืงก็นยิมใสเ่สอืธรรมดา 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีHUOZHOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทสี ี ทหูลูฟ่าน – เมอืงเกา่เจยีวเหอ – อหูลูมู่ฉ่ ี– สวนหงซาน – ตลาดบาซา่ร ์

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 หลังอาหารนําทา่นชมเมอืงเกา่เจยีวเหอ (รวมรถอทุยาน) ซงึมอีายเุกา่แกท่มีปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 

2,000 ปี เคยเป็นเมอืงหลวงในยคุอาณาจักร CHESHI ถกูทําลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสนิศตวรรษท ี13
ชาวพืนเมอืงเรียกหยาเอ๋อหัวมคีวามหมายว่าเมอืงหนา้ผา อยู่ห่างจากเมอืงทูรูฟานไปทางทศิตะวันตก
ประมาณ 10 กโิลเมตร เป็นเกาะลักษณะคลา้ยกับใบตน้หลวิอยูบ่นตรงกลางของแมนํ่า ความยาวประมาณ 
1,650 กโิลเมตร ตรงกลางทสีดุตรงกลางประมาณ 300 เมตร หนา้ผาเมอืงดาบเหลาสงูกว่า 50 เมตร เป็น
กําแพงแบบธรรมชาต ิทําใหเ้มอืงนไีมจํ่าเป็นตอ้งมกํีาแพงเมอืง ทสํีาคัญทสีดุทางดา้นตอนไตข้องหนา้ผามี
ความยาวทังหมด 1,000 เมตร แบง่เป็นสงิปลูกสรา้ง 3 สว่น พนืทตีกึและบา้นประมาณ 250,000 ตาราง
เมตร และมวีัด สถานทรีาชการ เมอืงโบราณทถีกูเก็บรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีเมอืงโบราณเจยีวเหอเป็นเหมอืน
อนุสาวรยีป์ระวัตศิาสตรข์องนานาชาตกิับจนีโบราณทรี่วมกันบกุเบกิและก่อสรา้งซนิเจยีงใหก้ลายเป็นสงิ
โบราณทลํีาคา่ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีว ณ ภตัตาคาร **จากนันเดนิทางกลับอหูลูมู่ฉ่ี (ประมาณ 3 ชวัโมง) 

16.00 น. ถงึอหูลู่มู่ฉี นําท่านเทยีวชมบรเิวณ สวนหงซาน ตังอยูบ่นเนนิเขา ชมสวนทตีกแต่งดว้ยเกง๋จนีและสถูป
องคเ์ล็กๆทเีป็นสัญลักษณ์ของเมอืงน ีพรอ้มทังชมทางเดนิทมีแีมกุ่ญแจคลอ้งไวเ้ป็นจํานวนมากตามความ
เชอืของคู่รักทวี่าจะทําใหค้วามรักของทังคู่ยังยนื ท่านสามารถมองเห็นตัวเมอืงอูรูมูฉีโดยรอบตัวอาคาร
บา้นเรอืนสมยัใหม ่และตกึรามแบบรัสเซยีทสีรา้งขนึในยคุทโีซเวยีดเขา้มามอีทิธพิล 

 นําท่านเขา้ชมตลาดนดัขายสนิคา้พนืเมอืง (บาซ่าร)์ เพอืชมชวีติของชาวบา้นและเลอืกซอืของที

ระลกึ เชน่ ผา้พันคอสสีวย เครอืงเงนิแบบอาหรับ ผลไมอ้บแหง้ เชน่ องุน่ แอปรคิอด กวี ีอนิทผาลัม เลอืก
ซอืเมล็ดอลัมอนอบแหง้ เมล็ดวอลนัตอบแหง้ และถวัอบแหง้ชนดิตา่งๆ 

20.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีHOIDAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 



 

   

 

 

 

