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ขยุถนุ-คาราหมา่อ-ีทุง่นํามนัรอ้ยลี

หมูบ่า้นเหอมูชุ่น-คานาสอื-ภเูปลวไฟหลากสี
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ทคีานาสอื  

ทุง่นํามนัรอ้ยล-ีเมอืงปีศาจ 

ภเูปลวไฟหลากส ี 
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รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 
เทยีวบนิภายในและระหวา่งประเทศ อาจมกีารเปลยีนแปลง 

สายการบนิเขม้งวด อนุญาตใหฝ้ากกระเป๋า 1 ใบ นําหนักไมเ่กนิ 23 กก. 

** รายการนไีมล่งรา้นชอ้บปิง ** 

*ทัวรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก ไมแ่จกกระเป๋า 
 
 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่ 

3 – 10 ก.ย. 2561 45,900.- 8,500.- รวมแลว้ 

หมายเหต ุราคารวมคา่วซีา่ 1,500 บาท และภาษีสนามบนิไทย+จนี  

ราคาไมร่วม  ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ+คนรถทอ้งถนิ 220 หยวน /คน/ทรปิ และค่าทปิหัวหนา้ทัวร์ไทย 100 
หยวน/คน/ทรปิ (รวม 320 หยวนจนี)  

โปรดทราบ เนืองจากซนิเกยีง เป็นพนืทอี่อนไหวทางการเมอืง ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงวา่ ในกรณีทมีี
เพยีงขา่ว ยังไมม่ปีระกาศหา้มเขา้จากทางรัฐบาลจนี ผูจั้ดถอืวา่ยังมคีวามปลอดภัยอยูใ่นระดับปกต ิผูจั้ดยังคง
เดนิหนา้จัดกรุ๊ปทัวรต์อ่ไป เพราะตัวเครอืงบนิ, ตัวรถไฟ, หอ้งพัก, วซีา่ ตอ้งมกีารจัดการเตรยีมไวล้ว่งหนา้ แต่
ถา้ในกรณีทมีปีระกาศหา้มเขา้อยา่งเป็นทางการ ผูเ้ดนิทางยอมรับความเสยีงวา่ เมอืผูจั้ดหยดุดําเนนิการอาจมี
คา่ใชจ้่ายเกดิขนึได ้เชน่ คา่วซีา่ คา่ตัวรถไฟ คา่มัดจําตัว ฯลฯ ซงึไมอ่าจขอเงนิคนืได ้แต่ในสว่นคา่ใชจ้่ายที
ยังไม่ไดใ้ช ้หรอื ดําเนนิเรอืงขอคนืได ้บรษัิทฯจะจัดคนืใหลู้กคา้ไดก็้ต่อเมอื ทางบรษัิทไดรั้บคนืมาจากสาย
การบนิ หรอื จากเอเยน่ตต์า่งประเทศแลว้เท่านัน 

                

 

ขอ้ควรระวงั ทา่นใดตอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั หากไมม่กีารสอบถามเจา้หนา้ทบีรษิทักอ่นทําการซอืบตัรโดยสาร

ภายในประเทศทกีลา่วไวข้า้งตน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบไมว่า่กรณีใดๆทงัสนิ 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบสวุรรณภมู ิ

23.30 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 (เกาะ 5-6) สายการบนิซานตงแอร์
ไลนโ์ดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหค้วามสะดวก (จอดรถสง่ผูโ้ดยสารไดท้ปีระต ู5-6) 

วนัทสีอง สวุรรณภมู-ิอรูมูฉู-ีพพิธิภณัฑท์หาร-ขยุถนุ 

03.05 น.     นําทา่นเหริฟ้าสูน่ครอรูมูฉูี โดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์เทยีวบนิ SC 8886 

05.55 น.     ถงึสนามบนินครคนุหมงิ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (ไมอ่อกนอกสนามบนิ) แลว้ขนึเครอืงลําเดมิ  

