
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก าหนดการเดนิทาง วนัที ่  20-28 พฤษภาคม 2562 

วันแรก  (20/5/2562) กรุงเทพฯ สุวรรณภูม ิ

23.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  ชั้น 4 
ประต…ู โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE (SC)  เคาเตอร์ …  โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ 
คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

วันที่สอง (21/5/2562) กรุงเทพฯ – อูหลู่มู่ฉี –  เมืองทูรูพาน -  เมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิน - เจดีย์ซูกงถ่า     

03.05 น.   ออกเดินทางสู่เมืองอูหลู่มู่ฉี  โดยเทีย่วบินที่ SC8886 



 
11.45 น.      ถึงเมือง อูหลู่มู่ฉี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ “อูหลู่มู่ฉี” หรือ “อูรุมฉี” (Urumqi) 

เป็นค าภาษามองโกล หมายถึง ดินแดนแห่งทุ่งหญา้อนัแสนงาม ตั้งอยูบ่นทอ้งทุ่งที่ราบทางตอนเหนือ
ของเทือกเขาเทียนซาน โดยทิศตะวนัออกมีเทือกเขาป๋อเกอตา้ซาน (5,445 เมตร) เป็นปราการกั้น ทิศ 
ใตมี้แนวป่าไมข้องเชิงเขาเทียนซาน ส่วนทิศ
ตะวนัตกและทิศเหนือ ติดกบัที่ราบจุนการ์ อนัเป็นที่
ราบตอนกลางของซินเจียง ตั้งอยูบ่นระดบัความสูง 
680-920 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ในฤดูหนาวมี
อากาศหนาวจดัถึง     -30 องศาเซลเซียส อูหลู่มู่ฉี 
นบัเป็นเมืองใหญ่ระดบัเมืองหลวง ที่อยูห่่างไกลจาก
ชายฝ่ังทะเลมากที่สุดในโลก คือห่างจากชายฝ่ังทะเลดา้นที่อยูใ่กลท้ี่สุด ก็ยงัไกลถึงกวา่ 2,250 
กิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในซินเจียงที่มีชาวฮัน่อยูอ่าศยัมากที่สุด คอืถึงกวา่ร้อยละ 72 ของประชากร อู
หลู่มู่ฉี ใชเ้วลามาตรฐานเดียวกบักรุงเป่ยจิง ที่อยูห่่างไปทางตะวนัออกราว  4,000 กิโลเมตร ดงันั้น 
เวลาทอ้งถ่ินที่ถูกตอ้ง ควรชา้กวา่ที่เป่ยจิงประมาณ 2 ชัว่โมง ดงันั้น ในเดือนพฤษภาคม ทอ้งฟ้าที่อู
หลู่มู่ฉีกวา่จะมืดกล่็วงเขา้เวลากวา่   3 ทุ่มเขา้ไปแลว้  น าท่านสู่ภตัตาคาร รับประทานอาหาร  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองทูรูพาน ในเขตซินเกียง ดินแดน 3 
ที่สุดของจีน ( 1. ต  ่าที่สุดในจีน ต ่าจากระดบัน ้ าทะเล 154.43 
เมตร เป็นที่สองของโลกรองจากทะเลสาบเดดซี ที่จอร์แดน
เท่านั้น  2. ร้อนและแหง้แลง้ที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉล่ีย 35 
องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส  3. ลม
แรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลงัลมหลายแห่ง ) จากนั้นน า
ท่านไปชมเมอืงโบราณเจียวเหอกู่เฉิน ที่มีอายเุก่าแก่กวา่
เมืองโบราณเกาชางประมาณ 100 ปี เคยเป็นเมืองหลวงใน
ยคุอาณาจกัร CHESHI ถูกท าลายโดยสงคราม 40 ปี หลงัส้ินศตวรรษที่ 13 ชาวพื้นเมืองเรียก หยา
เอ๋อทวั ความหมายวา่เมืองหนา้ผาเมืองโบราณเจียวเหอมประวติัประมาณ 2,300 ปีแลว้ อยูห่่างจาก
เมืองทูหลู่ฟานไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเกาะลกัษณะคลา้ยกบัใบตน้หลิว อยูบ่น
ตรงกลางของแม่น ้ า ความยาวประมาณ 1,650 กิโลเมตร
ตรงกลางที่กวา้งที่สุดประมาณ 300 เมตร หนา้ผาเมือง
ดาบเหลาสูงกวา่ 30 เมตร เป็นก าแพงแบบธรรมชาติ ท า
ใหเ้มืองน้ีไม่จ าเป็นตอ้งมีก าแพงเมือง ที่ส าคญัที่สุดใน
ดา้นใตข้องหนา้ผา ความยาวของทั้งเมือง 1,000 เมตร 
ความยาวของเมืองดา้นใน วดัจากทิศใตจ้รดทิศเหนือ
ประมาณ 300 เมตร เสน้ผา่ศูนยก์ลางกวา้ง 10 เมตร 
แบ่งเป็นส่ิงปลูกสร้างสามส่วน พืน่ที่ตึกและบา้นประมาณ 250,000 ตารางเมตร ภาคเหนือเป็นวดั ภาค
ตะวนัออกส่ิงปลูกสร้างนอ้ย เป็นสถานที่ราชการและบา้นพกั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่ิงปลูกสร้าง
มีมาก เป็นบา้นพกัของชาวบา้น ดา้นตะวนัตกและภาคใตข้องโบราณเมืองเป็นสถานที่ปลูกสร้างของ 



