
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 อรูมูฉู ีทะเลสาบเทยีนฉอื(รวมลอ่งเรอื) 
 ทรูพูาน เมอืงโบราณเจยีวเหอ ภเูขาเปลวเพลงิ คานเออ๋จงิ   
 ตนุหวง ถําโมเ่กา มรดกโลกทยีงิใหญอ่กีแหง่หนงึของโลก 
 สระนาํวงพระจนัทร ์บอ่นําผดุทไีมเ่คยเหอืดแหง้แมจ้ะอยูก่ลางทะเลทราย 
 ดา่นเจยียวกีวาน ป้อมปราการทแีข็งแรงทสีดุในโลก   
 ภเูขาสายรุง้ (Zhangye Danxia Lanscape) ภมูทิัศนม์หศัจรรยข์องจนีอนังดงาม 
 หลนัโจว อนุสาวรยีม์ารดาแมนํ่าเหลอืง กงัหนัวดินําโบราณ “สุย่เฌอ” 

 

มหศัจรรยซ์นิเจยีง-กานซู ่
8 วนั 7 คนื 

เฉงิต-ูอรุูม่ฉ่-ีทรูพูาน-ตนุหวง-เจยียวกีวาน-จางเย-่อูเ่วย-หลนัโจว  

 



วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่จนี 

5 ก.ย. – 12 ก.ย. 61 44,999.- 6,000 รวม 

18 – 25 ต.ค. 61 49,999.- 6,000 รวม 

    
 

**  คา่บรกิารยงัไมร่วมทปิไกดท์อ้งถนิ 120 หยวน และ ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ 120 หยวน 

**  คา่บรกิารยงัไมร่วมทปิหวัหนา้ทวัร ์120 หยวน 

**  ทวัรไ์มแ่จกกระเป๋า ไมม่รีาคาเด็ก 

**  รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนตามความเหมาะสม 

**  ประกนัอบุตัเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท *เงอืนไขตามกรมธรรม ์ 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เฉงิต ู

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

17.55 น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิ 3U8146 

21.45 น. ถงึนครเฉงิต ูเมอืงเอกมณฑลเสฉวน มณฑลทมีภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา มฤีดรูอ้นทอีบอุน่ ฤดู
หนาวทไีม่หนาวนักและมปีรมิาณความชนืสูง มพีนืทปีระมาณ 567,000 ตารางกโิลเมตร ประชากรสว่น
หนงึเป็นชนกลุม่นอ้ยเชอืชาตติา่งๆ ไดแ้ก ่ชาวย ีธเิบต เมยีว หยุ เชยีง  

 นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน พักทโีรงแรมทสีายการบนิจัดให ้

           (โรงแรมคนืแรกทสีายการบนิจดัใหไ้มม่หีอ้งพกัเดยีว) 
 

วนัทสีอง เฉงิต ู- อรูมูฉู ี- ทะเลสาบเทยีนฉอื 

เชา้ รับประทานอาหารแบบกลอ่ง ขณะเดนิทางไปสนามบนิ 

08.10 น. เดนิทางโดยเทยีวบนิท ี3U 8526 สูอ่รูมูฉู ี 

11.40 น. ถงึทา่อากาศยานอรููมูฉ่ี เมอืงอรููมฉูี เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเกยีง ตังอยูแ่ถบเทอืกเขาเทยีน
ซาน มคีวามสงู 900 เมตรเหนือระดับนําทะเล มปีระชากร 2.8 ลา้นคน เป็นเขตปกครองตนเองทมีพีนืที
กวา้งใหญ่มากทสีุดในจนี ประชากรทังมณฑลมปีระมาณ 23.98 ลา้นคน ชาวซนิเจยีงทมีพีลเมอืงกว่า 
70 % นับถอืศาสนาอสิลาม มภีาษาหนังสอืทอ้งถนิเป็นของตนเอง ในอรูมูฉูีจงึมป้ีายบอกชอืสถานทตีา่งๆ 
2 ภาษา คอืภาษาทอ้งถนิ (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร)์ และภาษาจนีกลาง ซนิเกยีงถอืเป็นจุดศูนยก์ลางของ
เสน้ทางสายไหมเป็นททีเีชอืมต่อเสน้ทางสายไหมทัง 3 เสน้ ไดแ้ก่ เหนือ กลาง ไต ้ทังสามเสน้นีลว้น
ผา่นซนิเกยีงทังหมด 

