
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหศัจรรย ์กานซู ่
6 วนั 5 คนื 

หลวัโจว-จางเย-่เจยีอวกีวาน-ตนุหวง 
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วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่จนี 

22 – 27 ก.พ. 2562 38,888 4,300 รวมวซีา่เดยีว 

8 – 13 ม.ีค. 2562 38,888 4,300 รวมวซีา่เดยีว 

22 – 27 ม.ีค. 2562 39,900 4,700 รวมวซีา่เดยีว 

12 – 17 เม.ย. 2562 45,900 5,000 รวมวซีา่เดยีว 

26 – 1 พ.ค. 2562 40,900 4,800 รวมวซีา่เดยีว 

17 – 22 พ.ค. 2562 39,900 4,700 รวมวซีา่เดยีว 

14 – 19 ม.ิย. 2562 38,900 4,700 รวมวซีา่เดยีว 

12 - 17 ก.ค. 2562 40,900 5,200 รวมวซีา่เดยีว 

26 - 31 ก.ค. 2562 40,900 5,200 รวมวซีา่เดยีว 

** ทวัรไ์มแ่จกกระเป๋า ไมม่รีาคาเด็ก 

**รวมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถแลว้ ( ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์100 หยวน/ทา่น ) 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ – หลนัโจว 

14.30 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิอสีเทริน์แอร์
ไลน ์(จอดสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตหูมายเลข 9-10) 

11.50 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ MU270 

16.50 น. ถงึสนามบนิหลันโจว เมอืงเอกของมณฑลกานซู ่มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของ
เสน้ทางสายไหมอนัลอืชอื เป็นเมอืงอตุสาหกรรมปิโตรเลยีมและเครอืงจักรกลหนัก ในสมยัโบราณเคย
เป็นถนิทีอยู่ของพวกซหียง มีพืนที 390,000 ตารางกโิลเมตร มีประชากรประมาณ 24 ลา้นคน 
ตอนบนมเีขตแดนตดิตอ่กบัมองโกเลยีใน และ มองโกเลยีนอก  

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีFEITIAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีอง หลวัโจว – สะพานเหล็ก – กงัหนันํา – อนสุาวรยีแ์มน่ําหวงเหอ – จางเย ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแม่นําเหลอืง "หวงเหอตอีเีฉยีว" ซงึออกแบบโดยวศิวะกร
ชาวเยอรมัน สะพานมคีวามยาว 233.33 เมตร กวา้ง 7.5 เมตร สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1907 ใช ้
งบประมาณเป็นเงนิกวา่สามแสนตําลงึ   

  ชมสวนกังหันวดินําโบราณ “สุย่เฌอ” สองฟากฝังของหวงเหอในเขตเมอืงหลานโจว มกีังหันวดิ
นําภมูปัิญญาชาวบา้น ตังเรยีงรายอยูถ่งึ 252 กงัหัน จนหลานโจวไดส้มญานาม “เมอืงหลวงแหง่กงัหัน
นําของจนี”   

  นําชมอนุสาวรยีม์ารดาแมนํ่าเหลอืง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมูช่งิ” ผลงานของ
ศลิปินหญงิชาวจีนชอื “เหอเออ้” ตังอยู่ช่วงกลางถนนปินเหอลู่ สรา้งเสร็จเมือปี ค.ศ. 1986 
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ประตมิากรรมนีสลักจากหนิแกรนติ มคีวามยาว 6 เมตร กวา้ง 2.2 เมตร และสงู 2.6 เมตร มนํีาหนัก
กวา่ 60 ตัน แกะสลักเป็นรปูผูห้ญงินอนมองลูกนอ้ยทนีอนองิแอบอยูข่า้งๆดว้ยแววตาทสีอืถงึความรัก
ความอบอุ่น รูปปันนีเปรียบแม่นําหวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมอืนมารดาทหีล่อเลยีงลูกนอ้ย คอืมวล
ประชาชาวจีนหลายรอ้ยลา้นคนมายาวนานกว่า 4,000 ปี ถือว่าแม่นําหวงเหอเป็นตน้ธารแห่ง
ประวัตศิาสตรช์าตจินี นับเนอืงมาแตป่ฐมกษัตรยิข์องจนีในยคุตอนตน้  

 

 

 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร  

14.10 น. เดนิทางสูจ่างเย ่โดยรถไฟความเร็วสงูขบวนท ีD2751 

17.25 น.  ถงึเมอืงจางเย ่ตังอยูท่างตอนเหนือของของเทอืกเขาฉีเหลยีง(Qilian Mountains) ในระหว่างเขต
ปกครองตนเองชนชาตยิูกู่ ้ซูห่นานและเทศมณฑลหลนิเสอ เมอืงจางเย ่มณฑลกานซู ่โดยพนืทหีลัก
ของอทุยานแหง่นอียูใ่นเขตเมอืง Kangle และ Baiyin 