โบราณ เมืองเจียวเหอถูกรักษาไวค้รบถว้น ส่วนใหญ่อยูใ่นใตดิ้นคร่ึงหน่ึงจุดส าคญัมีที่วดัใหญ่เจียว
เหอ สถานที่ราชการ ในช่วงน้ี เจียวเห๋อปรากฎสุสานตระกูลผูดี้ บ่อน ้ าโบราณ พระทองฯ โบราณ 
เมืองเจียวเหอเป็นอนุสาวรียป์ระวติัศาสตร์ของนานาชาติกบัจีนโบราณที่ร่วมกนับุกเบิกและก่อสร้าง
ซินเจียง เป็นวหิารวฒันธรรมโบราณที่ล  ้าค่า 
จากนั้นน าชม เจดีย์ซูกงถ่า และ มสัยดิเอ๋อ 
หม่ิน  เจดียซู์กงถ่า หรือมีช่ือเรียกวา่ Emin 
Minaret (Su Gong Ta) เป็นส่ิงก่อสร้างที่แมจ้ะ
เรียกวา่เจดีย ์ แต่มีลกัษณะเหมือนหอคอย อยู่
ห่างจากตวัเมืองทูรูฟาน 2 กิโลเมตร คาดวา่
ก่อสร้างเม่ือปี 1777 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถาน
ของนายพลเอ๋อหมินโฮจา ทหารชาวเมืองทูรูฟาน มีลกัษณะเป็นสุเหร่าของชาวอุยกูร์ สร้างดว้ยอิฐสี
ทรายอยา่งงดงาม มีความสูง 44 เมตร และมีฐานรอบเจดีย ์ 10 เมตร ดา้นบนมีปลายที่ค่อยๆเล็กลง มี
การจดัอิฐที่สร้างเจดียเ์ป็นรูปทรงเรขาคณิต มีลวดลายหลายแบบ ทั้งเป็นรูปคล่ืนและลายดอกไม ้รวม
แลว้มีลวดลายบนเจดียม์ากกวา่ 10 ลาย 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูปลาย่าน 
 พกัที่เมืองทูรูพาน 双城宾馆(吐鲁番市) - Shuangcheng Hotel   ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเถ้า 

