
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหศัจรรย ์กานซู ่
6 วนั 5 คนื 

หลวัโจว-จางเย-่เจยีอวกีวาน-ตนุหวง 
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วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่จนี 

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) 

11.50น. นําทา่นเหนิฟ้าสูน่ครเฉงิตดูว้ยเทยีวบนิMU270 

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

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีFEITIAN HOTELหรอืเทยีบเทา่4 ดาว 

ในเขตทะเลทรายและทซีนิเกยีงในเดอืนพ.ค. พระอาทติยจ์ะตกดนิประมาณ2ทุม่ 
เดอืนก.ค.-ส.ค. พระอาทติยจ์ะตกดนิประมาณ3ทุม่ 

เวลาเทยีวจงึมเีต็มทใีนแตล่ะวนั อาหารเทยีงปกตริบัประทานประมาณ บา่ย 2 โมง 
อาหารคาํโดยปกตจิะรบัประทานประมาณ 2-3 ทุม่ 

ราคาขายรวมคา่วซีา่จนี 1,500บาท, คา่ภาษีตัว (คา่ภาษีสนามบนิไทย+คา่ภาษีสนามบนิจนีCN TAX * 
หากภาษีตัวมกีารปรับขนึคา่ธรรมเนยีมผูเ้ดนิทางรับทราบวา่จะตอ้งชําระสว่นทเีพมิขนึตามจรงิโดยถอื
อัตราณ.วนัออกตัวเป็นสําคัญ 
หมายเหต ุ
- สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทยีวบนิ ปรับเปลยีนไฟล ์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุา
เผอืเวลาและสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครัง เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ  
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วนัทสีอง หลวัโจว– สะพานเหล็ก – กงัหนันํา – อนสุาวรยีแ์มน่าํหวงเหอ– จางเย ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําชมสะพานเหล็ก สะพานแรกของแม่นําเหลอืง "หวงเหอตอีเีฉยีว" ซงึออกแบบโดยวศิวะกร
ชาวเยอรมนั สะพานมคีวามยาว 233.33 เมตรกวา้ง 7.5 เมตรสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1907 ใชง้บประมาณ
เป็นเงนิกวา่สามแสนตําลงึ 

  ชมสวนกงัหันวดินําโบราณ“สุย่เฌอ”สองฟากฝังของหวงเหอในเขตเมอืงหลานโจว มกีังหันวดินํา
ภมูปัิญญาชาวบา้นตังเรยีงรายอยูถ่งึ 252 กงัหัน จนหลานโจวไดส้มญานาม “เมอืงหลวงแห่งกังหันนํา
ของจนี”  

 นําชมอนสุาวรยีม์ารดาแมนํ่าเหลอืง (Huang He Mu Qing) “หวงเหอหมูช่งิ”ผลงานของศลิปิน
หญงิชาวจนีชอื “เหอเออ้” ตังอยูช่ว่งกลางถนนปินเหอลู่สรา้งเสร็จเมอืปี ค.ศ. 1986 ประตมิากรรมนี
สลักจากหนิแกรนติ มคีวามยาว 6 เมตรกวา้ง 2.2 เมตร และสูง 2.6 เมตร มนํีาหนักกว่า60 ตัน
แกะสลักเป็นรูปผูห้ญงินอนมองลูกนอ้ยทนีอนองิแอบอยูข่า้งๆดว้ยแววตาทสีอืถงึความรักความอบอุน่ 
รูปปันนีเปรยีบแมนํ่าหวงเหอ (ฮวงโห) เป็นเสมอืนมารดาทหีล่อเลยีงลูกนอ้ย คอืมวลประชาชาวจนี
หลายรอ้ยลา้นคนมายาวนานกวา่ 4,000 ปี ถอืวา่แมนํ่าหวงเหอเป็นตน้ธารแหง่ 

 ประวัตศิาสตรช์าตจินีนับเนอืงมาแตป่ฐมกษัตรยิข์องจนีในยคุตอนตน้ 

 

 

 

 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

14.10 น. เดนิทางสูจ่างเย ่โดยรถไฟความเร็วสงูขบวนท ีD2751 

17.25 น.  ถงึเมอืงจางเยต่ังอยู่ทางตอนเหนือของของเทอืกเขาฉีเหลยีง(Qilian Mountains) ในระหว่างเขต
ปกครองตนเองชนชาตยิูกู่ซู้ห่นานและเทศมณฑลหลนิเสอเมอืงจางเยม่ณฑลกานซูโ่ดยพนืทหีลักของ
อทุยานแหง่นอียูใ่นเขตเมอืงKangleและBaiyin 

สถานรีถไฟในจนีผูเ้ดนิทางจะตอ้งดแูลรบัผดิชอบการถอื
กระเป๋าใหญด่ว้ยตนเอง 

 ดงันนักระเป๋าใบใหญม่ากไมเ่หมาะทจีะใชเ้ดนิทางดว้ยรถไฟ
ในจนีเพราะบนรถไมม่ทีวีางสมัภาระเพยีงพอกระเป๋าลอ้ลาก
คนัชกัขนาดกลางเป็นกระเป๋าทสีะดวกทสีุดในการทที่านจะ
เข็นผา่นดา่นเอ็กซเรยแ์ละขนึ-ลงบนัไดดว้ยตนเอง 