07.45 น. เดนิทางสูอ่รูมูฉีู ดว้ยเทยีวบนิ SC 8886 

ในเขตทะเลทราย พระอาทติย์จะตกดนิประมาณ 3-4 ทุ่ม เวลาเทียวจึงมีเต็มทีในแต่ละวัน อาหาร
เทียงปกตรัิบประทานประมาณ บ่าย 2 โมง อาหารคําโดยปกต ิจะรับประทานประมาณ 2-3 ทุ่ม 
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11.45 น. ถงึอรููมฉูี เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเจยีง ตังอยูแ่ถบเทอืกเขาเทยีนซานทคีวามสงู 900 เมตร
เหนือระดับนําทะเล มีประชากร 2.8 ลา้นคน เป็นเขตปกครองตนเองทีมีพืนทีกวา้งใหญ่มากทีสุด 
ประชากรทังมณฑลมปีระมาณ 160 ลา้นคน พลเมอืงกว่า 70 % นับถอืศาสนาอสิลาม มภีาษาหนังสอื
ทอ้งถนิเป็นของตนเอง ในอูรูมฉูีจงึมป้ีายบอกชอืสถานทตี่างๆ 2 ภาษา คอืภาษาทอ้งถนิ (ภาษาเว่ยอู๋
เออ่ร)์ และภาษาจนีกลาง หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร 

12.30 น. รับประทานอาหารเทียงทีภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางสูเ่มอืงสอืเหอจอืเมอืงทไีดรั้บการสถาปนาจากสหประชาชาตใิหเ้ป็นเมอืงทปีระสพความสําเร็จใน
การอนุรักษ์ธรรมชาต ิ นําชมพพิธิภณ์ัทหารทเีมอืงสอืเหอจอื แลว้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงขยุถนุ จดุบรรจบ
เสน้ทางซนิเกยีงเหนอื/ตะวันตก (ไมม่คีา่บตัรผา่นประต)ู  

คํา ถงึขยุถนุ รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ี SHANG EAST LAKE HOTEL หรอื JIN ZE HONG FU QUAN HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีาม ขยุถนุ-คาราเมย-์เมอืงปีศาจ-เบอรช์นิ-ธาร 5 ส ี ขยุถนุคาราหมา่อ ี เบอรช์นิ  430 กม.        

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโรงแรม  

    เดนิทางสูค่าราเมย ์คาราเมยต์งัอยูแ่ถบซนิเจยีงตอนเหนอื และอยูท่างทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของแอง่จงุ
การ ์(ทรีาบตําจุงการ-์JUNGGAR BASIN) ซงึถอืเป็นเมอืงใหม่ในเขตทะเลทรายโกบ ีทขีนึตรงต่อ
สว่นกลางซนิเจยีง ชอืเมอืงในภาษาอุยกูรม์คีวามหมายว่า “ดํา” ทนีีมกีารขุดพบนํามันมากว่า 30 ปีแลว้ 
ปัจจบุนัคาราเมยม์ชีอืเสยีง ในฐานะทเีป็นเมอืงอตุสาหกรรมนํามนั เป็นแหลง่นํามนัดบิทใีหญม่ากแหง่หนงึ
ของจนี มกีารผลตินํามัน 6.32 ลา้นตันต่อปี ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นแท่นขดุเจาะนํามันเรยีงรายอยู่
สองฝังทาง  แวะชมทุง่บอ่นํามนัรอ้ยล ี