วันที่สาม     (22/5/2562)  อ่างเก็บน ้าคานเอ๋อจ่ิง – ภูเขาไฟฮ่ัวเยีย่นซาน -เชียนฝอต้ง หรือ ถ า้พระพันองค์ – อูหลู่มู่ฉี   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
น าท่านชม อ่างเก็บน ้าคานเอ๋อจ่ิง  ซ่ึงเป็นระบบ
ชลประทานใตดิ้นของที่น่ีโดยการขดุเป็นอุโมงคใ์ตดิ้น
รองรับน ้ าแขง็ที่ละลายจากภูเขาหิมะมายงัพื้นที่แถบ
โอเอซิส เพือ่ป้องกนัการระเหยของน ้ าเพราะทูรูฟานมี
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
ภูเขาไฟ ฮ่ัวเยีย่นซาน ที่มีลกัษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้ง
ลูก ไม่มีตน้ไมข้ึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิง
คลา้ยไฟก าลงัลุกไหม ้ ซ่ึงจะเป็นสถานทีท่ี่มีความ
สวยงามเป็นอยา่งมากในตอนกลางวนั เน่ืองจาก
แสงอาทิตยท์ี่สาดส่องลงไปบนแนวเขาท าใหท้่านเห็น
ภาพภูเขาเป็นสีแดงคลา้ยกบั ภูเขาไฟก าลงัจะประทุ  
จากนั้นน าท่านไปชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ า้พระพันองค์ 
ซ่ึงเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีช่ือใน
วงการศิลปกรรมโลก ประกอบดว้ยถ ้านอ้ย
ใหญ่กวา่ 490 ถ ้า เจาะตามผนงัเขา มี
ภาพเขียนและรูปป้ันเก่ียวกบัพทุธศาสนาเป็น
จ านวนมาก เฉพาะที่เขี  ยนดว้ยสีอยา่งงดงาม 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303778-d12968383-Reviews-Shuangcheng_Hotel-Turpan_Xinjiang_Uygur.html


ตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปป้ัน 2,000 องคท์ี่มีมาตั้งแต่สมยัราชวงศเ์วย่ถงัหยวน ชม
ภาพบนก าแพงที่แกะสลกัเป็นรูปหุ่น 500 กวา่ตวัที่มีช่ือเสียงและไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งดีตลอด 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางกลบัเมืองอูหลู่มู่ฉี จากนัน้
น าทา่น ช้อปป้ิงตลาดต้าปาจา ให้ทา่น
เดินชมความแปลกตาของตลาดท่ีน่ี เป็นช่ือ
เรียกในภาษาฝร่ังวา่บาซา่ ให้ทา่นเลอืกซือ้
สนิค้าพืน้เมืองของเหอเถียน ท่ีมีราคาถกู
และคณุภาพดี อาทิเช่น มีดซินเจียง พรม ผ้าพนัคอ ของทานเลน่ ตามอธัยาศยั 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูปลาย่าน 

 พกัที่อูหลู่มู่ ฉี  乌鲁木齐新疆尊茂银都酒店(Luxemon Xinjiang Yindu 

Hotel)  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเถ้า 

วันที่ส่ี      (23/5/2562) อูหลู่มู่ฉีสู่ – ขุยถุน -  แกรนด์แคนยอนอันจีไ้ห่ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
น าทา่นเดินทางสูขุ่ยถุน ในเมืองหวูซู่ ่ จุดบรรจบซินเจียง
เหนือ และซินเจียงตะวนัตก เป็นเมืองอุตสาหกรรม
อาหาร เคร่ืองนุง่หม่ และโรงงานไฟฟ้า ตลอดทางชม
ทศันียภาพสองฝ่ังท่ีสวยงามและผา่นชมแม่น า้อีลี่เหอ 
แม่น า้อีลีมี่ต้นน า้มาจากเทือกเขาเทียนซาน ได้รวบรวม
เอาล าแควน้อยใหญ่หลายสาย ทอดผา่นหบุเขาอีลี ่ แล้ว
ไหลเข้าสูป่ระเทศคาชคัสถานทางด้านตะวนัตก สาย
แม่น า้อีริ โครงการส าหรับถนนเมืองใหม่เส้นทางความ
ยาว1164.398 เมตร สะพานหลกัความยาวรวม 306.46 
เมตร การลงทนุรวม 43316.3922 หม่ืน   ระหวา่งทางน า
ทา่นเดินทางสู ่แกรนด์แคนยอนอันจีไ้ห่ 
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารน าทา่นเท่ียวชม แกรนด์แคนยอนอันจีไ้ห่

