
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orient Express อัญมณีสายไหม 
สายไหม ซินเจียง กานซู่ 8 วัน 7 คืน 

เดินทางพฤษภาคม 2563 / ALL INCLUSIVE 



เฉงิต ู- วลูมููฉ ี- ทูลูฟ่าน – ตนูหวาง – เจยียวีก่วาน – ก าแพงเมอืง

จนีแสวนป่ี – หลานโจว 8 วนั 7 คนื 

เชญิชวนมาสมัผัส หนึง่สายหนึง่แถบ One belt one road 一带一路 ของปัจจุบัน และเจาะลกึเสน้ทาง

สายไหมโบราณผา่นสองมณฑลซนิเจยีงและกานซู ่โดยขบวนรถไฟทอ่งเทีย่ว Orient Express 

Orient Express กอ่ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1883 ทีป่ระเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เพือ่ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารทัว่ไปที่

ตอ้งการเดนิทางไปยังประเทศตา่งๆในยโุรป ตัง้แตป่ระเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั สวสิเซอรแ์ลนด ์

ออสเตรยี ฮังการี ่อติาลี ่ฯ หลังจากนัน้ไดรั้บการตอบรับอยา่งด ีจงึเริม่ใหบ้รกิารแบบ LUXURY หรูหรา 

สะดวกสบาย ส าหรับผูท้ีม่ฐีานะด ีโดยทกุ 5 ปี จะจัดหนึง่ครัง้ ทกุครัง้ทีจ่ัดไมว่า่ราคาคา่เดนิทางจะแพงแค่

ไหนกต็าม แตล่ะขบวนก็ขายเต็มในเวลาไมน่านนัก เมือ่ไดรั้บความนยิมมากจงึไดจ้ดัประจ าทัง้ปี เดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในยโุรป จนเป็นต านานกลา่วขานกัน ในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว และน าไปเป็นตัวเอกใน หนังสอื และ

ภาพยนตร ์หลายเรือ่ง 

ในปี 1985 Orient Express ไดเ้ริม่เสน้ทางใหมจ่ากยโุรปมายังเอเชยี โดยเริม่เดนิทางจากสถานีซรูคิ 

ผา่นปารสี เบอรล์นิ วอรซ์อ มอสโคว ์ผา่นไซบเีรยี มาสดุปลายทางทีก่รุงปักกิง่ โดยใหบ้รกิารปีละหนึง่ครัง้ 

ในปีเดยีวกัน บรษัิท China Orient Express ก็ไดก้อ่ตัง้ขึน้ เพือ่น านักทอ่งเทีย่วทีม่ฐีานะด ีตอ้งการความ

หรูหรา มรีะดับ สะดวกสบาย ไปทอ่งเทีย่วตามเสน้ทางตา่งๆทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี  เชน่ เสน้ทางสายไหมซิ

นเจยีงใต ้ปีละครัง้ ,  เสน้ทางสายไหมซนิเจยีง-กานซู ่ปีละ สีค่รัง้ นอกจากนี ้Orient Express ยังใหบ้รกิาร

เสน้ทางอืน่ๆ ในประเทศจนีอกีหลายเสน้ทาง 

• บนรถไฟ Orient Express นอกจากมตีูน้อนตามประเภทตา่งๆแลว้ ยังมตีูเ้สบยีง Restaurant 

Car ตูบ้าร ์Bar Car พรอ้มเปียโน บรรเลงสด โดยนักรอ้ง และนักดนตร ี

• อาหารทกุมือ้เทีย่งและเย็นทีรั่บประทานบนรถไฟ พรอ้มเสรฟิดว้ยไวนแ์ดง เบยีร ์เครือ่งดืม่ และ

ผลไม ้เมนูอาหารจะไมซ่ ้ากนั 

• ทกุจอดของสถานีตา่งๆจะมผีลไมท้อ้งถิน่สดๆสง่ถงึหอ้งของทกุทา่น 

• ไมต่อ้งยา้ยกระเป๋าใบใหญท่กุวัน ถงึจะไปพักโรงแรมบางคนื ก็แคเ่ตรยีมกระเป๋าเบาๆก็พอแลว้ 

