
 

 

เจาะลึกมณฑลซินเจียง  

อูหลู่มู่ฉี ปู้เอ่อจิน คานาสือ นาราถี  10 วนั 8 คืน 

ดินแดนบริสุทธ์ิแหล่งสุดทา้ยของมวลมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 เยือน เมืองอหูลู่มู่ฉี ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าอนัแสนงาม  

 เยือน เมืองคาลามาอี้   เมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ทิวทัศน์ทะเลทรายโกบีอนักว้างใหญ่ 

 ชม เมืองผีอเูหอเอ่อ หรือ แพะเมืองผี  (Ghost City) เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่เกดิจากการกดัเซาะ

ของลมท าให้เกดิเป็นรูปร่างต่างๆ 

 คานาสอื ดินแดนบริสทุธิ์สดุท้ายของมวลมนุษย์ 

 ชม หวูไฉ่ทาน หรือ หาดห้าส ี ริมฝั่งธารน า้คาเอ่อฉีสือเหอ เม่ือยามที่ต้องแสงสุริยาเพลาบ่าย จะระยิบระยับพริบ

พรายไปยาวไกล  

 ชม เขตทุ่งหญ้านาราถ ีทุ่งหญ้าที่เตม็ไปด้วยต้นอลัไพน์ตามธรรมชาติ 

 เยือน เขตทิวทัศน์คานาสอื  ชม ทะเลสาบเทวดา ชม ทะเลสาบวงพระจันทร์ ชม ทะเลสาบมังกรหลับ  

 พักโรงแรมดี  พิเศษ!!ไม่ลงร้านรัฐบาล สายการบิน SHANDONG AIRLINE (SC)  

 



 
ก ำหนดกำรเดนิทำง วนัที ่  17-26  มถิุนำยน 2561 

วันแรก  (17/6/2561) กรุงเทพฯ สุวรรณภูม ิ

23.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  ชั้น 4 ประตู 3-4 โดย
สายการบิน SHANDONG AIRLINE (SC)  เคาเตอร์ G โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก
แก่ท่าน  

วันที่สอง (18/6/2561) กรุงเทพฯ – อูหลู่มู่ฉี –  คำลำมำอี ้– สวนภูเขำน ้ำมันมังกรด ำ       

03.00 น.   ออกเดินทางสู่เมืองอูหลู่มู่ฉี  โดยเทีย่วบินที่ SC8886 
11.55 น.      ถึงเมือง อูหลู่มู่ฉี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ “อูหลู่มู่ฉี” หรือ “อูรุมฉี” (Urumqi) เป็นค า

ภาษามองโกล หมายถึง ดินแดนแห่งทุ่งหญา้อนัแสนงาม ตั้งอยูบ่นทอ้งทุ่งที่ราบทางตอนเหนือของเทือกเขา
เทียนซาน โดยทิศตะวนัออกมีเทือกเขาป๋อเกอตา้ซาน (5,445 เมตร) เป็นปราการกั้น ทิศ 
ใตมี้แนวป่าไมข้องเชิงเขาเทียนซาน ส่วนทิศตะวนัตก
และทิศเหนือ ติดกบัที่ราบจุนการ์ อนัเป็นที่ราบตอนกลาง
ของซินเจียง ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 680-920 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจดัถึง     -30 
องศาเซลเซียส อูหลู่มู่ฉี นบัเป็นเมืองใหญ่ระดบัเมือง
หลวง ที่อยูห่่างไกลจากชายฝ่ังทะเลมากที่สุดในโลก คือ
ห่างจากชายฝ่ังทะเลดา้นที่อยูใ่กลท้ี่สุด ก็ยงัไกลถึงกวา่ 2,250 กิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในซินเจียงที่มีชาวฮัน่
อยูอ่าศยัมากที่สุด คือถึงกวา่ร้อยละ 72 ของประชากร อูหลู่มู่ฉี ใชเ้วลามาตรฐานเดียวกบักรุงเป่ยจิง ที่อยูห่่าง
ไปทางตะวนัออกราว  4,000 กิโลเมตร ดงันั้น เวลาทอ้งถ่ินทีถู่กตอ้ง ควรชา้กวา่ที่เป่ยจิงประมาณ 2 ชัว่โมง 
ดงันั้น ในเดือนพฤษภาคม ทอ้งฟ้าที่อูหลู่มู่ฉีกวา่จะมืดก็ล่วงเขา้เวลากวา่   3 ทุ่มเขา้ไปแลว้  น าท่านสู่
ภตัตาคาร รับประทานอาหาร  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสู่ เมืองคำลำมำอี ้ (เคอลาหม่าอ้ี) 