วนัทหีา้ อหูลูมู่ฉ่ ี– อา่วหลากส ี– อหูลูมู่ฉ่ ี

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 หลังอาหารเชา้นําทา่นเดนิทางไปทตํีาบลเจยีเคอ่เออ๋ถ ู(ประมาณ 3 ชวัโมง)  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

  นําชม อา่วหลากส ีMULTI-COLOURED BAY (Wucai Wan 五彩湾) แอง่กระทะใหญ่ในเขตจุง

การ ์ทะเลทรายโกบ ีทเีกดิขนึในยคุจรูาสสกิ นับลา้นๆปีมาแลว้ ตังอยูใ่นเขตเมอืงจมีูซ่า ชมชนัหนิสลับหนิ
ทรายทผีา่นการเซาะกรอ่น ดว้ยอากาศฤดกูาลและกระแสลมแรง ทําใหภ้เูขาหนิทรายเหล่าน ีมรีูปร่างต่างๆ 
มองแต่ไกลอาจดูเหมอืนปราสาท ดูเหมอืนหอคอย แต่ความสวยงามจะเกดิขนึเมอืเนินหนิเหล่านีตอ้ง
แสงอาทติย ์แรธ่าตนุานาชนดิทผีสมอยูใ่นหนิและทราย จะเปลง่สสีะทอ้นแสงสวยงามสลับสบีนชนัหนิ เป็น
สแีดง สม้ เหลอืง เทา นําตาล ทนีเีป็นความอลังการของธรรมชาตทิเีหนือคําบรรยาย (ทางแยก ฮวอเซา
ซาน จากถนนใหญเ่ขา้สถานททีอ่งเทยีว มถีนนบางชว่งไมเ่รยีบ) ผา่นชมเขตทะเลทราย กูเ่ออ่ปันทงกูเ่ท่อ 
แลว้เดนิทางกลับเขา้ตัวเมอืงอรูมูฉูี (ประมาณ 3 ชวัโมง) 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีHOIDAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

 

 

วนัทหีก อหูลูมู่ฉ่ ี- พพิธิภณัฑซ์นิเกยีง – ทะเลสาบเทยีนฉอื – ทุง่หญา้หนานซาน  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นไปชมพพิธิภณัฑซ์นิเกยีง สถานทสํีาคัญทไีมค่วรพลาดชม ชมหลักฐานทางโบราณคดทีขีดุ

คน้ไดทั้วมณฑลซนิเกยีง ชมการจําลองบา้นเรอืน เครอืงมอื เครอืงใชข้นาดเท่าของจรงิ ของชนกลุ่มนอ้ย
ทกุเชอืชาตทิอีาศัยอยูใ่นเขตน ีและจดุเดน่คอืซากมนุษยโ์บราณทเีป็นบรรพบรุุษของชาวยโุรปทขีดุพบใน
ซนิเกยีง มอีายกุวา่ 3,000 ปี นําทา่นชมความงามธรรมชาตขิองป่าสนภเูขาหมิะสงูชนัทมีหีมิะปกคลุม แลว้
นําทา่นสู ่เทอืกเขาเทยีนซาน สงู 5,445 เมตรจากระดับนําทะเล 

13.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 



  นําทา่นสูท่ะเลสาบเทยีนฉอื (ทะเลสาบสรวงสวรรค)์ ทมีคีวามสงูถงึ 1,900 เมตรจากระดับนําทะเล ที

มฉีากหลังเป็นยอดเขาหมิะสลับซบัซอ้น (รวมคา่รถแบตตารบีนภเูขา หมายเหต ุชว่งเดอืนมถินุายน-ตุลาคม
ถงึจะสามารถลอ่งเรอืได)้  

  นําชมทุง่หญา้หนานซาน มูฉ่าง ทุง่หญา้เลยีงสตัวข์นาดใหญข่องมณฑลซนิเกยีง (รวมคา่ขมีา้ชมทุง่

หญา้ครงึชวัโมง) ชมวถิชีวีติของชาวเผา่ฮาซะเคอ๋ทพีักอาศัยอยูใ่นกระโจม 

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร   **เมนูพเิศษแกะยา่งอนัขนึชอื 