• มแีพทยพ์ยาบาลประจ ารถไฟ เพือ่ความสบายใจของทกุทา่น 

• จบการเดนิทาง กัปตันรถไฟจะมอบใบประกาศนียบตัรใหเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 
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 ้

 



 
 
 
*  โรงแรมคนืแรกเป็นสายการบนิจดัให ้ไมม่พีกัหอ้งเดีย่ว หากตอ้งการพกัเดีย่วแจง้

หวัหนา้ทวัร ์ณ วนัทีเ่ช็คอนิเขา้โรงแรม 
**   ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 3 ลา้นบาท *เงือ่นไขตามกรมธรรม ์  

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิตู 

15.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิเสฉวน

แอรไ์ลน ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

17.55 น. น าทา่นเหริฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทีย่วบนิ 3U8146 

วนัเดนิทาง ราคา Classic Red Wood Cabin พกัเดีย่วเฉพาะโรงแรม 

4 คนื จา่ยเพิม่ 
วซีา่จนี 

24-31 พ.ค. 2563 

59,900.- 1 หอ้งพกั 4 ทา่น 6,500.- รวม 

61,900.- 1 หอ้งพกั 3 ทา่น 6,500.- รวม 

65,900.- 1 หอ้งพกั 2 ทา่น 6,500.- รวม 

90,900.- 1 หอ้งพกั 1 ทา่น 

(รวมรถไฟ 2 คนื และโรงแรม  

4 คนื) 

- รวม 

ราคา Gold Cabin พกัเดีย่วเฉพาะโรงแรม 
4 คนื จา่ยเพิม่ 

วซีา่จนี 

79,900.- 1 หอ้งพกั 2 ทา่น 6,500.- รวม 

110,900.- 1 หอ้งพกั 1 ทา่น 

(รวมรถไฟ 2 คนื และโรงแรม  

4 คนื) 

- รวม 

ราคาขายรวม คา่วซีา่จนี 1,650 บาท, คา่ภาษีตั๋ว (คา่ภาษีสนามบนิไทย+คา่ภาษีสนามบนิจนี CN TAX ) รวมคา่ทปิ
ไกดค์นขับรถและหัวหนา้ทัวรไ์ทย ประกันอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์ 
หมายเหต ุ 
- สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ ปรับเปลีย่นไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอืแจง้ให ้
ทราบในเวลากระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาเผือ่เวลาและสอบถาม
ทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ 
 



21.45 น. ถงึนครเฉงิต ูเมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทีม่ภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา มฤีดรูอ้น

ที่อบอุ่น ฤดูหนาวทีไ่ม่หนาวนกัและมปีรมิาณความชืน้สูง มพี ืน้ทีป่ระมาณ 567,000 

ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่นหนึง่เป็นชนกลุม่นอ้ยเชือ้ชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวยี ่ธเิบต 

เมีย้ว หยุ เชยีง  

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากน ัน้   

           (โรงแรมคนืแรกทีส่ายการบนิจดัใหไ้มม่หีอ้งพกัเดีย่ว) 

วนัทีส่อง เฉงิต ู– วลูมููฉ ี– ทะเลสาบเทยีนฉอื 

เชา้ รบัประทานอาหารแบบกลอ่ง ขณะเดนิทางไปสนามบนิ 

08.10 น. เดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่3U 8526 สูว่ลูมูฉู ี 

11.40 น. ถงึท่าอากาศยานวูลูมู่ฉี เมืองวูลูมู่ฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซนิเกยีง ตัง้อยู่แถบ

เทือกเขาเทยีนซาน มีความสูง 900 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล มีประชากร 2.8 ลา้นคน เขต

ปกครองตนเองซนิเจยีงมพีื้นที1่.664897 ลา้นกโิลเมตร เป็นเขตปกครองตนเองทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในจีน ประชากรทัง้หมด 23.98 ลา้นคน ชาวซนิเจียงที่มีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนา