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีZhangye Oasis Holidays HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม จางเย ่– ภเูขาสายรุง้ – เจยียวกีวาน – ป้อมปราการ   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นชม เขตภมูทิศันจ์างเย ่ฉเีหลยีนซานตนัเสยีตเีมา่ หรอื ภูเขาสายรุง้+รวมรถอุทยาน 
(Zhangye Danxia Lanscape) จัดเป็นหนงึในภมูทิัศน์มหัศจรรยข์องจนี อันงดงามแปลกตา ตังอยูใ่น
เขตภเูขาฉีเหลยีนซานจากตัวเมอืงจางเย ่40 ก.ม. ครอบคลุมอาณาบรเิวณกวา้งขวางถงึ 300 ตร.กม. 
ตังอยูบ่นระดับความสงู 2,000-3,800 เมตรจากระดับนําทะเล ในทางธรณีวทิยาสันนษิฐานว่ามอีายมุา
นานกวา่ 2 ลา้นปี ผา่นการกดักรอ่นของธรรมชาต ิสายลม แสงแดด และความแหง้แลง้ของภมูปิระเทศ 
เผยใหเ้ห็นถงึชนัของแรธ่าตใุตด้นิ ทบีา้งเป็นรวิเลอืมลายหลากสสีนัพาดผา่นทังเนนิภแูลซบัซอ้น บา้ง
เป็นหุบโตรกลกึชัน บา้งคลา้ยดังปราสาทในดนิแดนเทพนยิาย เกดิสสีันหลากส ีเชน่ ขาว เหลือง 
นําตาล เทา สม้ ชมพ ูแดง ดสูวยงามน่าชม ทําใหเ้กดิจนิตนาการอนัหลากหลาย แลว้เดนิทางเขา้สูต่ัว
เมอืง “จางเย่” เป็นเมอืงค่ายทหารทีสําคัญอกีแห่งหนงึในเสน้ทางสายไหม ก่อตังเมอื 121 ปีก่อน
ครสิตกาล 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร เดนิทางสูเ่จยียวกีวน โดยรถโคช้ (ชวัโมง) 

  นําท่านเขา้ชม ดา่นเจยียวกีวาน ทสีูงตระหง่านเป็นปราการทแีข็งแรงและสําคัญทสีุดในภาค
ตะวันตก  ชมป้อมปราการทตีังอยู่ทคีวามสูง 1,800 เมตร จากระดับนําทะเล เรมิสรา้งเมอืปี ค.ศ. 
1372 สรา้งแลว้เสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศห์มงิ  

  ชมลานจตัรุสัของป้อมปราการดา้นในทมีกํีาแพงรายลอ้ม สว่นบนของกําแพงสงู 10 เมตร และ
ยาว 640 เมตรเป็นทตีังของหอระวังภยั สรา้งขนึในปลายราชวงศห์มงิ-ตน้ราชวงศช์งิ ดา้นหนงึทอดไป
ทางดา้นตะวันตกเฉียงใต ้สูเ่ทอืกเขาฉีเหลยีนซาน และอกีดา้นหนงึทอดไปทางทศิเหนือสูเ่ทอืกเขา
เป่ยซาน ชมอนุสาวรยีด์า้นนอกของประตูตะวันตกสรา้งขนึในราวปีท ี14 ของจักรพรรดเิฉียนหลง มี
คําจารกึวา่ “ป้อมปราการทแีข็งแรงทสีดุในโลก” (รวมคา่รถแบตตาร)ี 
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 รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีJiayuguan HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี เจยียวกีวาน – ตนุหวง – ถาํโมเ่กา  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 แลว้เดนิทางสูเ่มอืงตนุหวง โอเอซสีบนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืงชายแดนมณฑลกานซูท่ตีดิกบัเขต
ปกครองตนเองชนชาตซินิเกยีงโดยรถโคช้   

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

  ชมถําโมเ่กา มรดกโลกทยีงิใหญ่อกีแห่งหนงึของโลก “โมเ่กา” เป็นถําทมีคีูหาใหญ่นอ้ยถงึ 495 
คูหา มภีาพวาดสบีนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และองค์เจา้แม่กวนอมิ ในคูหาตน้ๆเป็น
ผลงานการบกุเบกิของพระสงฆเ์ล่อจุนในปี ค.ศ. 366 สว่นคูหาสดุทา้ยขดุเมอืยคุทมีองโกลมชียัชนะ
เหนอือาณาจักรจนีในปี ค.ศ. 1277 ดังนันประตมิากรรมหรอืจติรกรรมทที่านจะไดช้มทถํีาโมเกาแห่งน ี
เกดิจากความเพยีรพยายามของจติรกรและชา่งหลากยคุหลายสมยั ตลอดชว่งประวัตศิาสตรท์นัีบเนอืง
ยาวนานเกอืบ 1,000 ปี 