 ** หลังอาหารอสิระเดนิเลน่และเลอืกซอืของฝากตามอธัยาศัยทถีนนกลางคนืใจกลางเมอืง 

 พักท ีHOIDAK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทเีจ็ด อหูลูมู่ฉ่ ี– อสัตานา่ – กรงุเทพฯ 

08.30 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม **ไดเ้วลาสมควรเดนิทางไปสนามบนิ 

12.40 น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ีโดยเทยีวบนิท ีKC288 

13.20 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาตอิลัมาต ีกรงุอัสตาน่า ประเทศคาซคัสถาน หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 นําท่านเทียวชม กรุงอสัตาน่า โดยรอบ กรุงอัสตาน่าเป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศคาซตัสถาน ตังอยูท่างตอนเหนือของประเทศ มแีมนํ่า Ishim ไหลผ่าน โดยไดรั้บการสถาปนาให ้
เป็นเมอืงหลวงในปี ค.ศ.1997 ซงึ “อัสตาน่า” เป็นภาษาคาซคั แปลว่า เมอืงหลวง โดยประธานาธบิดนูีร์
ซลูดาน นาซารบ์าเยฟ เป็นประธานาธบิดคีนแรกของประเทศ ดว้ยความตอ้งการทจีะสรา้งเมอืงใหเ้ป็นโลก
ในอนาคต กรุงอัสตาน่าจงึเตม้ไปดว้ยตกึสวยงามรูปร่างแปลกตาจากสดุยอดสถาปนกิจากทัวทุกมุมโลก 
การมาเยอืนกรุง่อสัตาน่าเสมอืนทําใหนั้กทอ่งเทยีวไดห้ลดุไปสูโ่ลกในอนาคตทไีมม่เีมอืงใดเหมอืน  

 

 

 

 

 

 

 

14.30 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 จากนันนําท่านชมรอบเมอืงทเีต็มไปดว้ยสถาปัตยกรรมสวยงามทไีดม้กีารนําสถาปนกิชอืดังมาออกแบบ
สงิกอ่สรา้งต่างๆมากมายไมว่่าจะเป็น หอหอยไบเทเร็ก (Bayterek Tower) ทมีคีวามสงู 97 เมตร ซงึเลข



97 แทนปี ค.ศ.1997 ปีแหง่การสถาปนากรงุอสัตาน่าเป็นเมอืงหลวง ตัวตกึเป็นทรงกรวยเหมอืนตน้ไมแ้ตก
กงิ โดยมโีดมกลมสทีองดา้นบน  

 จากนันนําทุกท่านอสิระ Shopping ท ีKhan Shatyr Entertainment Center ศูนยร์วมความบันเทงิ
แหล่งใหม่ของชาวอัสตาน่า ดว้ยรูปลักษณ์อาคารทโีดดเด่นแปลกตาทสีรา้งขนึใหเ้หมอืนเตน้ทข์องท่าน
ขา่น ภายในมรีา้นแบรนดเ์นมและสนิคา้หลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกชมและหาซอื ไดเ้วลาสมควรนําท่าน
เดนิทางสูส่นามบนิ **อสิระอาหารเย็น 

 

 

 

 

 

20.15 น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูฯิ โดยเทยีวบนิท ีKC231 

วนัทแีปด กรงุเทพฯ 

04.55 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูฯิ โดยสวัสดภีาพ... 