อสิลาม มภีาษาหนังสอืทอ้งถิน่เป็นของตนเอง ในวลูมููฉี่จงึมป้ีายบอกชือ่สถานทีต่า่งๆ 2 ภาษา 

คือภาษาทอ้งถิน่ (ภาษาเว่ยหวูเอ่อ) และภาษาจีนกลาง ซนิเจียงถือเป็นจุดศูนยก์ลางของ

เสน้ทางสายไหมเป็นทีท่ีเ่ชือ่มตอ่เสน้ทางสายไหมทัง้ 3 เสน้ ไดแ้ก ่เหนือ กลาง ไต ้ทัง้สาม

เสน้น้ีลว้นผา่นซนิเจยีงทัง้หมด 

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร   

                   น าทา่นสูท่ะเลสาบเทยีนฉอื ลอ่งเรอืชมความสวยงามของทะเลสาบสรวงสวรรค ์ทีม่คีวาม
สงูถงึ 1,980 เมตรจากระดับน ้าทะเล ทีม่ฉีากหลังเป็นยอดเขาหมิะสลับซบัซอ้น (รวมคา่รถบัส 

รถแบตเตอรีบ่นภเูขา)    จากนัน้เดนิทางกลับวลูมูฉูี ถา้มเีวลาพอน าทา่นเขา้ชมตลาดนดัขาย

สนิคา้พืน้เมอืง (บาซ่ารปิ์ด20.00) เพือ่ชมชวีติของชาวบา้นและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ เชน่ 

ผา้พันคอสสีวย เครื่องเงนิแบบอาหรับ ผลไมอ้บแหง้ เช่น องุ่น แอปรคิอด กวีี อนิทผาลัม 

เลอืกซือ้เมล็ดอัลมอนอบแหง้ เมล็ดวอลนัตอบแหง้ และถั่วอบแหง้ชนดิตา่งๆ  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร（อาหารพเิศษ แพะยา่งทัง้ตวั） 

 พกัที ่ HUANQUI INTERNATIONAL HOTEL  (5 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม วลูมูฉู ี- ทูลูฟ่าน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  



  แลว้เดนิทางสูเ่มอืงทูรูพาน ผา่นตา้ป่านเฉงิ โรงงานไฟฟ้าพลังลมทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี 
ชมกังหันลมทีใ่ชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า แลว้ผ่านชม “เหยยีนหู” ทะเลสาบเกลอื อูรูมูฉี มี

ระยะหา่งไกลทะเลถงึ 2,000-3,000 กม. แตพ่ืน้ทีส่ว่นใหญยั่งเป็นดนิเคม็และมทีะเลสาบเกลอื

เล็กๆหลายแห่ง สันนิฐานว่าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น พื้นทีแ่ถบน้ีเคยเป็นทะเลมากอ่น ต่อเมือ่มี

การเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก สว่นทีเ่ป็นพืน้ดนิใตท้ะเลจงึไดพ้ลกิขึน้มาอยูบ่นผวิโลก  

เดนิทางถงึทรููพาน เมอืงโอเอซสีอกีแหง่บนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืง 3 ทีส่ดุในเขตซนิเกยีง 

(1. ต ่าทีสุ่ดในจีน ต ่าจากระดับน ้าทะเล 154.43 เมตร 2. รอ้นและแหง้ทีสุ่ดในจีน อุณหภูมิ

เฉลีย่ 35 องศาเซลเซยีส เคยรอ้นสูงสุดถงึ 49 องศาเซลเซยีส  3. ลมแรงสุด จงึมโีรงงาน

ไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง) เมอืงทูรูพานเป็นเมอืงผลไมท้ีล่อืชือ่ของมณฑลซนิเกยีง มทีัง้องุ่น 

ลูกทอ้ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไมท้ี่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทัง้ในและ

ต่างประเทศ ช่วงทีม่ผีลไมม้ากทีส่ดุคอืในระหว่างเดอืน ก.ค.–ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมงีาน

เทศกาลองุ่นเป็นงานประจ าปี   

 น าท่านไปชม ฝอเยีย่นซาน หรอื ภูเขาเปลวไฟ ซึง่เป็นสถานทีท่ีก่ลา่วถงึในนวนยิายไซอิว๋ 