ซ่ึงถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ระหวา่งทาง ท่าน
จะไดช้มทุ่งไร่การเกษตรและทิวทศัน์ทะเลทรายโกบีอนั
กวา้งใหญ่ ถึงแลว้น าท่านเขา้สู่ สวนภูเขำน ้ำมันมังกรด ำ ให้
ท่านไดช้มความอลงัการอนัยิง่ใหญ่ตระการตาของทุ่งภูเขา
น ้ ามนันบัสิบนบัร้อยลูกเรียงรายกนัจนคนทอ้งถ่ินบริเวณน้ีวา่ 
ภูเขามงักรด า เป็นแหล่งน ้ ามนัที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนถือเป็น
แหล่งเงินแหล่งทอง  จากนั้นน าท่านชม อ่ำงเกบ็น ้ำมังกร 9 
หัว ซ่ึงมีความสวยงามท่ามกลางสายน ้ าที่ไหลออกมาจาก
มงักรทั้ง 9 หัว อยา่งพร้อมเพรียงกนั และมีบริเวณโดยรอบ
อนัสวยงามใหท้่านไดเ้ก็บภาพไวเ้ป็นที่ระลึก     



ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร เมนูปลำย่ำน 

 พกัที่เมืองคำลำมำอี ้ 克拉玛依雪莲宾馆 XUE LIAN  HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สำม (19/6/2561)  คำลำมำอี ้– ทุ่งน ้ำมันเคอลำมำอ ี– เมืองผีอูเหอเอ่อ+รถรำง -  ปู้เอ่อจิน  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ทุ่งน ำ้มันเคอลำมำอี หรือคำลำ
เมย์  Karamay ที่ร ่ารวยขึ้นมาดว้ย แท่นขดุเจาะน ้ ามนัดิบ
อนัมหาศาลกระจดักระจายอยูก่ลางผนืทะเลทรายอนัแสน
เวิง้วา้ง  และเปล่าเปล่ียว ทางตะวนัตกของแอ่งที่ราบจุน
การ์ค  าวา่ “คาลาเมย”์ เป็นภาษาเหวยหวูเอ่อร์ หมายถึง 
“น ้ ามนัสีด า” นบัจากปี ค.ศ.1955 เป็นตน้มา ไดมี้การขดุ
น ้ ามนัดิบจากทุ่งแห่งน้ีขึ้นมา 30 ปีต่อมา ทอ้งทุ่งทะเลทราย
คาลาเมย ์ จึงกลายเป็นเมืองอนัทนัสมยั เพรียบพร้อมดว้ย
ส่ิงอ านวยความสะดวกทุกสรรพส่ิง ที่เนรมิตขึ้นได ้รวมทั้ง
คลองส่งน ้ าดิบที่ผนัผา่นกลางทะเลทรายมาจากแม่น ้ าคา
เอ่อฉีสือ อนัเป็นผลมาจากรายไดน้ ้ ามนัดิบ ที่ถูกขดุเจาะขึ้น
มาถึงไม่ต ่ากวา่ 6.32 ลา้นตนัต่อปี   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือ แพะเมืองผี  (Ghost City) 
เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการกดัเซาะของ
ลมท าใหเ้กิดเป็นรูปร่างต่างๆ เม่ือพนัลา้นปีก่อนพื้นที่
บริเวณเมืองปีศาจเคยเป็นทะเลสาบที่มีน ้ าใสสะอาด เป็นที่
หากินของสตัวโ์ลกดึกด าบรรพ ์ เช่น ไดโนเสาร์ เม่ือถึงยคุ 
PTROSAURS และ STEGOSAURS เปลือกโลกมีการ
เคล่ือนตวัอยา่งรุนแรง ท าใหท้อ้งทะเลสาบบริเวณน้ีพลิก
ตวักลบักลายเป็นทะเลทรายที่มีแอ่งหุบหินลึก เวลาและ
กระแสลมไดข้ดัเกลาภูเขาหินเหล่าน้ีเป็นรูปร่างต่างๆ บา้ง
ดูเหมือนหอสูง เหมือนเจดีย ์ ปราสาท และอีกมากมายที่มี
สีสนัต่างๆ ปฏิมากรรมธรรมชาติเล็กๆที่ซ่อนตวัอยูก่ลาง
ทะเลทรายโกบี เม่ือลมพดัผา่นเม็ดทรายจะปลิวกระจาย
บงัเกิดเสียงแวว่ราวเสียงค ารามของเสือสิงห์ในยามพลบค ่า
รอบดา้นมืดมิดบรรยากาศน่าสะพรึงกลวั กบัเร่ืองราวที่เล่า
ขานกนัถึงสมยักองทพัแดงเรดการ์ด ของเหมาเจ๋อตุงคร้ัง
ตอนที่เขา้มายดึครองแผน่ดินของชาวอุยกูร์ ณ ที่มณฑลซิ
นเจียงแห่งน้ี ในราตรีที่มืดสนิท สายลมที่พดักระโชกกบั
เสาดินที่ส่งเสียงโหยหวน มนัท าสร้างความน่ากลวัใหก้บั