ราคาขายรวม ค่าวซีา่จนี 1,500 บาท, ค่าภาษีตัว (ค่าภาษีสนามบนิไทย+ค่าภาษีสนามบนิจนี CN TAX * หาก
ภาษีตัวมกีารปรับขนึคา่ธรรมเนยีม ผูเ้ดนิทางรับทราบว่าจะตอ้งชําระสว่นทเีพมิขนึตามจรงิ โดยถอือัตรา ณ.วันออก
ตัวเป็นสําคัญ 
หมายเหต ุ 
- สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ หรอืแจง้ให ้
ทราบในเวลากระชนัชดิ ทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุาเผอืเวลาและสอบถาม
ทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ  
 



13.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

  นําทา่นสูท่ะเลสาบเทยีนฉอื (ทะเลสาบสรวงสวรรค)์ ทมีคีวามสงูถงึ 1,900 เมตรจากระดับนําทะเล 

ทมีฉีากหลังเป็นยอดเขาหมิะสลับซับซอ้น (รวมค่ารถบัส รถแบตเตอรบีนภูเขา หมายเหตุ ช่วงเดือน
มถินุายน-ตุลาคมถงึจะสามารถลอ่งเรอืได)้ 

  นําทา่นเขา้ชมตลาดนดัขายสนิคา้พนืเมอืง (บาซา่ร)์ เพอืชมชวีติของชาวบา้นและเลอืกซอืของที

ระลกึ เช่น ผา้พันคอสสีวย เครอืงเงนิแบบอาหรับ ผลไมอ้บแหง้ เชน่ องุ่น แอปรคิอด กวี ีอนิทผาลัม 
เลอืกซอืเมล็ดอลัมอนอบแหง้ เมล็ดวอลนัตอบแหง้ และถวัอบแหง้ชนดิตา่งๆ  

  

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัท ี HODAK HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม อรูมูฉู-ีทรุพูาน-ภเูขาเปลวไฟ-คานเออ๋จงิ-เมอืงโบราณเจยีวเหอ-ชนเผา่อยุกรู ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 เดนิทางไปผา่นชมทุง่หญา้หนานซานมูฉ่าง ทุง่หญา้เลยีงสตัวข์นาดใหญข่องมณฑลซนิเกยีง ชมวถิี
ชวีติของชาวเผา่ฮาซะเคอ๋ทพีักอาศัยอยูใ่นกระโจม แวะชมโรงงานพรมทอมอืซนิเกยีงทมีชีอืเสยีง แลว้
เดนิทางสูเ่มอืงทูรพูาน ผา่นตา้ป่านเฉงิ โรงงานไฟฟ้าพลังลมทใีหญท่สีดุในเอเชยี ชมกงัหันลมทใีชใ้น
การผลติกระแสไฟฟ้า แลว้ผา่นชม “เหยยีนห”ู ทะเลสาบเกลอื อรูมูฉู ี มรีะยะหา่งไกลทะเลถงึ 2,000-
3,000 กม. แตพ่นืทสีว่นใหญย่งัเป็นดนิเค็มและมทีะเลสาบเกลอืเล็กๆหลายแหง่ สนันฐิานวา่เมอืหลาย
ลา้นปีกอ่น พนืทแีถบนเีคยเป็นทะเลมากอ่น ตอ่เมอืมกีารเคลอืนตัวของเปลอืกโลก สว่นทเีป็นพนืดนิใต ้
ทะเลจงึไดพ้ลกิขนึมาอยูบ่นผวิโลก  