ตอนทีซุ่นหงอคงไปยมืพัดกายสทิธิจ์ากองคห์ญงิพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพือ่ให ้

พระถังซ าจ๋ังไดเ้ดนิทางไปเชญิพระไตรปิฎกทีอ่นิเดยีตอ่ ภูเขาเปลวไฟมลีักษณะเป็นเขาหนิสี

อฐิแดงทัง้ลกู ไมม่ตีน้ไมใ้บหญา้ขึน้เลย มองแตไ่กลจะเห็นเป็นสเีพลงิคลา้ยไฟก าลังลกุไหม  

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

  ชม “คานเอ๋อจิง่”ระบบชลประทานใตด้นิของทูหลู่พาน ซึง่มกีารต่อท่อเพื่อน าน ้าที่

ละลายจากน ้าแข็งบนภเูขาสงูลงมายังทีร่าบแถบโอเอซสี โดยการขดุทอ่ใตด้นิเพือ่ป้องกันการ

ระเหยของน ้าในฤดรูอ้น  

  น าชมเมอืงโบราณเจยีวเหอกูเ่ฉนิ ทีม่อีายเุกา่แกก่วา่เมอืงโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี 

เคยเป็นเมอืงหลวงในยคุอาณาจักร CHESHI ถูกท าลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิน้ศตวรรษที ่

13  

  เขา้เยีย่มหมูบ่า้นชนเผา่อยุกรู ์ชนชาตอิยุกรูเ์ป็นชนเผา่เกา่แกข่องภาคเหนือของจนี ค าวา่

อุยกูรม์คีวามหมายว่าสามัคคกีันและร่วมกัน ชาวอุยกรูใ์ชช้วีติอาศัยอยู่ทั่วซนิเจยีง ส่วนใหญ่

อาศัยอยู่เมอืงทางใตภ้เูขาเทยีนซาน เชน่ เมอืงคาสอื เมอืงเหอเถยีน และเมอืงอาคซ ูเป็นตน้ 

ชนชาตอิุยกูร์มีภาษาและอักษรของตนเอง เสือ้ผา้ประจ าชาตอิุยกูร์คือ ไม่ว่าผูช้ายผูห้ญงิ

ผูส้งูอายหุรอืวา่เด็กตา่งใสห่มวกเล็กทีม่ลีายสีเ่หลีย่ม ผูช้ายนยิมใส ่“เชยีผัน้” ซึง่เป็นเสือ้คลมุ

ยาว สว่นขา้งในใสเ่สือ้แขนสัน้ทีม่ลีาย ผูห้ญงินยิมใสก่ระโปรงและขา้งนอกใสเ่สือ้กั๊กสดี า และ

ชอบใส่เครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น ต่างหู ก าไลมอื แหวนและสรอ้ยคอ เป็นตน้ สาวๆ นิยมถัก

เปียหลายเสน้ แตปั่จจุบันชาวอยุกรูใ์นเมอืงกน็ยิมใสเ่สือ้ธรรมดา  ชมสวนองุน่ “ผูเ่ถาหยวน” 

เมอืงทรููฟานเป็นเมอืงผลไมท้ีล่อืชือ่ของมณฑลซนิเจยีง มทีัง้องุ่น ลกูทอ้ แอพรคิอด แตงฮาม ี

โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไมท้ี่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทัง้ในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่น



อบแหง้เป็นทีรู่จ้ักดใีนทอ้งตลาดมานานแลว้ ชว่งทีม่ผีลไมม้ากทีส่ดุคอืในระหวา่งเดอืน ก.ค.–

ส.ค. ในชว่งดังกลา่วจะมงีานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจ าปี   

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคารบนรถไฟ 

                   20.30           เรมิตน้สมัผัสการทอ่งเทีย่วโดยรถไฟORIENT EXPRESS ออกเดนิทางสูเ่มอืงตนุหวาง ลกูคา้ 