เหล่ากองทหาร จึงท าใหพ้ื้นที่บริเวณน้ีเป็นที่มาของช่ือ
แพะเมืองผ ี ที่แพะเมืองผจีะมีรถรางใหบ้ริการชมบริเวณ
ที่เป็นไฮไลท ์ หรือ ถา้นกัทอ่งเที่ยวมีเวลาเยอะสามารถ
เลือกเดินชมไดค้ะ แต่ใชเ้วลามากสกัหน่อย นอกจากน้ี
แลว้ภายในแพะเมืองผจีากมีกิจกรรมขี่อูฐ ถ่ายภาพ ชม
ธรรมชาติ หรือ ขบัมอเตอร์ไบคช์มธรรมชาติ ค่าใชจ่้าย
ไม่รวมในรายการะ ตอ่จากนัน้น าท่านเดินทางต่อถึง 
เมืองปู้เอ่อจิน เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในเร่ืองของปลาน ้ าเยน็ซ่ึง เป็นปลาที่มีเน้ือนุ่มและมีกล่ินหอมที่สามารถ
หาไดจ้ากสถานที่ที่มีน ้ าเยน็ที่ไหลจากเทือกเขาทีน่ ้ าแขง็ละลายและไหลจากเทือกเขาน ้ าแขง็ลงมาสู่แม่น ้ า
หรือทะเลสาบ  

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร เมนูปลำย่ำน 

 พกัที ่神湖大酒店(布尔津县) - Shen Hu Hotel  ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ส่ี              (20/6/2561)  ปู้เอ่อจิน – คำนำสือ – เขตทิวทัศน์คำนำสือ -  สำมโค้งงำมแห่งคำนำส 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คำนำสือ ดินแดนที่ไดรั้บการ
ยกยอ่งวา่เป็นแผน่ดินที่บริสุทธ์ิที่เป็นแหล่งสุดทา้ยของ
มวลมนุษยท์ี่ปราศจากมลภาวะและสวยงามที่สุดที่
หลงเหลืออยูใ่นโลก พร้อมสมัผสักบักล่ินอายของ
ความบริสุทธ์ิของธรรมชาติรอบกายโอบลอ้มดว้ยภูเขา
ทั้งซา้ยขวาซ่ึงรายรอบไปดว้ยตน้ยางที่ขึ้นอยูอ่ยา่ง
แน่น ยามตอ้งแสงแดดเป็นสีเหลืองทองงามระยบั ส่วน
ของพื้นราบมีการเล้ียงลูกมา้ ลูกแกะของชาวบา้นแถบ
ริมทะเลสาบ และเม่ือมองออกไปไกลๆ จะแลเห็น
ความงดงามอนัน่าติดตรึงใจมิรู้เลือน   
ระหวา่งทางท่านสามารถไดเ้ห็นรูปป้ันหินในกลำงทุ้ม
หญ้ำ  ส่วนใหญ่เป็น  หินแกะสลกัรูปป้ันคน ที่เหมือน
จริงจ านวนมาก เป็นภูมิทศัน์ที่ทางประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมที่ส าคญัของซิน เจียง ในทุ่งหญา้ที่มีการ
กระจายส่วนใหญ่ มนัเป็นเร่ืองที่เก่ียวขอ้งกบัสุสาน 
พวกเขาบางถูกฝังอยูใ่นหลุมฝังศพหรือตั้นไวเ้ฝ้าหลุม

ฝังศพ หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก – มนัเป็นทิศทาง
ของดวงอาทิตยข์ึ้น เป๊นการเร่ิมตน้ของชีวติ และความ
แขง็แรง 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuu6-x_8zYAhUMP48KHSJEDSoQFghMMAM&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1162969-d1310782-Reviews-Shen_Hu_Hotel-Burqin_County_Xinjiang_Uygur.html&usg=AOvVaw00WTY-3EAKtGufATFu003V