เดนิทางถงึทรูพูาน เมอืงโอเอซสีอกีแหง่บนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืง 3 ทสีดุในเขตซนิเกยีง (1. ตํา
ทสีดุในจนี ตําจากระดับนําทะเล 154.43 เมตร 2. รอ้นและแหง้ทสีดุในจนี อณุหภมูเิฉลยี 35 องศา
เซลเซยีส เคยรอ้นสงูสดุถงึ 49 องศาเซลเซยีส  3. ลมแรงสดุ จงึมโีรงงานไฟฟ้าพลงัลมหลายแหง่)  

 นําทา่นไปชม ฝอเยยีนซาน หรอื ภเูขาเปลวไฟ ซงึเป็นสถานททีกีลา่วถงึในนวนยิายไซอวิ ตอนทซีนุ
หงอคงไปยมืพัดกายสทิธจิากองคห์ญงิพัดเหล็กมาดับไฟในภเูขาเปลวไฟ เพอืใหพ้ระถังซําจังไดเ้ดนิทาง
ไปเชญิพระไตรปิฎกทอีนิเดยีตอ่ ภเูขาเปลวไฟมลีกัษณะเป็นเขาหนิสอีฐิแดงทังลกู ไมม่ตีน้ไมใ้บหญา้ขนึ
เลย มองแตไ่กลจะเห็นเป็นสเีพลงิคลา้ยไฟกําลังลกุไหม  

14.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

  ชม “คานเอ๋อจงิ”ระบบชลประทานใตด้นิของทูหลูพ่าน ซงึมกีารต่อท่อเพอืนํานําทีละลายจาก

นําแข็งบนภูเขาสูงลงมายังทรีาบแถบโอเอซสี โดยการขุดท่อใตด้นิเพอืป้องกันการระเหยของนําในฤดู
รอ้น จากนันนําชมเจดยีซู์กงถา่และมสัยดิเออ๋หมนิ ชมหอสงูทสีรา้งดว้ยดนิเหนยีว เรมิสรา้งเมอืปี ค.ศ. 
1777 แลว้เสร็จเมอืปี ค.ศ. 1788 เมอืงทูรูพานเป็นเมอืงผลไมท้ลีอืชอืของมณฑลซนิเกยีง มทีังองุ่น ลูก
ทอ้ แอพรคิอด แตงฮาม ีโดยเฉพาะองุน่เป็นผลไมท้ปีลกูมากทสีดุ สง่ขายทังในและต่างประเทศ ชว่งทมีี
ผลไมม้ากทสีดุคอืในระหวา่งเดอืน ก.ค.–ส.ค. ในชว่งดังกลา่วจะมงีานเทศกาลองุน่เป็นงานประจําปี   

  นําชมเมอืงโบราณเจยีวเหอกูเ่ฉนิ ทมีอีายเุกา่แกก่ว่าเมอืงโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี เคยเป็น
เมอืงหลวงในยคุอาณาจักร CHESHI ถกูทําลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสนิศตวรรษท ี13  



  เขา้เยยีมหมูบ่า้นชนเผา่อุยกูร ์ชนชาตอิยุกรูเ์ป็นชนเผ่าเกา่แก่ของภาคเหนือของจนี คําว่าอยุกรูม์ี
ความหมายวา่สามคัคกีนัและรว่มกนั ชาวอยุกรูใ์ชช้วีติอาศัยอยูทั่วซนิเกยีง สว่นใหญอ่าศัยอยูเ่มอืงทางใต ้
ภเูขาเทยีนซาน เชน่ เมอืงคาสอื เมอืงเหอเถยีน และเมอืงอาคซ ูเป็นตน้ ชนชาตอิยุกรูม์ภีาษาและอักษร
ของตนเอง เสอืผา้ประจําชาตอิุยกูรค์อื ไม่ว่าผูช้ายผูห้ญงิผูสู้งอายุหรอืว่าเด็กต่างใส่หมวกเล็กทมีลีาย
สเีหลยีม ผูช้ายนยิมใส่ “เชยีผัน” ซงึเป็นเสอืคลุมยาว สว่นขา้งในใสเ่สอืแขนสันทมีลีาย ผูห้ญงินยิมใส่
กระโปรงและขา้งนอกใส่เสอืกักสดํีา และชอบใส่เครอืงแต่งกายต่างๆ เชน่ ต่างหู กําไลมอื แหวนและ
สรอ้ยคอ เป็นตน้ สาวๆ นยิมถักเปียหลายเสน้ แตปั่จจบุนัชาวอยุกรูใ์นเมอืงก็นยิมใสเ่สอืธรรมดา  ชมสวน
องุน่ “ผูเ่ถาหยวน” เมอืงทูรูพานเป็นเมอืงผลไมท้ลีอืชอืของมณฑลซนิเกยีง มทีังองุ่น ลูกทอ้ แอพริ
คอด แตงฮาม ีโดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไมท้ปีลูกมากทสีดุ ส่งขายทังในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่น
อบแหง้เป็นทีรูจั้กดีในทอ้งตลาดมานานแลว้ ช่วงทีมีผลไมม้ากทสีุดคือในระหว่างเดือน ก.ค.–ส.ค. 
ในชว่งดังกลา่วจะมงีานเทศกาลองุน่เป็นงานประจําปี   