หรือท่ีรู้จกัในฐานะภเูขาสแีดง เป็นดินแดนท่ีธรรมชาติ
สร้างขึน้มาหลายล้านปี อนัเน่ืองจากการไหลเซาะของน า้
หิมะท่ีไหลผา่นจากภเูขาเทียนซาน ใต้จรดเหนือมีความ
ยาว 20 กิโลเมตร สว่นเว้าของหบุเขาลกึ 100-400 เมตร 
กว้าง 800-1000 เมตร สงู 200 กวา่เมตร ผาหินตัง้ตระ
งา่นสงูๆต ่าๆราวกบัป่าหินท่ีถกูเสริมสร้างจากสวรรค์ เรียง
รายเป็นชัน้ๆบ้างคล้ายภเูขาหิมะ ช่องแคบ สนามหญ้า และล าห้วยไหลผา่นสอ่งสะท้อนสสีนั 

https://www.agoda.com/zh-cn/luxemon-xinjiang-yindu-hotel/hotel/urumqi-cn.html
https://www.agoda.com/zh-cn/luxemon-xinjiang-yindu-hotel/hotel/urumqi-cn.html


สวยงามอีกภาพหนึง่ จากนัน้เดินทางต่อถึงขุยถุน น าทา่นสูภ่ตัตาคาร 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
                 พักขุยถุน奎屯豪丰国际酒店 Kuitun Haofeng International Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
 
 

 
 

 วันที่ห้า    (24/5/2562) เมืองขุยถุน –  ทะเลสาบไซลีมู - ผ่านสะพาน The Guozigou Bridge – เมืองอีห้นิง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
น าทา่นเดินทางตอ่ระหวา่งทางผา่นอ าเภอบอร์ตาลา(Bortala 
)น าทา่นชมทะเลสาบไซลีมู (Sayram)   ท่ีทอดตวัอยูใ่นวง
ล้อมของเทือกเขาเทียนซานด้านตะวนัตกเฉียงเหนือ ตัง้อยูบ่น
ความ สงู 2,073 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ระดบัน า้ลกึสดุ 86 
เมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในมณฑลซินเจียง เกิด 
จากการบิดตวัของแนวเทือกเขาหิมาลยั ท าให้บริเวณนีมี้การ
ยบุตวัและเกิดเป็นทะเลสาบเม่ือ 70 ล้านปีก่อน ระดบัน า้ใน
ทะเลสาบไส้หลีมู่่ไม่เคยเปลีย่นแปลง ยงัมีระดบัคงท่ีตลอด 50 
ปีท่ีผา่นมา น า้สฟ้ีาใสกบัท้องฟ้าสสีดท าให้ทัว่บริเวณดสูวา่ง
กระจ่างตา ในฤดรู้อนทิวทศัน์รอบทะเลสาบอุดมด้วยทุง่ หญ้า
เขียวขจี มีดอกไม้ป่าสเีหลอืง สชีมพ ู สมี่วง ดารดาษอยูท่ัว่ไป 
ในฤดหูนาวขนุเขารอบทะเลสาบจะปกคลมุด้วยหิมะ เม่ือ
แสงอาทิตย์สาดสอ่งสะท้อนกบัผิวน า้จะท าให้เกิดเงาดเูสมือนวา่มีภเูขาหิมะอยูใ่นน า้ ความงดงามท่ี 
กลา่วมาท าให้ทะเลสาบไส้ หลีมู่่ถกูขนานนามวา่ “ทะเลสาบสรวงสวรรค์”   
 
 
 
 
 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอีห้นิง(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชม ) ระหวา่งทางผา่น หุบโตรกกวอจื่อโกว 
Fruit Gully  ในหบุลกึกลางวงล้อมของขนุเขาสงูเสยีด กบั
สายธารอนัแสนอุดมสมบูรณ์สวยงาม และทุง่หญ้าเขียวขจี 
เป็นแหลง่ปลกูแอปเปิล้ป่ารสอร่อยขึน้ช่ือ กลา่วกนัวา่ ใน 