น าท่านเดินทางสู่ เขตทิวทัศน์คำนำสือ เปลี่ยนใช้รถ
อุทยำน เพือ่น าท่านชมทะเลสำบเทวดำ เป็นทะเลสาบที่
มีจุดเด่นอยูท่ี่ความใสของน ้ าและภูเขาที่ตั้งเด่นเป็นสง่า
อยูด่า้นหลงัทะเลสาบแห่งน้ีจากนั้นชม ทะเลสำบวง
พระจันทร์ ( เยี่ยเลีย่งวำน ) ที่มีต  านานเล่าขานวา่เป็น
ทะเลสาบที่มีรอยเทา้ของเจงกิสข่านเป็นรอยเทา้ก่อนที่
ท่านจะเดินทางขึ้นสู่สรวงสวรรค ์ ซ่ึงทะเลสาบแห่งน้ี
จะมีหลากหลายสีสนั และสีของน ้ านั้นเปล่ียนแปลงไป
ตามอุณหภูมิกบัลกัษณะของทอ้งฟ้าในยามนั้น ถา้
ทอ้งฟ้ามีลกัษณะคร้ึมสีของทะเลสาบจะมีสีฟ้าคราม 
และในคราวที่ทอ้งฟ้าแจ่มใสลกัษณะของน ้าจะมีสีฟ้า
ใส แต่ความน่าอศัจรรยข์องทะเลสาบน้ีจะอยูท่ี่เม่ือ
ทะเลสาบแห่งน้ีแบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกนั  และชม ทะเลสำบมังกรหลับ ซ่ึงจะมีเกาะอยูต่รงกลางของ
ทะเลสาบดูคลา้ยกบัสนัหลงัของมงักร  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พักที่ 鸿福生态度假酒店  Hongfu Lake Kanas Resort 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ห้ำ      (21/6/2561)   อุทยำนคำนำสือ(เข้ำคร้ังที่สอง) - กวนยวีถิง  – ปู้เอ่อจิน – หำดห้ำสี  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ อุทยำนคำนำสืออกีคร้ัง ชม พลับพลำชมมัจฉำหรือกวนยวีถิง  ณ ระดบั 2,030 ม. อยูบ่น
ยอดเขา ชมทุ่งดอกไม ้ ป่าสนเขา ในวนัฟ้าใสกระจ่าง  จะสามารถเห็นยอดเขาหิมะโหยว่อ้ีเฟิง ปราการกั้น
พรมแดนจีน-รัสเซียได ้ พร้อมกบัผนืน ้ าทะเลสาบสีคราม ในออ้มกอดของภูเขาอลัไต อนัทอดยาวไกลลิบตดั
กบัทิวทศัน์ของป่าสนไซเปรส ป่าเบิกซ์ และหลากพนัธุไ์มเ้มืองหนาวที่ปกคลุมดว้ยสีเขียวขจีสดใส 
 (ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคมที่คานาสือจะมีทุ่งดอไมป่้าบาน บนยอดเขามีหิมะ อากาศเยน็สบาย และช่วง
เดือนปลายเดือนกนัยายน ผนืป่าคานาสือก็จะเปล่ียนสีกลายเป็นผนืป่าหา้สีครับ) 

 
 
 
 
 
 



เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางกลบัเมืองปู้เอ่อจิน แวะชม หวูไฉ่ทำน 
หรือ หำดห้ำสี ที่หินแต่ละกอ้นริมฝ่ังธารน ้ าคาเอ่อ
ฉีสือเหออนัยาวไกลสุดสายตา เม่ือยามที่ตอ้งแสงสุริยา
เพลาบ่าย จะระยบิระยบัพริบพรายไปยาวไกล จนเป็น
หลากสีสนัดูคลา้ยอญัมณี อยา่งน่าอศัจรรยใ์จ น าท่าน
เดินต่อถึงเมืองปู้เอ่อจิน ตั้งอยูก่ึ่งกลางระหวา่งเมืองอา
เล่อไท่ ทางตะวนัออก กบัเมืองฮาป้าเหอ ติดชายแดน
คาชคัสถานทางตะวนัตก มีขนาดพื้นที่  10,400 ตร.กม. 
ประชากรประมาณ 70,000 คน มีสภาพภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสูง ที่ราบ และทะเลทราย ปู้ เอ่อจินขึ้นช่ือเร่ือง 
ปลำน ำ้เย็น  ซ่ึงเป็นปลาที่มีเน้ือนุ่มและกล่ินหอม อาศยั
อยูใ่นล าน ้ าเยน็ที่หลอมละลายมาจากธารน ้ าแขง็ ของ
แม่น ้ า Ertrix หรือ คาเอ่อฉีสือเหอ ซ่ึงเป็นแม่น ้ าของจีน
สายเดียวที่ไหลไปสู่ขั้วโลกเหนือ  