14.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําชมเมอืงปีศาจมูเ่ออ่เหอ GHOST CITY (จากเมอืง URHO ไป 20 ก.ม.) ซงึอยูใ่นเขตลมแรง 
YADAN  เมอืพันลา้นปีก่อนพนืทบีรเิวณเมอืงปีศาจเคยเป็นทะเลสาบทมีนํีาใสสะอาด เป็นทหีากนิของ
สัตวโ์ลกดกึดําบรรพ ์เชน่ ไดโนเสาร ์เมอืถงึยคุ PTROSAURS และ STEGOSAURS เปลอืกโลกมกีาร
เคลอืนตัวอยา่งรุนแรง ทําใหท้อ้งทะเลสาบบรเิวณนพีลกิตัวกลับกลายเป็นทะเลทราย ทมีแีอง่หุบหนิลกึ 
เวลาและกระแสลม ไดข้ดัเกลาภเูขาหนิเหลา่นเีป็นรปูรา่งตา่งๆ บา้งดเูหมอืนหอสงู เหมอืนเจดยี ์ปราสาท 
ฯลฯ มสีสีันต่างๆ บา้งเรยีกว่า WIND CITY ชาวคาซัคเรยีกทนีวี่า “SHAYITIKERXI” ชาวมองโกเลยี
เรยีกวา่ “SULUMUHAK” ซงึมคีวามหมายวา่เมอืงปีศาจทังสนิ ยามเย็นเมอืกระแสลมแรงพัดผ่านออืองึจะ
มเีสยีงประหลาดเกดิขนึ เหมอืนเสยีงสะทอ้นทกีอ้งไปมา ทําใหรู้ส้กึเย็นยะเยอืกและขนลุก และนอีาจเป็น
ทมีาของชอื “เมอืงปีศาจ”  

        

  

 

 

 

เขตปกครองตนเองชนชาตซินิเกยีงอุยกูร ์เป็นมณฑลทีมขีนาดใหญ่ทสีุดของจนี มพีนืท ี1.6604 
ลา้นตารางกโิลเมตร (1 ใน 6 ของจนี) ตังอยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจนี พนืทตํีาสดุตําจาก
ระดับนําทะเล 155 เมตร พนืทีสูงสุดสูง 8,611 เมตรจากระดับนําทะเล ซงึอยู่ในบรเิวณเทือกเขา
ชายแดนตดิต่อกับแคชเมยีร ์ซนิเกยีงเป็นแหล่งปลูกองุ่นและแตงฮามพีันธุ์ด ีเป็นแหล่งผลติฝ้าย 
ไหม ขนแกะ วอลนัท เป็นขุมแร่ธาตุ เป็นแหล่งถ่านหนิและนํามันดบิขนาดใหญ่ มปีระชากร 19.6 
ลา้นคน พลเมอืงสว่นใหญนั่บถอืศาสนาอสิลาม มอีรูมูฉูีเป็นเมอืงหลวง มทีรัพยากรนําอดุมสมบรูณ์ มี
แมนํ่าใหญน่อ้ยรวม 570 สาย 
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 แลว้เดนิทางขนึเหนอืไปยงัเมอืงเบอรช์นิ (ปู้ เออ่รจ์นิ-BURQIN) เมอืงทตีังอยูเ่ชงิเขาอัลทาย (อัลไต) 
มพีนืท ี10,400 ตร.กม. มปีระชากร 62,400 คน ลักษณะภูมปิระเทศจะเป็นทรีาบสูงภูเขาสูงทางตอน
เหนือ และลาดตําลงมาทางตอนใต ้จงึมทีวิเขา ชงิเขา ทีราบ และทะเลทรายผสมผสานอยู่ในเมอืง
เดยีวกนัแมนํ่าเบอรช์นิเป็นแมนํ่าสายหลักและมแีมนํ่าเออรท์คิไหลผา่นใจกลางเมอืง ชมทวิทัศนธ์รรมชาต ิ
ทุง่หญา้ตามเนนิเขา 

  ถงึเบอร์ชนิ นําท่านไปชมธาร 5 ส ี“อู่ฉ่ายทาน” ทุ่งภูเขา 5 สรีมิแม่นํา ทมีพีนืทีกวา้งใหญ่ ความ
สวยงามเกดิขนึเมอืเนนิหนิเหลา่นตีอ้งแสงอาทติยย์ามเย็น แร่ธาตุนานาชนดิทผีสมอยูใ่นหนิและทรายจะ
เปล่งสสีะทอ้นสลับสบีนชนัหนิ เป็นสแีดง สม้ เหลอืง เทา นําตาล ดูตระการตาตัดกับสเีขยีวของตน้ไม ้
และสายนําสฟ้ีาใสของแมนํ่าเออรท์คิ ทไีหลเรอืยขนาบขา้งแนวเขาเป็นระยะทางหลายกโิลเมตร  