คราวพิชิตตะวนัตกของจอมทพัเจงกิสขา่น ได้บญัชาการ
ให้โอรสองค์ท่ี 2 คือ ชากาไต Chagatai ส ารวจเส้นทาง
และสร้างสะพาน 48 แหง่ขึน้  เพื่อใช้เป็นเส้นทางยกทพั
พิชิตดินแดนตะวนัตก ตอ่มา ในสมยัจกัรพรรดิเฉียน 
หลงได้บูรณะใหม่ 42 สะพาน ปัจจุบนัทางหลวงแผน่ดิน
สายวูห่ลูมู่่ฉี-อีห้นิง (312) ได้ตดัผา่นเข้ามาในเส้นทาง
โบราณสายหบุโตรกผลไม้แหง่นีเ้ป็นถึงระยะทาง 28กม.
ท่ีจะสร้างความประทบัใจแก่ทา่น  เดินทางตอ่ถึงเมือง
อีห้นิง  อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของเขตปกครอง
ตนเองชนเผา่ซินเจียงอุยกร์ู ซึง่ตัง้อยูท่างภาคตะวนัตก
เฉียงเหนือของจีน ณ ใจกลางของแม่น า้อีหลเีหอ ทาง
ภาคตะวนัตกของภเูขาเทียนซาน มีอากาศอุ่นชืน้ เป็น
เมืองท่ีชุ่มชืน้แหง่หนึง่ในภาคตะวนัตกของจีน เมืองอี
หนิงเป็น "เมืองแหง่สวนดอกไม้" ท่ีตัง้อยูท่างชายแดน
ภาคตะวนัตกของจีน มีประชากรรวม 37 ชนเผา่ ได้
รับอิธิพลวฒันธรรมจากชนเผา่คาซคั มีการละเลน่ของ
ชนกลุม่น้อยหลายชนิด เช่น การแขง่ขนัขี่ม้าและการแยง่
แพะของชนเผา่คาซคั ซึง่เป็นวฒันธรรมที่มี เอกลกัษณ์ของเมืองอีหนิง 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พกัอ้ีหนิง伊宁中亚国际大酒店 Zhongya International Hotel  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

วันที่หก     (25/5/2562)  หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพืน้อีห้นิง–เมืองอีห้นิง – เมืองเท่อเค่อซอื ( เติกส์ )  
                     - เมืองปากว้าเฉิงเท่อเค่อซอื 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพืน้อีห้นิง อีห้
นิงเป็นเมืองท่ีมีครวมทนัสมยั และครวมโบราณ ผสมผสาน
เปลีย่นแปลงอยูท่กุวนั ด้วยความไกล้กับชายแดนเขตเมือง
ใหม่ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ถนนโบราณท่ียงัคงเก็บสไตล์ท่ี
เรียบงา่ย บนถนนคกึคกัด้วยผู้คนไปมา ได้ยินเสยีงร้องของ
การค้าขาย สองด้านของถนนเต็มไปด้วย ผลไม้ สิง่ของ
พืน้เมือง และรอยยิม้ของพอ่ค้า เสนห์่
อบอุ่นและครวมเป็นเอกลกัษณ์ น า
ทา่นน่ังรถม้า   ชมวิถีชีวิตของชนเผา่
อุ้ย ชมการร้องเพลงและเต้นร าแบบ
พืน้บ้าน ยงัสามารถชิมไอศกรีมท่ี
อร่อยของท่ีนีด้้วย ตัง้แตส่องพนัปีก่อน 



เป็นต้นมา ดินแดนซินเจียงก็เป็นดินแดนสว่นหนึง่ของประเทศจีน ท่ีมีความเป็นเอกภาพและ
ประกอบด้วยหลายชนชาติ ราชวงศ์ฮัน่ เคยได้จดัตัง้องค์กรบริหารซียี่ เพื่อปกครองเขตซินเจียง
โดยตรง ซึง่มีขอบเขตรวมถึงทะเลสาบบาเอ่อคาสอืและเขตพา่หม่ีเอ่อ ภายในเวลา 1000 ปีเศษ
ตอ่จากนัน้ เขตซินเจียงสงักดัอยูใ่นองค์กรบริหารท้องถ่ิน ท่ีจดัตัง้โดยรัฐบาลกลาง  เป็นหน้าตา่งภาพ
ของ เมืองอีห้นิง และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบัประเทศ 3A สมัผสักบัรสชาติท่ีอุดมไปด้วย ชิม ช้อป 
เท่ียว ของซินเจียง  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