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร    

 พกัที ่神湖大酒店(布尔津县) - Shen Hu Hotel  ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่หก              (22/6/2561)   ปู้เอ่อจิน – เมืองคำลำมำอี ้- เมืองอีห้นิง 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำลำมำอีอ้ีกคร้ัง ตั้งอยูแ่ถบซิ
นเจียงตอนเหนือ และอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของแอ่งจุง ซ่ึงถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี 
ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ช่ือเมืองในภาษาอุยกูร์มี
ความหมายวา่“ด า” ปัจจุบนัคาราเมย ์มีช่ือเสียงในฐานะ
ที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน ้ ามนั เป็นแหล่งน ้ ามนัดิบที่

ใหญ่มากแห่งหน่ึงของจีน มีก าลงัการผลิตน ้ ามนั 6.32 
ลา้นตนัต่อปี เมืองคาราเมยย์งัเป็นเมืองสมยัใหม่ที่มี
การวางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบแบบแผน ตามผงั
เมืองสมยัใหม่ มีการสร้างเขื่อนเกา้มงักร เขื่อน
ชลประทานที่กกัเก็บน ้ าไวห้ล่อเล้ียงชาวเมือง และยงั
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงอีกดว้ย นอกจากนั้น
เมืองคาราเมย ์ ยงัมีบ่อน ้ ามนัด าทีมี่น ้ ามนัผดุขึ้นมาตลอดเวลา เมืองน้ีจึงจดัไดว้า่เป็นเมืองแห่งเศรษฐีอีกเมือง
หน่ึงของประเทศจีน ระหวา่งทางผา่นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของสองขา้งทางถึงเมืองคาลามาอ้ี 

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuu6-x_8zYAhUMP48KHSJEDSoQFghMMAM&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1162969-d1310782-Reviews-Shen_Hu_Hotel-Burqin_County_Xinjiang_Uygur.html&usg=AOvVaw00WTY-3EAKtGufATFu003V


   หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.00 น.   ออกเดินทางสู่เมืองอีห้นิง โดยเทีย่วบินที่ CA1233 
15.50 น.      ถึงเมืองอีห้นิง ตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ

เขตปกครองตนเองชนเผา่ซินเจียงอุยกูร์ ซ่ึงตั้งอยูท่าง
ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน ณ ใจกลางของแม่น ้ า
อีหลีเหอ ทางภาคตะวนัตกของภูเขาเทียนซาน มี
อากาศอุ่นช้ืน เป็นเมืองที่ชุ่มช้ืนแห่งหน่ึงในภาค
ตะวนัตกของจีน  

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
  พักที่ 伊宁隆鑫 5 星楼 Longxin Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด   (23/6/2561)   เมืองอีห้นิง – เมืองนำรำถ ี- เขตทุ่งหญ้ำนำรำถ ี

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองนำรำถี ดินแดนทุ่งหญา้กวา้งแห่งเทือกเขาเทียนซาน เป็นภาษามองมองโกล แปลวา่ 
แสงอาทิตย ์ ดงัที่เล่าขานวา่ กองทพัของท่านเจงกิส
ข่านโดยการน าทพัของบุตรชายคนที่สองไดเ้ดินทพั
มุ่งหนา้ไปทางทิศตะวนัตกเพือ่ขา้มผา่นหุบเขาอีล่ี ซ่ึง
ขณะนั้นเกิดอากาศแปรปรวนหิมะอยา่งหนกัท าให้
เหล่าทหารทั้งหนาวทั้งเหน่ือยไม่เตม็ใจเดินทางต่อ 
แต่ก็ไดพ้บกบัทุ่งหญา้สวยงามและอุดมสมบูรณ์เม่ือ
ยามพระอาทิตยส่์องแสงปรากฏ เหล่าทหารถึงตะโกน
ขึ้นวา่ นารัตนารัต จากนั้นมาช่ือน้ีกไ็ดรั้บการยอมรับ
จากชาวคาซคั...ทุ่งหญา้นาราถี มีพื้นที่ยาว 180 
กิโลเมตร จากทางทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก ราย
ลอ้มดว้ยเทือกเขาเทียนซานทั้งสามดา้นฝ่ังตะวนัออก
เป็นหุบเขาอีล่ี โดยแม่น ้ าน้ีเกิดจากการรวมตวัของ
แม่น ้ าสาขา 3 แห่ง คือ คาสือ ก่งไหน่สือและเท่อเค่
อสือ ระหวา่งทางผา่นชมแม่น ้ าคูเนส หรือ  ก่ง
ไหน่สือ (KUNES RIVER) เป็นแม่  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น ้ าที่ไหลผา่นแม่น ้ าอีล่ีไปทางทุ่งหญา้นาราถี  ชมเขต
ทุ่งหญ้ำนำรำถ ี(NARATI GRASSLAND) ทุ่งหญา้ที่
เตม็ไปดว้ยตน้อลัไพน์ตามธรรมชาติ ความอุดม
สมบูรณ์ของทุ่งหญา้บริเวณน้ีเกิดจากดินด า โดย
ความสูงของตน้หญา้สูงกวา่ 70-90 เซนติเมตร ซ่ึง
ช่วงเดือนกนัยายนของทุกปีทุ่งหญา้แห่งน้ีระดบั