                                   ทกุทา่นสามารถไปน่ังฟังดนตรแีละชมิไวนต์ามอธัยาศัย พักบนรถไฟ 

วนัทีส่ ี ่ ตนุหวาง-ถ า้โมเ่กา 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ 

11.30 เดนิทางถงึสถานีหลิว่หยวน เปลีย่นน่ังรถทัวรเ์ขา้สูเ่มอืงตนุหวง 

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร   

  ชมถ า้โมเ่กา มรดกโลกทีย่ ิง่ใหญ่อกีแห่งหนึง่ของโลก “โม่เกา” เป็นถ ้าทีม่คีูหาใหญ่นอ้ย

ถงึ 495 คูหา มภีาพวาดสบีนผนังสวยงาม มพีระพุทธรูปแกะสลัก และองคเ์จา้แม่กวนอมิ ใน
คหูาตน้ๆเป็นผลงานการบกุเบกิของพระสงฆเ์ลอ่จุนในปี ค.ศ. 366 สว่นคหูาสดุทา้ยขดุเมือ่ยคุ
ทีม่องโกลมชีัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ. 1277 ดังนัน้ประตมิากรรมหรือจติรกรรมที่
ท่านจะไดช้มทีถ่ ้าโมเกาแห่งน้ี เกดิจากความเพียรพยายามของจติรกรและชา่งหลากยุคหล
สมัย ตลอดชว่งประวัตศิาสตรท์ีนั่บเน่ืองยาวนานเกอืบ 1,000 ปี   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  ชมิอาหารพเิศษ 

 พกัที ่ DUNHUANG H0TEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 



วนัทีห่า้ ตนุหวง-หมงิซาซาน-สระน า้วงพระจนัทร-์เจยียวีก่วน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

   น าท่านสู่เนินทราย “หมงิซาซาน” เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาว 40 ก.ม. สูง
ประมาณ 250 เมตร เม็ดทรายมีสีสันออกเหลืองแดง“พเิศษจดัให้ทุกท่านขีอู่ฐชม

ทะเลทราย”เหมอืนยอ้นเวลากลับสูเ่มือ่2000ปีกอ่น กองคาราวานในเสน้ทางสายไหม เมือ่

ทา่นขึน้ถงึยอดเนนิเขาทราย ทา่นสามารถไถลลืน่ลงมาสูเ่ชงิเขาดา้นลา่งอยา่งสนุกสนาน หาก
โอกาสเหมาะทา่นอาจไดย้นิเสยีงกลองรบ เสยีงมา้รอ้ง และเสยีงสูร้บ ตามต านานเลา่วา่เคยมี
กองทัพถกูพายทุรายพัดกระหน ่าและถกูฝังทัง้เป็นทัง้กองทัพอยูใ่ตภ้เูขาทราย  

  ชมสระน า้วงพระจนัทร ์บ่อน ้าผุดทีไ่มเ่คยเหอืดแหง้แมจ้ะอยูก่ลางทะเลทราย มคีวามลกึ

เฉลีย่ 6 เมตรเทา่นัน้  

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร จากนัน้เดนิทางสูส่ถานีรถไฟ  

15.00 น.       รถไฟOrient Express ออกเดนิทางสูเ่มอืงเจยียวีก่วาน ระหว่างเดนิทางมอีาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญ
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมเกีย่วกับตนูหวางมาบรรยาย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคารบนรถไฟ 

20.00 น.       เดนิทางถงึเมอืงเจยียวีก่วาน น าเขา้สูท่ีพั่ก  

 พกัที ่ Jiayuguan Holiday plaza Hotel - (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก เจยียวีก่วาน-ป้อมปราการดา่นเจยียวีก่วาน-ก าแพงเมอืงจนีแสวนป่ี-หลานโจว 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

  น าท่านเขา้ชม ดา่นเจยียวีก่วาน ทีส่งูตระหง่านเป็นปราการทีแ่ข็งแรงและส าคัญทีส่ดุใน

ภาคตะวันตก  ชมป้อมปราการทีต่ัง้อยูท่ีค่วามสงู 1,800 เมตร จากระดับน ้าทะเล เริม่สรา้งเมือ่