 

 

 

 

 

 

20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

         พกัท ี MAIXI LAIPU HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทสี ี ทรูพูาน-สถานรีถไฟหลวิหยวน-ตนุหวง-หมงิซาซาน-สระนาํวงพระจนัทร ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 หลังอาหาร โดยขบวนรถไฟท ี............ เดนิทางสูเ่มอืงตุนหวง (จากทูรูพานนังรถไฟธรรมดา
ประมาณ 4 ชม. ถงึสถานรีถไฟหลวิหยวน แลว้นังรถบัสตอ่ไปตนุหวง ประมาณ 1.5 ชม.) โอเอ 

 ซสีบนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืงชายแดนมณฑลกานซูท่ตีดิกับเขตปกครองตนเองชนชาต ิ

 ซนิเกยีง 

บา่ย รับประทานอาหารกลางวนั (ระหวา่งทางทเีวลาเหมาะสม)  

  นําทา่นสูเ่นนิทราย “หมงิซาซาน” เทอืกเขาทะเลทรายทมีคีวามยาว 40 ก.ม. สงูประมาณ 250 เมตร 
ทรายมสีสีนัต่างกัน 5 ส ีคอื สแีดง เหลอืง เขยีว ขาว ดํา เมอืท่านขนึถงึยอดเนนิเขาทราย ท่านสามารถ
ไถลลนืลงมาสูเ่ชงิเขาดา้นล่างอยา่งสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจไดย้นิเสยีงกลองรบ เสยีงมา้
รอ้ง และเสยีงสูร้บ ตามตํานานเล่าว่าเคยมกีองทัพถูกพายทุรายพัดกระหนําและถูกฝังทังเป็นทังกองทัพ
อยูใ่ตภ้เูขาทราย (รวมรถแบตเตอรร์)ี 

  ชมสระนําวงพระจนัทร ์ บอ่นําผุดทไีมเ่คยเหอืดแหง้แมจ้ะอยูก่ลางทะเลทราย มคีวามลกึเฉลยี 6 
เมตรเทา่นัน  

             



20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัท ี Grand Sun Hotel (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ ตนุหวง-ถาํโมเ่กา-เจยียวกีวน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  ชมถําโมเ่กา มรดกโลกทยีงิใหญอ่กีแหง่หนงึของโลก “โมเ่กา” เป็นถําทมีคีหูาใหญน่อ้ยถงึ 495 คหูา 
มภีาพวาดสบีนผนังสวยงาม มพีระพุทธรูปแกะสลัก และองคเ์จา้แม่กวนอมิ ในคูหาตน้ๆเป็นผลงานการ
บกุเบกิของพระสงฆเ์ลอ่จนุในปี ค.ศ. 366 สว่นคหูาสดุทา้ยขดุเมอืยคุทมีองโกลมชียัชนะเหนืออาณาจักร
จนีในปี ค.ศ. 1277 ดังนันประตมิากรรมหรอืจติรกรรมททีา่นจะไดช้มทถํีาโมเกาแหง่น ีเกดิจากความเพยีร
พยายามของจติรกรและชา่งหลากยคุหลายสมยั ตลอดชว่งประวัตศิาสตรท์นัีบเนอืงยาวนานเกอืบ 1,000 
ปี   แวะซอืสนิคา้ของเสน้ทางสายไหม “แกว้นริตัตกิาลแสง”  