 

 

 

 

 

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร ** อสิระเดนิเทยีวทตีลาดกลางคนื    

 พักท ีMYSTIC LAKE GRAND HOTEL หรอื เทยีบเท่า 4 ดาว 

  คนืนกีรณุาจดัเตรยีมเสอืผา้ใสก่ระเป๋าเดนิทางใบเล็ก สําหรับไปคา้งทคีานาสอื 1 คนื ขอใหใ้ชก้ระเป๋า
ลอ้ลากคันชกัใบเล็กๆ จะสะดวกทสีดุ สว่นกระเป๋าใบใหญจ่ะฝากไวท้เีบอรช์นิ 

วนัทสี ี เบอรช์นิ-อทุยานคานาสอื-โคง้มงักรหลบั-โคง้แสงจนัทร-์ศาลาชมปลา-เบอรช์นิ-คานสั  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

 จากเมอืงเบอรช์นิเดนิทางอกี 200 ก.ม. (ออกจากเมอืงเบอรช์นิมาพอประมาณถนนจะตัดผา่นภเูขา เนนิ
เขา สดํีา เทา นําตาล หนิมแีง ่มเีหลยีมรปูรา่งแปลกตา คลา้ยหนิอกุกาบาต ดเูสมอืนยอ้นเวลามาอยูใ่นภมูิ
ประเทศแหง่โลกลา้นปี)  

  นําทา่นสูค่านาสอื อทุยานธรรมชาตทิถีกูโอบลอ้มดว้ยออ้มกอดของขนุเขา ความยงิใหญ่ความพสิทุธิ
ทเีหนือคําบรรยาย คานัสเป็นทะเลสาบนําแร่ธรรมชาต ิทมีขีนาดใหญ่กว่าทะเลสาบเทยีนฉือถงึ 10 เท่า 
ซอ่นตัวอยู่ในป่าลกึกลางเทือกเขาอัลทาย (อัลไต)  บรเิวณนีถูกขนานนามว่า “โอเอซสีสวรรคแ์ห่งซิ
นเกยีง” การปกคลุมของหมิะและนําแข็งอันยาวนานบนแม่นําคานัส ทําใหเ้กดิทะเลสาบคานัสซงึอยู่สูง
กวา่ระดับนํา ทะเล 1,375 เมตร มคีวามกวา้ง 1.6-2.9 ก.ม. ความยาว 24 ก.ม. และ นําลกึเฉลยี 90 เมตร 
ครอบคลมุพนืท ี40 ตารางกโิลเมตร ในภาษามองโกเลยี “คานสั” มคีวามหมายวา่ “สวยงามนา่พศิวง” 
คานัสมคีวามงดงามหลากสสีนั ทะเลสาบดใูสเหมอืนกระจกเงา สะทอ้นเงาของ ตน้ไม ้ภเูขา ทอ้งฟ้า และ
ยอดเขาสงู 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร   

  นําท่านผา่นเขา้อทุยาน เปลยีนเป็นรถอทุยาน แลว้นังรถเลาะไปตามลําธารสเีขยีวใส   

  ชมววิสวยซงึท ีโคง้มงักร โคง้แสงจนัทร ์โคง้เทวดา จากนันลอ่งเรอืในทะเลสาบคานาสอื 

  เดนิทางขนึสู่ศาลาชมปลา จุดทที่านสามารถชนืชมธรรมชาตขิองทะเลสาบคานัสไดส้วยทสีุดและ
กวา้งไกลมากทีสุด ถา้ทัศนะวสิัยกระจ่างสามารถมองเห็นยอดเขามติรภาพ สูง 4,347 เมตร ซงึเป็น
พรมแดนระหวา่งจนี-รัสเซยี (รวมรถแบตเตอร)ี 
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20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร    