เย็น ถงึจางเยรั่บประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีZHANG YE OASIS HOLIDAYS HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีาม จางเย–่ ภเูขาสายรุง้ –เจยียวกีวาน – ป้อมปราการ   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําท่านชมเขตภูมทิศันจ์างเยฉ่เีหลยีนซานตนัเสยีตเีมา่ หรอื ภูเขาสายรุง้+รวมรถอุทยาน
(Zhangye Danxia Lanscape)จัดเป็นหนงึในภมูทัิศน์มหัศจรรยข์องจนีอันงดงามแปลกตา ตังอยูใ่น
เขตภเูขาฉีเหลยีนซานจากตัวเมอืงจางเย ่40 ก.ม. ครอบคลุมอาณาบรเิวณกวา้งขวางถงึ 300 ตร.กม.
ตังอยูบ่นระดับความสงู 2,000-3,800 เมตรจากระดับนําทะเล ในทางธรณีวทิยาสันนษิฐานว่ามอีายมุา
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นานกวา่ 2 ลา้นปีผา่นการกดักรอ่นของธรรมชาต ิสายลม แสงแดด และความแหง้แลง้ของภมูปิระเทศ
เผยใหเ้ห็นถงึชนัของแร่ธาตุใตด้นิทบีา้งเป็นรวิเลอืมลายหลากสสีันพาดผ่านทังเนนิภแูลซบัซอ้นบา้ง
เป็นหุบโตรกลกึชัน บา้งคลา้ยดังปราสาทในดนิแดนเทพนิยายเกดิสีสันหลากส ีเช่น ขาว เหลือง 
นําตาล เทา สม้ ชมพ ูแดง ดสูวยงามน่าชม ทําใหเ้กดิจนิตนาการอนัหลากหลายแลว้เดนิทางเขา้สูตั่ว
เมอืง “จางเย่” เป็นเมอืงค่ายทหารทีสําคัญอกีแห่งหนงึในเสน้ทางสายไหม ก่อตังเมอื 121 ปีก่อน
ครสิตกาล 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร เดนิทางสูเ่จยียวกีวนโดยรถโคช้ (ชวัโมง) 

 นําท่านเขา้ชม ด่านเจยียวกีวาน ทีสูงตระหง่านเป็นปราการทีแข็งแรงและสําคัญทีสุดในภาค
ตะวันตก ชมป้อมปราการทตีังอยู่ทคีวามสูง1,800เมตรจากระดับนําทะเล เรมิสรา้งเมอืปี ค.ศ. 1372 
สรา้งแลว้เสร็จภายหลังสถาปนาราชวงศห์มงิ 

 ชมลานจตัรุสัของป้อมปราการดา้นในทมีกํีาแพงรายลอ้ม สว่นบนของกําแพงสงู 10 เมตร และ
ยาว 640 เมตรเป็นทตีังของหอระวังภัยสรา้งขนึในปลายราชวงศห์มงิ-ตน้ราชวงศช์งิดา้นหนงึทอดไป
ทางดา้นตะวันตกเฉียงใตสู้เ่ทอืกเขาฉีเหลยีนซานและอกีดา้นหนงึทอดไปทางทศิเหนอืสูเ่ทอืกเขาเป่ย
ซาน ชมอนุสาวรยีด์า้นนอกของประตูตะวันตกสรา้งขนึในราวปีท ี14 ของจักรพรรดเิฉียนหลง มคํีา
จารกึวา่ “ป้อมปราการทแีข็งแรงทสีดุในโลก”(รวมคา่รถแบตตาร)ี 

  

คํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีJIA YU GUAN HOTELหรอืเทยีบเทา่4 ดาว 

วนัทสี ี เจยียวกีวาน – ตนุหวง – ถาํโมเ่กา  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 แลว้เดนิทางสูเ่มอืงตนุหวง(ประมาณ 4.5 ชวัโมง)โอเอซสีบนเสน้ทางสายไหม เป็นเมอืงชายแดน
มณฑลกานซูท่ตีดิกบัเขตปกครองตนเองชนชาตซินิเกยีงโดยรถโคช้   

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางชมถําโมเ่กานําท่านชมภาพยนตร3์ มติชิมประวัตคิวามเป็นมาของเสน้ทางสาย
ไหมและกําเนดิของถําโมเ่กาคใูนชว่งทศีาสนาพทุธเจรญิรุง่เรอืงมกีารตดิตอ่ซอืขายแลกเปลยีนสงิของ
ต่างๆนานาเชน่ผา้ไปและเครอืงเคลอืบเป็นตน้(ประมาณครงึชวัโมง) จากนันนังรถอทุยานสูป่ากถําโม่
เกา 