    

คํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีGrand Sun Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ ตนุหวง – หมงิซาซาน – สระนําวงพระจนัทร ์– หลนัโจว 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําท่านสูเ่นนิทราย “หมงิซาซาน” เทอืกเขาทะเลทรายทมีคีวามยาว 40 ก.ม. สงูประมาณ 250 
เมตร ทรายมสีสีนัตา่งกัน เมอืทา่นขนึถงึยอดเนนิเขาทราย ทา่นสามารถไถลลนืลงมาสูเ่ชงิเขาดา้นลา่ง
อย่างสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจไดย้นิเสยีงกลองรบ เสยีงมา้รอ้ง และเสยีงสูร้บ ตาม
ตํานานเลา่วา่เคยมกีองทัพถกูพายทุรายพัดกระหนําและถกูฝังทังเป็นทังกองทัพอยูใ่ตภ้เูขาทราย (รวม
รถแบตเตอรร์)ี 

  ชมสระนาํวงพระจนัทร ์บอ่นําผดุทไีมเ่คยเหอืดแหง้แมจ้ะอยูก่ลางทะเลทราย มคีวามลกึเฉลยี 6 
เมตรเทา่นัน  
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12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร นังรถโคช้ไปสถานรีถไฟ 

 นังรถไฟความเร็วสงู(13.08-19.44) D56 กลับหลันโจว 

คํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีLanshi Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีก หลนัโจว – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาเชา้แบบกลอ่ง ระหวา่งเดนิทางไปสนามบนิ 

07.30 น. เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีMU269 

10.25 น. ถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิารรวม   

คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ ชนัประหยดั  
คา่ทพีัก 2 ทา่น ตอ่ หนงึหอ้งคู ่  
คา่ภาษีสนามบนิไทย 700 บาท, จนี 90 หยวน  
คา่วซีา่ประเทศจนี 1,650 บาท  
คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ /  คา่ประกนัภยัทางอากาศ  
คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการ  
คา่รถรับสง่ตามสถานททีอ่งเทยีวระบตุามรายการ  
คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ ตามรายการ  
คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทมีนํีาหนักไมเ่กนิท่านละ 20 กโิลกรัม  
คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม ์
คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 

คา่บรกิารไมร่วม  

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่เครอืงดมื นอกจากรายการ  
และคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 100 หยวน  
คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว  
คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ 
คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุ  บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวใน
สถานททีรีะบใุนโปรแกรมไดท้ัน อนัเนอืงมาจากภยัธรรมชาต ิความล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สาย
การบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทังสนิ แต่ทังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ
การจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไมส่ามารถขอหัก
คา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไวใ้หก้ับลูกคา้ใน
วงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไม่
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ถงึ 10 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทมีกีารขนึลง
ของเงนิตราตา่งประเทศ หรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั มดัจํา 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตาม สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 25 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน-หักค่าใชจ้่าย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 
วันขนึไป-เก็บค่าใชจ้่าย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใชจ้่าย 50 % ของราคาทัวร ์ / 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว สายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในต่างประเทศซงึไม่
อาจรับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายต่างๆทอียู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การ
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิ ฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

สรปุแผนความคุม้ครองประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
สาํหรบัผูเ้ดนิทางในรายการทอ่งเทยีวขา้งตน้ 

รับประกันภยัโดย 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+ขอ้3 ไมเ่กนิ 
500,000 บาท 

3. คา่ใชจ้า่ยการเคลอืนยา้ย เพอื การรักษาพยาบาลฉุกเฉนิ 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, อาการทเีกยีวขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การ
ฆ่าตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การ
บาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทุกกรณ ีตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์หรอืจากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

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

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเนืองจากประสบอุบัตเิหตุ ใน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทาง 

* ขอ้มูลทรีะบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัย เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชัวรันส ์คุณสมชาย ประทุมสวุรรณ 
โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 

* แผนการประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางดังกล่าว เป็นแผนพเิศษทีออกแบบโดยเฉพาะ ใหต้รงตามความ
ประสงคข์องบรษัิทหลัก ทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง ซงึรับประกนัภยัโดยบรษัิทนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์

* หากท่านมคีวามประสงค์ตอ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เช่น ตอ้งการเพมิความ
คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรือขยายวงเงนิความคุม้ครองใหสู้งขนึ ฯลฯ ท่าน
สามารถตดิตอ่ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองได ้โดยตดิตอ่ท ีคณุสมชาย ประทมุ
สวุรรณ ตัวแทนนวิแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรันส ์โทร 02-649-1049 มอืถอื 081-6515209 หรอืเลอืกซอืกรมธรรมจ์ากบรษัิท
หรอืตัวแทนประกนัภยัอนืๆททีา่นรูจ้ักและพอใจ 