ความสูง 1,800 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเลและเป็นถ่ินที่อยูช่นกลุ่มนอ้ยชาวคาซคั  
ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   

  พักที่  那拉提空中草原度假酒店 Nalati Kongzhong Caoyuan Holiday Hotel หรือเทียบเท่ำ 

วันที่แปด    (24/6/2561)    เขตทุ่งหญ้ำเลีย้งสัตว์นำรำถ ี- ปำยันปูลัค - ทะเลสำบห่ำนฟ้ำ   

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางจากนาราถี สู่ปำยนั
ปูลัค ระหวา่งทางผา่น เขตทุ่งหญ้ำเลีย้งสัตว์นำรำ
ถีเป็นทุ่งหญา้ที่กวา้งใหญ่มากจะเรียกวา่ทุ่งหญา้ฟ้า
กวา้ง มีหญา้ที่เขียวขจี มีดอกไมป่้าบานสะพร่ัง
ในช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. ใครที่มา ณ ที่แห่งน้ีจะมี 
ความหลงใหลในบรรยากาศและความสวยงาม
และจะไดก้ล่ินไอหอมของหญา้และดอกไม้
บริเวณทุ่งหญา้แห่งน้ี ซ่ึง เป็นทุ่งหญา้ใหญ่ระดบั 2 
ของประเทศจีน มีฝงูววั แพะ และมีแม่น้าํไหลผา่น
หลายสาย พาท่านชมววิทิวทศัน์รอบทุ่ง หญา้ และ
ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศบริสุทธ์ิและววิธรรมชาติ 
รอบพร้อมเก็บภาพความประทบัใจ ทุ่งหญา้แห่งน้ี
ตาม บทกวแีห่งนกันิพนธ์ิจีนขนานนามวา่ ทุ่ง
หญา้เทียมมวลหมู่เมฆสวรรค ์  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
ไปตามเสน้ทางธรรมชาติเขา้สู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชำติ
ทุ่งหญ้ำปำยันปูลัค และทะเลสำบเทียนเอ๋อหู หรือ 
ทะเลสำบห่ำนฟ้ำ  Swan lake ระหวา่งทางชม
ธรรมชาติอนัสวยงามของขนุเขา ทุ่งหญา้ ป่าสน ใน
ออ้มกอดของเทือกเขาเทียนซานอนังดงาม โดยเฉพาะ
ในกลางเดือนมิถุนายน สองขา้งทางจะละลานตาไป 
ดว้ยดอกไมป่้าเมืองหนาวนานาชนิด“ปำยนัปูลัค” 
เป็น ภาษามองโกล หมายถึง “น ้ำพุอนัอุดมสมบูรณ์
กลำงภูเขำ” เป็นทุ่งหญา้อนักวา้งใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 
23,800 ตร.กม. นบัเป็นทุ่งหญา้ใหญ่อนัดบั 2 ของจีน 
รองจากทุ่งหญา้มองโกเลีย  อยูท่างตะวนัตกของ
อ ำเภอเหอจิง้ ในแขวงปกครองตนเองชนชำติมองโกล
บำอินกวอหลิง  ซ่ึงอยู ่ ณ พื้นที่แอ่งกระทะหยวิเอ๋อ
ตูซือ ใจกลางเทือกเขาหิมะเทียนซาน แถบลุ่ม แม่น ้ำไคตูเหอ ตอนบน อนัมีสีผลึกใส แอ่ง 