ปี ค.ศ. 1372 สรา้งแลว้เสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศห์มงิ ชมลานจตัุรสัของป้อมปราการ

ดา้นในทีม่กี าแพงรายลอ้ม ส่วนบนของก าแพงสูง 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นทีต่ัง้ของ

หอระวังภัย สรา้งขึน้ในปลายราชวงศห์มงิ-ตน้ราชวงศช์งิ ดา้นหนึง่ทอดไปทางดา้นตะวันตก

เฉียงใต ้สู่เทอืกเขาฉีเหลยีนซาน และอกีดา้นหนึ่งทอดไปทางทศิเหนือสูเ่ทอืกเขาเป่ยซาน 

ชมอนุสาวรยีด์า้นนอกของประตตูะวันตกสรา้งขึน้ในราวปีที ่14 ของจักรพรรดเิฉียนหลง มคี า

จารกึวา่ “ป้อมปราการทีแ่ข็งแรงทีส่ดุในโลก” (รวมคา่รถแบตตารี)่  

12.00 น.      รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  

 

 

 



  น าทา่นชม ก าแพงเมอืงจนีแสวนป่ี（悬壁长城 xuan bi）สรา้งขึน้ในสมัยราชวงคห์มงิ 

                  ใน ค.ศ. 1539 หา่งจากดา่นเจยียวีก่วาน 8 กโิลเมตร เป็นก าแพงทีส่รา้งอยูบ่นหบุเขาทีล่าดชนั 

โดยเฉพาะม ี231 เมตร ความชนัถงึ 45*(องศา) ก าแพงยาว 15 กโิลเมตร ปัจจุบันก าแพงเดมิ

คงเหลอืไวบ้างสว่น ในปี ค.ศ. 1987 ไดบ้รูณะใหม ่

   

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร เชญิชมิขาแพะยา่ง(火焰羊腿)    

                  จากนัน้น าทา่นสูส่ถานีรถไฟ เพือ่เดนิทางตอ่ 

20.30 น.       รถไฟOrient Express ออกเดนิทางสูเ่มอืงหลานโจว 

วนัทีเ่จ็ด หลนัโจว-มารดาแมน่ า้หวางเหอ-สะพานเหล็ก-กงัหนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้บนรถไฟ 

07.30 รถไฟOrient Expressเดนิทางถงึเมืองหลันโจว หลังอาหารเชา้เตรียมตัวตรวจเช็ค

กระเป๋าสมัภาระทกุชิน้เพือ่อ าลารถไฟOrient Express 

 เมอืงหลันโจว เมอืงเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่าน

ของเสน้ทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก 

มณฑลกานซู ่มพีืน้ที ่425,800 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรประมาณ 25.9 ลา้นคน ตอนบนมี

เขตแดนตดิตอ่กับมองโกเลยีใน และ มองโกเลยีนอก 

                   น าชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแม่น ้าเหลอืง "黄河第一桥 หวางเหอตีย้เีฉยีว" ซึง่

ออกแบบโดยวศิวะกรชาวเยอรมัน สะพานมคีวามยาว 233.33 เมตร กวา้ง 7.5 เมตร สรา้งขึน้

ในปี ค.ศ. 1907 ใชง้บประมาณเป็นเงนิกวา่สามแสนต าลงึ   

 12.00 น.      รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  

                   น าชมอนุสาวรยีม์ารดาแม่น ้าเหลอืง (Huang He Mu Qing 黄河母亲) “หวางเหอหมูช่งิ” 

ผลงานของศลิปินหญงิชาวจีนชือ่ “เหอเออ้” ตัง้อยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สรา้งเสร็จเมือ่ปี 

ค.ศ. 1986 ประตมิากรรมน้ีสลักจากหนิแกรนิต มคีวามยาว 6 เมตร กวา้ง 2.2 เมตร และสูง 

2.6 เมตร มนี ้าหนักกวา่ 60 ตัน แกะสลักเป็นรูปผูห้ญงินอนมองลูกนอ้ยทีน่อนองิแอบอยูข่า้งๆ