14.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร จากนันเดนิทางสูเ่จยียวกีวน โดยรถโคช้ (4 ชวัโมง) 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัท ี Jiayuguan Hotel - (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีก เจยียวกีวาน-ป้อมปราการ-ดา่นเจยียวกีวาน-จางเย-่ภเูขาสายรุง้-วดัพระใหญ-่หวูเ่วย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําทา่นเขา้ชม ดา่นเจยียวกีวาน ทสีงูตระหงา่นเป็นปราการทแีข็งแรงและสําคัญทสีดุในภาคตะวันตก  
ชมป้อมปราการทตีังอยูท่คีวามสงู 1,800 เมตร จากระดับนําทะเล เรมิสรา้งเมอืปี ค.ศ. 1372 สรา้งแลว้
เสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศห์มงิ ชมลานจตัรุสัของป้อมปราการดา้นในทมีกํีาแพงรายลอ้ม สว่นบน
ของกําแพงสงู 10 เมตร และยาว 640 เมตรเป็นทตีังของหอระวังภัย สรา้งขนึในปลายราชวงศห์มงิ-ตน้
ราชวงศช์งิ ดา้นหนงึทอดไปทางดา้นตะวันตกเฉียงใต ้สูเ่ทอืกเขาฉีเหลยีนซาน และอกีดา้นหนงึทอดไป
ทางทศิเหนือสูเ่ทอืกเขาเป่ยซาน ชมอนุสาวรยีด์า้นนอกของประตูตะวันตกสรา้งขนึในราวปีท ี14 ของ
จักรพรรดเิฉียนหลง มคํีาจารกึวา่ “ป้อมปราการทแีข็งแรงทสีดุในโลก” (รวมคา่รถแบตตาร)ี  

         แลว้เดนิทางสูภ่เูขาสายรุง้ (1.30 ชวัโมง) 

13.00 น.      รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร  

  นําท่านชม เขตภูมทิศันจ์างเย ่ฉเีหลยีนซานตนัเสยีตเีมา่ หรอื ภูเขาสายรุง้ (Zhangye Danxia 
Lanscape) จัดเป็นหนงึในภูมทัิศน์มหัศจรรยข์องจนีอันงดงามแปลกตา ตังอยูใ่นเขตภเูขาฉีเหลยีนซาน 
จากตัวเมอืงจางเย่ 40 กม. ครอบคลุมอาณาบรเิวณกวา้งขวางถงึ 300 ตร.กม. ตังอยูบ่นระดับความสูง 
2,000-3,800 เมตรจากระดับนําทะเล ในทางธรณีวทิยาสันนษิฐานว่ามอีายมุานานกว่า 2 ลา้นปี ผ่านการ
กดักรอ่นของธรรมชาต ิสายลม แสงแดด และความแหง้แลง้ของภมูปิระเทศ เผยใหเ้ห็นถงึชนัของแร่ธาตุ
ใตด้นิ ทบีา้งเป็นรวิเลอืมลายหลากสสีันพาดผ่านทังเนนิภแูลซบัซอ้น บา้งเป็นหุบโตรกลกึชนั บา้งคลา้ย
ดังปราสาทในดนิแดนเทพนยิาย เกดิสสีนัหลากส ีเชน่ ขาว เหลอืง นําตาล เทา สม้ ชมพ ูแดง ดสูวยงาม
น่าชม ทําใหเ้กดิจนิตนาการอันหลากหลาย แลว้เดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง “จางเย”่ เป็นเมอืงค่ายทหารที
สําคัญอกีแหง่หนงึในเสน้ทางสายไหม กอ่ตงัเมอื 121 ปีกอ่นครสิตกาล 

  