กระทะหยวิเอ๋อตูซือ ตั้งอยูใ่นระดบัความสูง 2,300 –  3,100 เมตร รทก. ณ ที่นั้น แม่น ้ าไคตูเหอไหลคดเคี้ยว
ผา่นแอ่งที่ราบ ก่อตวัเป็นบริเวณแหล่งน ้ ามีความยาว 30 กม. กวา้ง 10 กม. เน้ือที่รวม 1,370 ตร.กม. มี
ทะเลสาบ ทุ่งหญา้ชุ่มน ้ า และหนองบึงใหญ่นอ้ย
กระจายอยูท่ ัว่ ในฤดูใบไมผ้ลิถึงใบไมร่้วง (เม.ย.-
ก.ย.) พื้นที่ชุ่มน ้ าแห่งน้ี จะเป็นสวนสวรรคข์อง
มวลเหล่าปักษาไพรนานาชนิดนบัแสนตวัที่ต่าง
บินมาพกัพงิอาศยัและผสมพนัธุว์างไข ่ ก่อน
อพยพตอนใตใ้นฤดูกาลหนาวเหน็บอนัยาวนาน 
โดยเฉพาะพื้นที่น้ีเป็น เขตอนุรักษ์พันธ์ุหงส์ป่ำที่
ใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมีถึง 3 ใน 5 สำยพันธ์ุของ
โลกคอื Mute Swan, Whistling Swan & 
Whooper Swan ฮูเปอร์สวอน (-ต้ำเทียนเอ๋อ) 
เป็นหงส์ป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยวดัจากปลาย
ปากถึงปลายหางไดถึ้ง 152 ซม. มีสีขาวบริสุทธ์ิ
ทั้งตวั ปากสีด าโคน ปากสีเหลือง รวมถึง นก
กระเรียนสีเทา นกกระยางขาว นกนางนวล 
นกเป็ดน ้ าหายากนานาชนิด โดยเฉพาะในเดือนมิ.ย. จะเป็นช่วงเวลาฟักไข่ของมวลหมู่หงส์เหิน จึงเป็นทุ่ง
ทองของนกัชมปักษาโดยแท ้   

ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
 พักที่  新源那拉提草原明珠大酒店 CAO YUAN MING ZHU HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

วันที่เก้ำ  (25/6/2561)    เมืองนำรำถี - สะพำนอีห้นิง – ทุ่งดอกลำเวนเดอร์ – เมืองอีห้นิง - อูหลู่มู่ฉี   

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านจากเมืองนาราถีเดินทางกลบั เมืองอีห้นิง 
เมืองอีหนิงเป็น "เมืองแห่งสวนดอกไม"้ ที่ตั้งอยู่
ทางชายแดนภาคตะวนัตกของจีน มีประชากรรวม 
37 ชนเผา่ มีการละเล่นของชนกลุ่มนอ้ยหลายชนิด 
เช่น การแข่งขนัขี่มา้และการแยง่แพะของชนเผา่คา
ซกั ซ่ึงเป็นวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณ์ของเมืองอีหนิง 
นอกจากน้ี เมืองอีหนิงยงัเป็นศูนยก์ลางการ
คมนาคมทางบกระหวา่งภาคตะวนัตกกบัภาค
ตะวนัออกของจีน เป็นเมืองการคา้ส าคญัที่เปิดสู่ทิศ
ตะวนัตกของซินเจียงและทัว่ประเทศจีน ชม
ทศันียภาพตลอดสองขา้นทาง  



 
เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

ชมทศันียภาพสองฝ่ังแม่น ้ าอีล่ีเหอที่สะพำนอีลีเ่หอต้ำเฉียว โดยเฉพาะในยามอาทิตยอ์สัดงสาดแสงสีแดงลง
อาบสายน ้ าอีล่ีเหอที่ไหลละมุนนุ่มนวล จนขึ้นช่ือวา่สวยงามโรแมนติกที่สุด  แม่น ้ าอีล่ีมีตน้น ้ ามาจาก
เทือกเขาเทียนซาน ไดร้วบรวมเอาล าแควนอ้ยใหญ่หลายสาย ทอดผา่นหุบเขาอีล่ี แลว้ไหลเขา้สู่ประเทศ
คาชคัสถานทางดา้นตะวนัตก สายแม่น ้ าอีริ โครงการส าหรับถนนเมืองใหม่เสน้ทางความยาว1164.398 เมตร 
สะพานหลกัความยาวรวม 306.46 เมตร การลงทุนรวม 43316.3922 หม่ืน หยวน และท่านจะไดต่ื้นตาไปกบั
ทอ้งทุ่งดอกลำเวนเดอร์ที่เบ่งบานสะพร่ังไปตามหุบเขาแม่น ้ าอีหลี ซ่ึงส่งผลให้เมืองอีหลี กลายเป็นผู ้  ผลิต
ดอกลาเวนเดอร์รายใหญ่แห่งหน่ึงของโลก  นอกจากน้ีแลว้เมืองอีหลียงัโดดเด่นไปดว้ยทศันียภาพของทุ่ง
หญา้ที่เปล่ียนสีสนัไปตามฤดูกาล จึงส่งผลให้เมืองอีหลีกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเร่ิมมีความคกึคกั และ
ไดรั้บ ความนิยมในหมู่นกัท่องเที่ยวมากขึ้นในทกุๆปีอีกดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบนิ 