ดว้ยแววตาทีส่ือ่ถงึความรักความอบอุ่น รูปป้ันน้ีเปรียบแม่น ้าหวางเหอ เป็นเสมอืนมารดาที่

หลอ่เลีย้งลกูนอ้ย คอืมวลประชาชาวจนีหลายรอ้ยลา้นคนมายาวนานกวา่ 5,000 ปี ถอืวา่แมน่ ้า

หวางเหอเป็นตน้ธารแห่งประวัตศิาสตร์ชาตจิีน นับเน่ืองมาแต่ปฐมกษัตริย์ของจีนในยุค

ตอนตน้  



 

  ชมสวนกังหันวดิน ้าโบราณ “水车 สุ่ยเฌอ” สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ(ค.ศ.1522-

1566) เพือ่การชลประทานและการประปา สองฟากฝ่ังของหวางเหอในเขตเมอืงหลานโจว มี

กังหันวดิน ้าภูมปัิญญาชาวบา้น ตัง้เรียงรายอยู่ถงึ 252 กังหัน จนหลานโจวไดส้มญานาม 

“เมอืงหลวงแหง่กังหันน ้าของจนี”   

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

 พกัที ่WANDA MANDARIN(万达文华) HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัทีแ่ปด หลนัโจว-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม แลว้เดนิทางไปยังสนามบนิ 

10.55 น.  เดนิทางกลับเฉงิต ูโดยเทีย่วบนิที ่3U 8061 

12.25 น. ถงึสนามบนิเฉงิต ูรอตอ่เครือ่ง 

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 



14. 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 / ในกรณีทีไ่มส่ามารถไปเทีย่ว

ในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมไดท้ัน อันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาต ิความล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื 

รถไฟ สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แต่ทัง้น้ีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบาง

รายการ ไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ า

ประกันอุบัตเิหตุไวใ้หก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 3,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลื่อนการเดนิทางในกรณีที่มผีูร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงราคา 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราต่างประเทศ หรือทกีารปรับค่าธรรมเนียม

ตา่งๆ / หากทา่นมเีทีย่วบนิภายในประเทศแจง้เจา้หนา้ที่ๆ ทา่นจองดว้ยใหท้ราบกอ่นออกตั๋ว ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากมกีารเลือ่นไฟลท์ ดเีลย ์ไฟลท์ถกูยกเลกิ ไมว่า่เทีย่วบนิใดเทีย่วบนินงึ 

ส ารองทีน่ ัง่ มัดจ า 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตาม สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักคา่ใชจ่้าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 

21-29 วันขึน้ไป-เก็บค่าใชจ่้าย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใชจ่้าย 50 % ของ

ราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวใน

ตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 

• ความเสยีหายต่างๆทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การ

เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง 

หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

• การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรือออกเมอืง อันเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิ

กฏหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

• การจ าหน่ายสนิคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทัวรเ์ป็นกจิกรรมสว่นตัวทีไ่มไ่ดเ้กีย่ว 

ขอ้งกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสนิคา้เป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของ

ท่าน  หากเกดิกรณีสนิคา้ทีไ่ดรั้บไม่ตรงกับทีส่ั่งไว ้หรือจ านวนสนิคา้ไม่ตรงกับทสีั่ง หรือไม่ไดรั้บความ

สะดวก กรุณาตดิต่อไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรือผ่านหัวหนา้ทัวรเ์ท่านัน้  บรษัิทฯไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ กับ

การจ าหน่ายขนมบนรถของไกดแ์ละหัวหนา้ทัวรท์ัง้ส ิน้  ทางบรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการรับเปลีย่นหรือ

คนืสนิคา้แทนไกดท์อ้งถิน่ในทกุกรณี 

• บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 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. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้** และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์

หรอืรูป พริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวหรอืเสือ้ผา้สอีอ่นเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้ 2ขา้ง 

 - ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่เเวน่สายตา 

4. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวถา่ยเอกสารทีช่ดัเจน หรอื ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตร

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

 - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทางขอ้มูลจรงิเกีย่วกับ

สถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

5 .โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 

 

 