 เดนิทางสูวั่ดตา้ฝอซอื เพอืชมพระพุทธไสยาสนใ์นรม่ทยีาวทสีดุในประเทศจนี (ยาว 34.5 เมตร, 
สงู 7.5 เมตร วดัระหวา่งไหลบ่น-ลา่ง) แลว้นําทา่นชมเจดยีไ์มโ้บราณยา่มูถ่ะ สรา้งสมยัราชวงศถ์ัง สงู 8 
ชนั 6 ชนัแรกสรา้งแบบกอ่อฐิถอืปนู สว่น 2 ชนับนสดุเป็นเครอืงไม ้ 



  แลว้เดนิทางๆไปหวู่เวย (250 กม.) หวู่เวยมปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกว่า 5,000 ปี เป็นอดตีราช
ธานีเกา่เมอื 115 ปีก่อนครสิตกาล ตังอยูเ่ชงิเขาฉีเหลยีนซาน มชีอืแต่เดมิว่าเมอืงเลยีงโจว เป็นเมอืงที
เป็นจดุพักทสํีาคัญในเสน้ทางสายไหมสายเหนอื อารยะธรรมและศาสนาจากอนิเดยี ปากสีถาน หลังไหล
เขา้สูป่ระเทศจนี ผา่นมาทหีวูเ่วย ดังหลักฐานทมีวีัดวาอารามและผาพระแกะสลักมากมาย อเูวยมกีารขดุ
พบรปูหลอ่มา้บนิสํารดิในสมยัตงฮนัทเีลอืงชอื ปัจจบุนัเก็บรักษาไวท้พีพิธิภณัฑใ์นเมอืงหลันโจว หวู่เวยมี
ประชากร 1.93 ลา้นคน ประกอบดว้ยชนเผา่หยุ ฮนั มองโกเลยี และ ถเูจยี 

คํา รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัท ี XI LIANG HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทเีจ็ด หวูเ่วย-สสุานฮนัเหลยไถ-หลนัโจว-แมน่าํหวงเหอ-สะพานเหล็ก-กงัหนั 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําท่านไปชมสุสานฮนัเหลยไถ ในปี ค.ศ. 1969 ชาวนาไดค้น้พบสุสานทสีวนเหลยไท่ เป็นสุสาน
ของขุนนางทีมาจากเมืองจางเย่ สุสานแบ่งออกเป็น 3 หอ้ง คน้พบของโบราณทีเป็นเครืองทอง 
เครอืงเงนิ เครอืงหยก เครอืงทองแดง และเครอืงปันดนิเผา รวม 230 ชนิ มสีงิทถีูกฝังรวมเป็นเครอืงเซน่
เครอืงบวงสรวงไดแ้ก ่ชดุรถมา้ มา้ และพลขบั ทําดว้ยทองแดง 99 ชดุ แต่สงิลําค่าคอืการคน้พบรูปหล่อ
บรอนซม์า้เหริลม “หมา่เช่าหลงเซยี” รูปหล่อมา้ทกํีาลังเหริลม เทา้มา้ขา้งหนงึเหยยีบอยู่บนหลังนก
นางแอน่ทกํีาลังบนิ สงู 35 ซ.ม. ยาว 45 ซ.ม. หนัก 7 กก. ปัจจุบันสัญลักษณ์ “มา้เหนิ” ไดถู้กใชเ้ป็นโล
โก ้(LOGO) ของการท่องเทยีวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี สว่นรูปหล่อมา้เหริเหล่านถีูกเก็บรักษาไวท้ี
พพิธิภณัฑป์ระวัตศิาสตรม์ณฑลกานซูเ่มอืงหลันโจว  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร แลว้เดนิทางสูเ่มอืงหลันโจว เมอืงเอกของมณฑลกานซู ่

 ชมตัวเมอืงหลันโจว เมอืงเอกของมณฑลกานซู ่มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของ
เสน้ทางสายไหมอันลอืชอื เป็นเมอืงอุตสาหกรรมปิโตรเลยีมและเครอืงจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคย
เป็นถนิทอียูข่องพวกซหียง มพีนืท ี390,000 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรประมาณ 24 ลา้นคน ตอนบนมี
เขตแดนตดิตอ่กบัมองโกเลยีใน และ มองโกเลยีนอก  