หลงัอาหาร เดินทางสู ่ เมืองเท่อเค่อซือ ( เติกส์ )  ( 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม ) ระหวา่งทาน ชมทิว
ทศัท่ีสวยงามของป่าเขา ต่ืนตาไปกบัดอกไม้ป่าท่ีบาน
สะพร่ัง  ผา่นชม แม่น า้คูเนส หรือ กงหน่ายสือ ( 
Kunes River) ซึง่เป็นแม่น า้ช่วงตอนบนของแมน่ า้อีหลี 
ไหลผา่นทุง่หญ้านาราถี ถึงเมืองเท่อเค่อซือ เดินเลน่
ชมเมืองปากว้าเฉิงเทอ่เคอ่ซือแรกสดุท่ีปรากฏช่ือใน
ประวติัศาสตร์คือยคุซง่ใต้  หนึง่ในเจ็ดนกัพรตฉวน
เจิน  เจ้าส านกัหลงเหมิน“ชิวฉู่จี” (หรือคิวชู่กีในมงักร
หยก)  ได้รับค าเชิญจากเจงกิสขา่น ให้เดินทางไปสอน
เร่ืองการปกครองกบัหลกัธรรมชีวิตอมตะ เขาใช้เวลา3

ปีเดินทางไปภเูขาเทียนซานท่ีซินเจียง  ไอดินแหง่
ภเูขา  ความอ่อนนุม่แหง่สายน า้  ท่ีหลอ่หล  อมรวม
เป็นแม่น า้เทอ่เคอ่ซือท าให้เขาระทบัใจ  ดงันัน้เขาถึง
ให้ท่ีน่ีเป็นศนูย์กลางของฮวงจุ้ย  ก าหนดต าแหน่งทิศ
เหนือ ต้นตะวนัออก   ตะวนัตก  นบัแตน่ัน้ท่ีน่ีก็เป็น
โครงร่างเมืองปากว้ารุ่นแรกสดุ 700 ปีตอ่ในฤดหูนาว 
ปี1936  ชิวจงจวิน้ท่ีรอบรู้ในเร่ืองของหลกั“อีจิ้ง”  ได้ถกูสง่มารับราชการท่ีอีหล ี เม่ือมาเห็นสภาพ 
แวดล้อมของเมืองเทอ่เคอ่ซอือยา่งนี ้ ตอ่มาเขาจงึออกแบบภาพเมืองปากว้าขึน้มา  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเท่อเค่อซือ 特克斯美丽华酒店 Te Ke Si Mei Li Hua Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด  (26/5/2562)   เมืองเท่อเค่อซือ–ผ่านชมแม่น า้คูเนส–ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น – แกรนด์แคนยอนค่ัวเค่อซู  
                    – เก้าเลีย้วสิบแปดโค้ง - เมืองอีห้นิง                               

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุง่หญ้าแหง่นีต้ัง้อยูส่งูกวา่
น า้ทะเลประมาณ 1,600 - 2,000 เมตร จึงท าให้อากาศ
เย็นสบายตลอดทัง้ปี ค าวา่ คาลาจุ้น 喀拉峻 Kalajun 
เป็นภาษาคาซคั แปลวา่ ทุง่หญ้าสดี า โดยเหตุท่ีวา่ ทุง่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99