 ชมถําโมเ่กามรดกโลกทยีงิใหญ่อกีแห่งหนงึของโลก “โมเ่กา” เป็นถําทมีคีูหาใหญ่นอ้ยถงึ 495 
คหูา มภีาพวาดสบีนผนังสวยงามมพีระพทุธรปูแกะสลัก และองคเ์จา้แมก่วนอมิในคูหาตน้ๆเป็นผลงาน
การบกุเบกิของพระสงฆเ์ล่อจุนในปี ค.ศ. 366 สว่นคูหาสดุทา้ยขดุเมอืยคุทมีองโกลมชียัชนะเหนือ
อาณาจักรจนีในปี ค.ศ. 1277 ดังนันประตมิากรรมหรอืจติรกรรมทที่านจะไดช้มทถํีาโมเกาแห่งนเีกดิ
จากความเพยีรพยายามของจติรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดชว่งประวัตศิาสตรท์นัีบเนือง
ยาวนานเกอืบ 1,000 ปี 

คํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีGRAND SUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่4 ดาว 

 ** กลางคนือสิระใหท้า่นเดนิเลน่ทตีลาดกลางคนืตนุหวง 
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วนัทหีา้ ตนุหวง –หมงิซาซาน – สระนําวงพระจนัทร ์–หลนัโจว 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําท่านสู่เนินทราย“หมงิซาซาน”เทือกเขาทะเลทรายทมีคีวามยาว 40 ก.ม. สูงประมาณ 250 
เมตร ทรายมสีสีนัตา่งกัน เมอืทา่นขนึถงึยอดเนนิเขาทราย ทา่นสามารถไถลลนืลงมาสูเ่ชงิเขาดา้นลา่ง
อย่างสนุกสนาน หากโอกาสเหมาะท่านอาจไดย้นิเสยีงกลองรบ เสยีงมา้รอ้ง และเสยีงสูร้บ ตาม
ตํานานเลา่วา่เคยมกีองทัพถกูพายทุรายพัดกระหนําและถกูฝังทังเป็นทังกองทัพอยูใ่ตภ้เูขาทราย(รวม 

 รถแบตเตอรร์)ี 

 ชมสระนําวงพระจนัทรบ์่อนําผุดทไีม่เคยเหอืดแหง้แมจ้ะอยู่กลางทะเลทรายมคีวามลกึเฉลยี 6 
เมตรเทา่นัน 

    

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคารนังรถโคช้ไปสถานรีถไฟ 

 นังรถไฟความเร็วสงู(13.08-19.44)D56กลับหลันโจว 

คํา ถงึหลันโจวรับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พักทLีANSHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีก หลนัโจว– กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาเชา้แบบกลอ่งระหวา่งเดนิทางไปสนามบนิ 

07.30 น. เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีMU269 

10.25 น. ถงึสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิารรวม 

คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับชนัประหยดั / คา่ทพีัก 2 ท่านต่อหนงึหอ้งคู่ / ค่าภาษีสนามบนิไทย700 บาท,จนี90 หยวน / 
ค่าวซีา่ประเทศจนี 1,500 บาท/ ค่าธรรมเนียมเชอืเพลงิ /  ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบตุาม
รายการ/ ค่ารถรับส่งตามสถานทที่องเทยีวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเขา้ชมสถานทที่องเทยีวต่างๆตาม
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รายการ/ ค่าระวางนําหนักกระเป๋าเดินทางทีมีนําหนักไม่เกนิท่านละ 20กโิลกรัม/ ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 
1,000,000 บาทเงอืนไขตามกรมธรรม ์/ คา่ทปิคนขบัรถคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ 

คา่บรกิารไมร่วม 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ / และคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย 100 หยวน  
ค่าทําหนังสอืเดนิทาง/ ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ด่วน / ค่าวซีา่ของ
ชาวตา่งชาต/ิ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหตุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทไีม่สามารถไปเทยีวใน
สถานททีรีะบใุนโปรแกรมไดท้ันอันเนอืงมาจากภัยธรรมชาต ิความล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สาย
การบนิจะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทังสนิแตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาใหโ้ดยขอสงวนสทิธกิาร
จัดหานีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่รับประทานอาหารบางมอืไม่เทยีวบางรายการไม่สามารถขอหัก
ค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุไวใ้หก้ับลูกคา้ใน
วงเงนิ 1,000,000 บาทเงอืนไขตามกรมธรรม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 
10 ท่าน / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของ
เงนิตราตา่งประเทศหรอืทกีารปรับคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

สํารองทนีงั มดัจํา 20,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตาม สว่นทเีหลอืชําระกอ่นเดนิทาง 30 วัน 

เงอืนไขการยกเลกิ ยกเลกิหลังจากวางมดัจํา หักคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วันขนึ
ไป-เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-20 วัน-เก็บคา่ใชจ้า่ย 50 % ของราคาทัวร/์ ยกเลกิกอ่น
การเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีวสายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในต่างประเทศซงึไม่
อาจรับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคุมของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลการเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วย
การถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆฯลฯ 

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 