  พักท ีHONG FU HOTEL หรอื SIJIXIUXIAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีา้ คานสั-หมูบ่า้นเหอมู-่เบอรช์นิ           คานสั-เบอรช์นิ 180+50+50 กม. 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม แลว้เดนิทางกลบัเบอรช์นิ ระหวา่งทางแวะเทยีว 

  แวะเทยีวชมหมู่บา้นเหอ่มูชุ่น ตังอยู่ในหุบเหวเจียเตงิ ดา้นตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบคา
นาสอืกับแม่นําเหอมู ่อยู่สูงจากระดับนําทะเล 1,100-2,300 เมตร เป็นหมู่บา้นเก่าแก่ทมีคีวามงดงาม 
อาคารบา้นเรอืนในหมูบ่า้นปลกูสรา้งโดยใชไ้มต้น้ใหญท่มีคีวามแข็งแรงมาก ทนีเีป็นทอีาศัยของชนชาว
มองโกลเผา่ถวูา ชนเผา่ถวูาเชอืในนกิายลามะ พูดภาษาเตริก์เพราะว่าอยูใ่กลก้ับคาซคัสถาน ยังชพีอยู่
ดว้ยการลา่สตัว ์ ในสมยัราชวงศถังเจยีและราชวงศห์ยวนเรยีกชนเผ่านีว่า “ถัวปา” ดนิแดนแถบนีเคยเป็น
ทอียูข่องชาวรัสเซยีกอ่นทชีนเผา่ถวูา่จะอพยพเขา้มาอยูอ่าศัย ทนีเีป็นทโีปรดปรานของนักถ่ายภาพ ยาม
คําคืนอากาศจะเย็นมากเนืองจากอยู่ในหุบเขา หมู่บา้นเห่อมู่จะมจีุดชมววิมุมสูงทสีามารถมองเห็นววิ
หมูบ่า้นทงัหมูบ่า้น (รวมรถแบตเตอรร์)ี 

14.00 น.  รับประทานอาหารกลาง ทภีตัตาคาร เดนิทางตอ่ กลับเบอรช์นิ 

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร     

 พักท ีMYSTIC LAKE GRAND HOTEL หรอื เทยีบเท่า 4 ดาว 

วนัทหีก เบอรช์นิ-เสน้ทางตะวนัตก-อูฉ๋า่ยวาน-อรูมูฉู ีฉ ี   เบอรช์นิ-อูไ๋ฉว่าน-อรูมูฉู5ี90+45+45+190 กม. 