 
หญ้าแหง่นีมี้เนินสงู ๆ ต ่า ๆ ของทุง่หญ้ามองไปเหมือนดงั
คลืน่ในมหาสมทุร โดยเฉพาะในเวลาใกล้ค ่า เราจะเห็นได้
ชดัวา่ เป็นระลอกคลืน่สดี าทะมึนปรากฎตรงหน้าเรา คน
จีนเขาวา่เสมือนหนึง่มหาสมทุรดอกไม้ ซินเจียงจึงได้ช่ือ
วา่เป็นสวนหลงับ้านของประเทศจีน ซึง่เม่ือไปถงึท่ีนัน่แล้ว
ก็ไม่สามารถปฎิเสธได้จริง ๆ วา่มนัคือสวนสวรรค์ของ
ประเทศจีนทีเดียว  ทา่นสามารถถ่ายภาพดอกไม้ป่าของภเูขา   ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  มีดอกไม้ป่า
นานาชนิดเต็มเทือกเขาและท่ีราบ  จากนัน้ น าทา่นสู ่แกรนด์แคนยอนค่ัวเคอซู阔克苏  
 
 
 
 
 

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ระหว่างทาง    
จากนัน้ ชม แกรนด์แคนยอนค่ัวเคอซู 阔克苏  ตัง้อยู่
ทางตอนใต้ของเมืองเทอ่เคอ่ซือ ด้วยชัน้หินท่ีทบัถมกนั 
และมีน า้ท่ีไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กดัเซาะหลาย
ร้อยล้านปี  มีแม่น า้กว้างลกัษณะคดเคีย้วในผาสงูชนั 
ล้อมรอบด้วยภเูขาท่ีสลบัทบัซ้อน เกิดเป็นแคนยอนและ
ภมิูทศัน์อนังดงามมากมาย อาทิเช่นน า้ตกหโูข่ว โค้งน า้
จระเข้  เก้าเลีย้วสิบแปดโค้ง เก้าเลีย้วสบิแปดโค้ง เป็น
จุดชมวิวจากด้านบนตัง้อยูบ่นเนินเขาขนาดเลก็ ท่ีต้องเดิน
ผา่นขึน้ไปตามทางเดินท่ีท าจากไม้ เม่ือถึงจุดชมวิว เบือ้ง
ลา่งของทา่นก็คือแม่น า้ท่ีมีโค้งวกไปวนมาท่ีได้รับการ
ขนานนามวา่ เก้าเลีย้วสบิแปดโค้ง เป็นทิวทศัน์อันงดงาม 
โดยเฉพาะยามเย็นท่ีพระอาทิตย์กาลงัจะตกดิน ฟ้า  
เปลีย่นเป็นสแีดง และแม่น้าก็สะท้อนแสงสแีดงนัน้ เป็นภาพท่ีจะตราตรึงใจผู้ ท่ีมาเห็นให้หลงใหลได้
เป็นอยา่งดี   

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเท่อเค่อซือ 特克斯美丽华酒店 Te Ke Si Mei Li Hua Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 



 

วันที่แปด (27/5/2562) ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมืองอีห้นิง – เมืองอูหลู่มู่ฉี    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
น าทา่นเดินทางกลบั เมืองอีห้นิง เมืองอีหนิงเป็น "เมือง
แหง่สวนดอกไม้" ท่ีตัง้อยูท่างชายแดนภาคตะวนัตกของจีน 
มีประชากรรวม 37 ชนเผา่ มีการละเลน่ของชนกลุม่น้อย
หลายชนิด เช่น การแขง่ขนัขี่ม้าและการแยง่แพะของชน
เผา่คาซกั ซึง่เป็นวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณ์ของเมืองอีหนิง 
นอกจากนี ้ เมืองอีหนิงยงัเป็นศนูย์กลางการคมนาคมทาง
บกระหวา่งภาคตะวนัตกกบัภาคตะวนัออกของจีน เป็น
เมืองการค้าส าคญัท่ีเปิดสูทิ่ศตะวนัตกของซินเจียงและทัว่
ประเทศจีน ชมทศันียภาพตลอดสองข้านทาง   
จากนัน้น าทา่นสูทุ่่งดอกลาเวนเดอร์ ต่ืนตาไปกบัท้องทุง่
ดอกลาเวนเดอร์ท่ีเบง่บานสะพร่ังไปตามหบุเขาแม่น า้อีหล ี
ซึง่สง่ผลให้เมืองอีหล ี กลายเป็นผู้   ผลติดอกลาเวนเดอร์รายใหญ่แหง่หนึง่ของโลก  นอกจากนีแ้ล้ว
เมืองอีหลยีงัโดดเด่นไป
ด้วยทศันียภาพของทุง่
หญ้าท่ีเปลีย่นสสีนัไป
ตามฤดกูาล จึงสง่ผลให้
เมืองอีหลกีลายเป็นเมือง
ทอ่งเท่ียวท่ีมีเร่ิมมีความคกึคกั และได้รับ ความนิยมในหมู่นกัทอ่งเท่ียวมากขึน้ในทกุๆปีอีกด้วย  
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
ได้เวลาอนัสมควร   น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