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

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-อลัมาต-ีอรูมูฉูี-อัสตาน่า-กรงุเทพฯ     คา่ทรปิไกด/์หัวหนา้ทัวร/์คนขบัรถ 
 คา่ทพีกัโรงแรม 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่     คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ     
 คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ   คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท และจนี    
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่กรุ๊ปเขา้ประเทศจนี 1,500 บาท    คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ 23 กก.   
 คา่รถแบตเตอร ีและ คา่เรอืททีะเลสาบคานัส    นําดมืสะอาดบรกิาร 1 ขวด / ทา่น ทกุวันทอ่งเทยีว  

คา่บรกิารไมร่วม  
 ชดุภาษีตวั คา่ภาษีสนามบนิไทย-จนี, คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง/คา่ทําเอกสารของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว/คา่วซีา่ดว่น/คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ
 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

สํารองทนีงั มดัจํา 20,000.- พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง ทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วัน
ขนึไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-20 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่น
การเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทงัหมด 100 % 

โปรดทราบ   
เนอืงจากซนิเกยีง เป็นพนืทอีอ่นไหวทางการเมอืง ในกรณีทมีเีพยีงขา่ว ยังไมม่ปีระกาศหา้มเขา้จากทางรัฐบาลจนี ผูจ้ัด
ถอืว่ายังมคีวามปลอดภัยอยูใ่นระดับปกต ิยังคงเดนิหนา้จัดกรุ๊ปทัวรต์่อไป เพราะตัวเครอืงบนิ, ตัวรถไฟ, หอ้งพัก, วซีา่ 
ตอ้งมกีารจัดการเตรยีมไวล้ว่งหนา้ แตถ่า้ในกรณีทมีปีระกาศหา้มเขา้อยา่งเป็นทางการ ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงวา่ เมอื
ผูจ้ัดหยุดดําเนนิการอาจมคี่าใชจ้่ายเกดิขนึได ้เชน่ ค่าวซีา่ ค่าตัวรถไฟ ค่ามัดจําตัว ฯลฯ ซงึไม่อาจขอเงนิคนืได ้แต่ใน
สว่นคา่ใชจ้า่ยทยีังไมไ่ดใ้ช ้หรอื ดําเนนิเรอืงขอคนืได ้บรษัิทฯ จะจัดคนืใหลู้กคา้ไดก้็ต่อเมอื ทางบรษัิทไดรั้บคนืมาจาก
สายการบนิ หรอื จากเอเยน่ตต์า่งประเทศแลว้เท่านัน 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีว
บางรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทวัร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดทํ้าประกนั
อบุตัเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางใน



กรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ใน
กรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ หรอืทกีารปรบัคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

เอกสารวซีา่ 1. หนังสอืเดนิทางทยีงัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน 2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง
สําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 3. รปูส ีถา่ยหนา้ตรง ขนาด 2 นวิ 1 ใบ ** ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน  

อตัราคา่วซีา่ดว่น เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยนืวซีา่ดว่น 1 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1,200 บาท /   ยนืวซีา่ดว่น 2-3 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 800 บาท 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมร่บัเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดงันคีอื 

1. ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  
2. นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลงั ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดใช ้เพอืยนืวซีา่ 
4. นํารปูทเีป็นกระดาษสตกิเกอร ์ หรอื  รปูทใีชก้ระดาษปรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว, สายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 
 ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การเปลยีนแปลง

กําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง  
สาํหรบัผูเ้ดนิทางในแผนทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

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 traveling) 

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, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

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

คา่รกัษาพยาบาล – รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุตัเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มลูทรีะบขุา้งตน้มใิชก่รมธรรมป์ระกนัภยัเป็นการสรปุขอ้มลูโดยสงัเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผูเ้ดนิทาง
สามารถสอบถามรายลละเอยีดเพมิเตมิ ไดจ้ากตวัแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์คณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ทโีทร 02-
649-1049 และมอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่ง การเดนิทาง ดังกลา่วเป็นแผนพเิศษทอีอกแบบโดยเฉพาะใหต้รงตามความประสงค์
ของบรษัิทหลกัทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง รับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกนัเทยีวบนิลา่ชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ทา่นสามารถตดิตอ่ขอ
ทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองไดโ้ดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย ประทมุสวุรรณ ตัวแทนนวิ
แฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 และมอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิทหรอืตวัแทน
ประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจั้กและพอใจ 