  นําชมอนุสาวรยีม์ารดาแมนํ่าเหลอืง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมูช่งิ” ผลงานของศลิปินหญงิ
ชาวจนีชอื “เหอเออ้” ตังอยูช่ว่งกลางถนนปินเหอลู ่สรา้งเสร็จเมอืปี ค.ศ. 1986 ประตมิากรรมนีสลักจาก
หนิแกรนติ มคีวามยาว 6 เมตร กวา้ง 2.2 เมตร และสงู 2.6 เมตร มนํีาหนักกว่า 60 ตัน แกะสลักเป็นรูป
ผูห้ญงินอนมองลกูนอ้ยทนีอนองิแอบอยูข่า้งๆดว้ยแววตาทสีอืถงึความรักความอบอุน่ รปูปันนเีปรยีบแมนํ่า
หวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมือนมารดาทีหล่อเลียงลูกนอ้ย คือมวลประชาชาวจีนหลายรอ้ยลา้นคนมา
ยาวนานกว่า 4,000 ปี ถอืว่าแม่นําหวงเหอเป็นตน้ธารแห่งประวัตศิาสตรช์าตจินี นับเนืองมาแตป่ฐม
กษัตรยิข์องจนีในยคุตอนตน้  

  ชมสวนกังหันวดินําโบราณ “สุย่เฌอ” สองฟากฝังของหวงเหอในเขตเมอืงหลานโจว มกีังหันวดินํา
ภมูปัิญญาชาวบา้น ตังเรยีงรายอยูถ่งึ 252 กังหัน จนหลานโจวไดส้มญานาม “เมอืงหลวงแห่งกังหันนํา
ของจนี”   

  นําชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแม่นําเหลอืง "หวงเหอตอีเีฉยีว" ซงึออกแบบโดยวศิวะกรชาว
เยอรมัน สะพานมคีวามยาว 233.33 เมตร กวา้ง 7.5 เมตร สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1907 ใชง้บประมาณเป็น
เงนิกวา่สามแสนตําลงึ     

  



20.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พกัท ีCHANG XIN INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทแีปด หลนัโจว-เฉงิต-ูกรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม แลว้เดนิทางไปยงัสนามบนิ 

10.55 น.  เดนิทางกลับเฉงิต ูโดยเทยีวบนิท ี3U 8061 

12.25 น. ถงึสนามบนิเฉงิต ูรอตอ่เครอืง 

14.40 น.  เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ี3U 8145 

16.35 น.  กลับถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิารรวม  ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ ชนัประหยัด / ค่าทพีัก 2 ท่าน ต่อ หนงึหอ้งคู่  / ค่าภาษีสนามบนิไทย 
700 บาท, จนี 90 หยวน / ค่าวซีา่ประเทศจนี 1,500 บาท / ค่าธรรมเนียมเชอืเพลงิ /  ค่าประกันภัยทางอากาศ / 
คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการ / คา่รถรับสง่ตามสถานททีอ่งเทยีวระบตุามรายการ / คา่บตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานที
ท่องเทยีวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทมีนํีาหนักไมเ่กนิท่านละ 20 กโิลกรัม / ค่าประกัน
อบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท เงอืนไขตามกรมธรรม ์

คา่บรกิารไมร่วม  ค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรดี ค่าเครอืงดมื นอกจากรายการ / ค่าทปิคนขับรถ 120 
หยวน, ค่าทปิไกดท์อ้งถนิ 120 หยวน และค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 120 หยวน / ค่าทําหนังสอืเดนิทาง / ค่าทําเอกสาร
ออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น / คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีมส่ามารถไปเทยีวในสถานที
ทรีะบใุนโปรแกรมไดท้ัน อนัเนอืงมาจากภัยธรรมชาต ิความล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบนิ จะ
ไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดย
ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ / การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะ
การชําระค่าทัวร ์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไวใ้หก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท 
เงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น / บรษัิทขอสงวน
สทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ หรอืที
การปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั มดัจํา 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตาม สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วัน 

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

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว สายการบนิและตัวแทนการทอ่งเทยีวในต่างประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน การจลาจล การเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิ ฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมาย หรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

 