....... น. เหิรฟ้าสูเ่มืองอูหลู่มู่ ฉี  โดยเที่ยวบินที่  ..... 

....... น.          ถึงอูหลู่มู่ฉีเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง  
  ซึง่เป็น เขตปกครองตนเองท่ีใหญ่ท่ีสดุภายใต้การ ดแูล

ของประเทศจีน   น าทา่นสูภ่ตัตาคาร 
 บริการอาหาร อาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

     
 พักอูหลู่มู่ ฉี希尔顿酒店   Hilton Hotels ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 



 
 

วันที่เก้า          (28/5/2562)    ตลาดต้าปาจา - เมืองอูหลู่มู่ ฉี –  คุนหมิง – กรุงเทพฯ     

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ท่ี ตลาดต้าปาจา เพื่อซือ้สนิค้า
พืน้เมืองมากมายอาทิเช่น มีดเหลก็ซิน  เจียง, แส้หางจามรี, 
ผลไม้, อาหารท้องถ่ิน ฯลฯ นอกจากนีท้า่นยงัจะได้สมัผสักบั
วิถีชีวิตของชาวเมือง  
 บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรม Hilton  
เป็นบุฟเฟ่ต์ สุดหรู ร้อยกว่าอย่าง  มีอาหารทะเล อาหารชนิดต่างๆ มากมายหลากหลาย 
 
 
 
 
 

15.30 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  
19.20 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองกรุงเทพฯ  เท่ียวบินท่ี SC8885  
23.30 น.  เคร่ืองแวะจอดท่ีสนามบินคนุหมิง  ขึน้เคร่ืองล าเดิม 
02.05 น.+1 ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
  
 

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 



อตัราค่าบริการ  
      

ก าหนดการเดินทาง 

20-28 พฤษภาคม 2562 

ผู้ใหญ่ / ท่าน ( 2 ท่าน / ห้อง ) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป 50,800  บาท 6,800  บาท 

ผู้ใหญ่ 18 ท่านขึน้ไป 52,800  บาท 6,800  บาท 

ผู้ใหญ่ 14 ท่านขึน้ไป 54,800  บาท 6,800  บาท 

ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึน้ไป 58,800 บาท 6,800  บาท 

 
อตัราน้ีรวม   ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่าน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

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

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

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

 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1.    หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายเุหลือใชไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 น้ิว ท่านละ 1 รูป (ไม่รับรูปถ่ายขา้ราชการ) 
3.    สมุดเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย)์ ถ่ายยอ้นหลงั 6 เดือน  (ช่ือบญัชี ตอ้งตรงกบัช่ือผูเ้ดินทางเท่านั้น)  
4.     กรณีเป็นเด็กเดินทาง   ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากพ่อแม่ และสมุดเงินฝากของพ่อแม่  
5. ส าเนาทะเบียนบา้น + ส าเนาบตัรประชาชน ของพ่อแม่  +  ส าเนาหนา้พาสปอร์ตพ่อแม่ 
6.    ใบเกิดเด็ก  หรือ  (สูติบตัร)  
7.    ภายใน  2  ปี  ถา้มีการเขา้ออกเมืองจีน ไม่ตอ้งใชส้มุดเงินฝาก   
8.    ถา้มีพาสปอร์ตเล่มเก่า (กรณีเคยมีวีซ่าจีน น ามาดว้ย ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  อตัราค่าวซ่ีาด่วน เมือ่ส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

   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 

 