  (วนันวีงิรถทางไกลมาก) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

ทะเลสาบคานัส (คานาสอื) มรีปูลักษณะยาวเหมอืนฝักถัว เกดิจากธารนําแข็งปกคลุมแมนํ่าคานัสใน
ยุดเมอืประมาณ 20,000 ปีมาแลว้ คานัสเป็นทะเลสาบภูเขาสูง ทมีีความลกึทีสุดในจีน (188.5 
เมตร) หนาแน่นดว้ยพรรณไม ้ตน้หญา้และดอกไมป่้า มหีมิะและนําแข็งเกาะหนาแน่นในฤดูหนาว มี
อณุหภมูทิแีตกต่างในฤดูรอ้นและฤดูหนาว นําใสสะอาด สามารถเปลยีนเป็น สดํีา ฟ้า เขยีวเข็ม ฟ้า
คราม ขาวนํานม และสีชมพู จนมีคนตังฉายาว่า “ทะเลสาบเปลยีนส”ี  บางคนเรียกคานัสว่า 
“ทะเลสาบอสรูกาย” อาจเป็นเพราะเรอืงเล่าขานในนยิายพนืบา้นของชนเผ่าถูหว่า ทวี่าคานัสเป็นที
อยูข่องอสรูกายทมีพีละกําลัง สามารถเดนิบนเมฆได ้กนิมา้ วัว และ แกะ ทหีากนิอยูร่มิทะเลสาบเป็น
อาหาร  ในปี 1985 ชาวรัสเซยีผูห้นงึไดจั้บปลาทมีขีนาดใหญโ่ตถงึ 10-15 เมตร  มนํีาหนัก 4 ตันได ้
หลังจากนันนักวทิยาศาสตร์ช่างภาพและผูเ้ชยีวชาญเกยีวกับสภาพแวดลอ้ม ไดเ้ดนิทางมาเพือ
พสิจูน์คน้ควา้เสาะหาปลายักษ์ คงพบเพยีงปลาพันธุพ์นืเมอืงชอื GIANT RED FISH ทมีคีวามยาว
ประมาณ 3-4 เมตรเท่านัน หลายคนเล่าว่าเมอืขนึไปบนภูเขาสูงและมองลงมาทีทะเลสาบ เคย
มองเห็นปลายักษ์แหวกว่ายไปมา ดังนันทุกวันนีนอกเหนือจากการมาเทยีวชนืชมความงามของ
ทะเลสาบและธรรมชาตโิดยรอบแลว้ ยังมผีูค้นมากมายมาคอยเฝ้าดูการปรากฏตัวของปลายักษ์บน
หอชมปลาอกีดว้ย  
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 เดินทางกลับอูรูมูฉีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของซนิเกียง ซงึเป็นพืนทีแอ่งจุงการ์ ในเขต
ทะเลทรายโกบ ี(ถนนเสน้ทางตะวันตก) ผา่นเมอืงเป่ยถนุ-จมีูซ่า-อรูมูฉูี 

14.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร ระหวา่งทางในตําบล เจยีเคอ่เออ๋ถ ู

   นําชม อา่วหลากส ีMULTI-COLOURED BAY (Wucai Wan 五彩湾) แอง่กระทะใหญ่ในเขตจุง
การ ์ทะเลทรายโกบ ีทเีกดิขนึในยคุจรัูสสกิ นับลา้นๆปีมาแลว้ ตังอยูใ่นเขตเมอืงจมีูซ่า ชมชนัหนิสลับหนิ
ทรายทีผ่านการเซาะกร่อน ดว้ยอากาศฤดูกาลและกระแสลมแรง ทําใหภู้เขาหนิทรายเหล่านี มรีูปร่าง
ต่างๆ มองแต่ไกลอาจดูเหมอืนปราสาท ดูเหมอืนหอคอย แต่ความสวยงามจะเกดิขนึเมอืเนนิหนิเหล่านี
ตอ้งแสงอาทติย ์แร่ธาตุนานาชนดิทผีสมอยูใ่นหนิและทราย จะเปล่งสสีะทอ้นแสงสวยงามสลับสบีนชนั
หนิ เป็นสแีดง สม้ เหลอืง เทา นําตาล ทนีเีป็นความอลังการของธรรมชาตทิเีหนือคําบรรยาย (ทางแยก 
ฮวอเซาซาน จากถนนใหญเ่ขา้สถานททีอ่งเทยีว มถีนนบางชว่งไมเ่รยีบ) 

  ผา่นชมเขตทะเลทราย กูเ่ออ่ปนัทงกูเ่ทอ่ แลว้เดนิทางกลบัเขา้ตวัเมอืงอรูมูฉู ี

  

 

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร *** ชมิฟร ีผลไมแ้หง้หลากชนดิของซนิเกยีง 

 พกัท ีYINDU HOTEL (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 179 West  Xihong Road. 
www.luxemonyindu.com/en/ 

วนัทเีจ็ด อรูมูฉู-ีพพิธิภณัฑซ์นิเกยีง-ตลาดตา้ปาจา-กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