20.05 น. เหิรฟ้าสู่เมืองอูหลู่มู่ฉี  โดยเที่ยวบินที่ CZ6824  
21.15 น.            ถึงอูหลู่มู่ฉีเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ซ่ึงเป็นเขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดภายใตก้าร 

   ดูแลของประเทศจีน    
 พกัที่   乌鲁木齐希尔顿酒店 Hilton Urumqi  ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สิบ  (26/6/2561) ตลำดบำซำร์เอ้อต้ำวเฉียว – พิพิธภณัฑ์ซินเจียง – อูหลู่มู่ฉี – กรุงเทพฯ 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
  น าท่านเที่ยวชมตลำดบำซำร์เอ้อต้ำวเฉียว    ใจกลางนคร 

อูหลูมู่่ฉี เลือกซ้ือสินคา้พื้นถ่ินซินเจียงหลากหลาย   ที่
ขึ้นช่ือเช่น ผนืพรมทอมือ หยกขาวแห่งเหอเถียน มีดพก
จากอิงจ๋ีซา ชากุหลาบ บวัหิมะตากแหง้ เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองส าอางออสมนั  Osman ของซินเจียงอนัขึ้นช่ือ 
องุ่นอบแหง้ (ลูกเกด) จากถูหลู่ฟาน เมล็ดผลไมอ้บแหง้
นานาชนิด เช่น แอปริคอตวอลนทั อินทผลมั รวมถึง
ผลไมต้าม ฤดูกาล ในราคาน่าซ้ือหาเป็นตน้ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH2NyJkc3YAhUEuI8KHaLsAywQFghsMAQ&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g297466-d8425534-Reviews-Hilton_Urumqi-Urumqi_Xinjiang_Uygur.html&usg=AOvVaw2-NLO1eUquDIuTOxWLY1x7


 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
น าท่านชมพพิิธภัณฑ์ซินเจียง เป็นที่ที่บอก
เล่าถึงความล้ีลบัของเสน้ทางสายไหม ซ่ึงใน
อดีตจะประกอบไปดว้ยประเทศและชนเผา่
ต่างๆที่ใชเ้สน้ทางคมนาคมสายน้ี และทา่น
ยงัจะไดท้ราบถึงร่องรอยประวติัศาสตร์ทาง
วฒันธรรมจากอดีต กวา่จะมาเป็นมณฑลซิ
นเจียงในปัจจุบนั  

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
19.05 น.      บินลดัฟ้ากลบัสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย เที่ยวบินที่ SC8885 
02.05+1 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวสัดิภาพ 
 
 

 ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



อตัรำค่ำบริกำร         

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่ / ท่ำน ( 2 ท่ำน / ห้อง ) พักเดี่ยวเพิ่ม 

มิถุนำยน 2561 59,900  บำท 6,900  บำท 

 
อัตรำนี้รวม   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่าน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  ค่าท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
   ค่าวีซ่าปกติ 4 วนัท าการ     บตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
                  อาหารครบทุกม้ือตามรายการ    

 ค่าประกนัอุบติัเหตุทกุท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 
อัตรำนี้ไม่รวม    ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้. 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน                                            
   ค่าน ้าหนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถา้มี ) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  

1.    หนังสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 นิว้ ท่านละ 1 รูป (ไม่รับรูปถ่ายข้าราชการ) 
3.    สมุดเงนิฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) ถ่ายย้อนหลัง 6 เดือน  (ช่ือบัญชี ต้องตรงกับช่ือผู้เดนิทางเท่านัน้)  

4.     กรณีเป็นเดก็เดนิทาง   ต้องมีหนังสือรับรองจากพ่อแม่ และสมุดเงนิฝากของพ่อแม่  
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน + ส าเนาบัตรประชาชน ของพ่อแม่  +  ส าเนาหน้าพาสปอร์ตพ่อแม่ 
6.    ใบเกิดเดก็  หรือ  (สูตบัิตร)  
7.    ภายใน  2  ปี  ถ้ามีการเข้าออกเมืองจีน ไม่ต้องใช้สมุดเงนิฝาก   
8.    ถ้ามีพาสปอร์ตเล่มเก่า (กรณีเคยมีวีซ่าจีน น ามาด้วย ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน เมือ่ส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

   ย่ืนวีซ่าดว่น 1 วนั จ่ายเพิม่ท่านละ 1,200 บาท 

   ย่ืนวีซ่าดว่น 2-3 วนั จ่ายเพิม่ท่านละ 1,000 บาท 

 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ / ขอสงวนสทิธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราต่างประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการช าระคา่ทัวร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ท าประกนัอบุตัเิหตใุห้กบั
ลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบนิ  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในตา่งประเทศ ซึ่งไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การนดัหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือ
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทาง
ไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