  นําชมพพิธิภณัฑซ์นิเจยีง ชมหลักฐานทางโบราณคดทีขีดุคน้ไดทั้วมณฑลซนิเจยีง ชมการจําลอง
บา้นเรอืน เครอืงมอื เครอืงใชข้นาดเท่าของจรงิ ของชนกลุ่มนอ้ยทุกเชอืชาตทิอีาศัยอยู่ในเขตนี และ
จดุเดน่คอืซากมนุษยโ์บราณ (โฉมงามลัวหลาน) ทเีป็นบรรพบรุษุของชาวยโุรปทขีดุพบในซนิเจยีง มอีายุ
กวา่ 3,000 ปี 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  เขา้ชมตลาดนดัขายสนิคา้พนืเมอืง (ตา้ปาจา) เพอืชมชวีติของชาวบา้นและเลอืกซอืของทรีะลกึ 
เชน่ ผา้พันคอสสีวย เครอืงเงนิแบบอาหรับ ผลไมอ้บแหง้ เชน่ องุ่น แอปรคิอด กวี ีอนิทผาลัม เลอืกซอื
เมล็ดอลัมอนอบแหง้ เมล็ดวอลนัตอบแหง้ และถวัอบแหง้ชนดิตา่งๆ 

 ไดเ้วลานดัหมายเดนิทางไปสนามบนิ 
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19.05 น. อําลาอรูมูฉู ีเดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์เทยีวบนิ SC 8885 

23.30 น. ถงึสนามบนินครคนุหมงิ แวะจอดรับผูโ้ดยสารเพมิเตมิ 

วนัทแีปด กรงุเทพฯ 

01.00 น. (วันรุง่ขนึ) เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีSC 8885 

02.05 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

  คา่ตัวเครอืงบนิ (กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-อรูมูฉู-ีกรงุเทพฯ     คา่ทพีกัโรงแรม 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่    
 คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ     คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท และจนี    คา่ธรรมเนยีมวซีา่กรุ๊ปเขา้ประเทศจนี 1,500 บาท   
 คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ 20 กก.   คา่รถแบตตาร ีและ คา่เรอืททีะเลสาบคานัส   
 นําดมืสะอาดบรกิาร 1 ขวด / ท่าน ทกุวันทอ่งเทยีว  
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
 ชดุภาษีตวั คา่ภาษีสนามบนิไทย-จนี, คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ 
 คา่ทปิคนขบัรถ+คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ  220 หยวน/คน/ทรปิ 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย 100 หยวน / คน / ทรปิ 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง/คา่ทําเอกสารของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว/คา่วซีา่ดว่น/คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ
 คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีว
บางรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทวัร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดทํ้าประกนั
อบุตัเิหตไุวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางใน
กรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ใน
กรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ หรอืทกีารปรบัคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั มดัจํา 10,000.- บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง ทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 
วัน 

เอกสารวซีา่ 1. หนังสอืเดนิทางทยีงัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รปูถา่ยหนา้ตรง ขนาด 1.5*2 นวิ 2 ใบ ** ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน พนืหลังสขีาว เสอืตอ้งไมใ่ชส่ขีาว ตอ้งไมใ่ชแ่ขนกดุ 

4. ตอ้งเห็นใบห ูเปิดหนา้ผาก ไมส่วมแวน่ตา ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับ  
 

อตัราคา่วซีา่ดว่น เมอืทา่นสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยนืวซีา่ดว่น 2-3 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ 1,100 บาท / สถานทตูไมรั่บยนืดว่น 1 วัน 
 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธ ไมร่บัเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดงันคีอื 
1. ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  

2. นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารปูถา่ยเลน่ๆ มวีวิดา้นหลงั ยนืเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดใช ้เพอืยนืวซีา่ 

4. นํารปูทเีป็นกระดาษสตคิเกอร ์ หรอื  รปูทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วัน
ขนึไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-20 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิ
กอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 
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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% ของทนุประกนั  

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, ไส ้
ตงิ, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, 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 

 


