
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  วนัที ่6 – 13 มถิุนำยน 2562 
    

วันแรก        (1)       กรุงเทพฯ (สุวรรณภมู ิ)  

23.30 น. ทกุทา่นพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 

4 (ประตู 10) เคาเตอร์ U 15 – U 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)   พบ
เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อํานวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง  

 

วันที่สอง        (3)       กรุงเทพฯ – เมืองหลันโจว –  เมืองหวู่เว่ย – สุสานเหลยไถ - วัดจวิหมอหลอซื่อ   



02.00 น.    เดินทางสู ่เมืองหลันโจว  เที่ยวบินที่ MU270 
06.30 น. ถึง เมืองหลันโจว  เมืองเอกของมณฑลกานซู ่มณฑล ทาง

ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน  คนในสมยัราชวงศ์ฮัน่
เรียกวา่ เมืองจินเฉิง หรือ เมืองแหง่ทองคํา เพราะขดุพบแร่
ทองคําทางตอนเหนือของเมือง ล้อมรอบด้วยขนุเขา 
ทางเหนือและทางใต้ คือ ภเูขาเกาหลานซานและฟ่งหวง 
แม่นํา้หวงเหอถือเป็นแม่นํา้สายเลอืดใหญ่ท่ีหลอ่เลีย้ง
ประเทศจีน ไหลผา่นกลางเมืองหลนัโจว และเป็นต้นกําเนิดของแม่นํา้บนท่ีราบสงูชิงไห่-ทิเบต   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองหวู่เว่ย   ในอดีตเรียก เหลียงโจว 
มีช่ือเสยีงในฐานะเมืองประวติัศาสตร์บนเส้นทางสายแพร
ไหม และ  เป็นแหลง่เพาะเลีย้งจามรีขนสขีาวขึน้ช่ือของ
ประเทศในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางท่ีเดินทางสู ่ ดินแดน
ทิเบตทางตอนใต้ 
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร        
นําทา่นเยี่ยมชม สุสานเหลยไถ  Leitai HanTomb สมยั
ราชวงศ์ฮัน่ตะวนัตก ในเดือนตลุาคม ปีค.ศ.1969 ได้มีการ
ขดุค้นพอหลมุฝังศพแม่ทพัสมยัราชวงศ์ฮัน่ตะวนัตกเข้าไป
โดยบงัเอิญ สิง่สาํคญัท่ีได้พบในสสุานแหง่นีคื้อ รูปหล่อ

ทองเหลืองอาชาผยอง ท่ีเรียกขานกนัวา่ “หม่าท่าเฟย
เอีย้น”  หรือ “ม้าเหยียบนกนางแอ่นเหนิลม”   อนัเป็น
ม้าสวรรค์ตะวนัตก สิง่สดุยอดปรารถนาของจกัรพรรดิใน
สมยัราชวงศ์ฮัน่ มีรูปลกัษณ์สงา่งามในท่วงทา่กําลงักระโจน
ทะยานมุ่งไปเบือ้งหน้าอยา่งทระนงองอาจ เท้าทัง้สามกําลงั
เหาะหินอยูก่ลางนภา เท้าท่ีสีเ่หยียบอยูเ่หนือตวันกนางแอ่นท่ีกําลงัถลาลม มีรูจมกูเปิดกว้าง และปาก
กําลงัพน่ควนัระบายออกมา ร่ําลอืกนัวา่เหงื่อของม้าสวรรค์นีมี้สแีดงประดจุชาด ในยามท่ีสง่เสียงร้อง
อยา่งคกึคะนองนัน้ สามารถสยบม้าของศตัรูให้หมอบราบคาบได้โดยงา่ยดาย “หม่าทา่เฟยเอีย้น” คือ
สญัลกัษณ์ของเมืองหวูเ่วย่ ของการทอ่งเท่ียวประเทศจีน และเส้นทางสายแพรไหมอนัยาวไกล 
จากนัน้นําทา่นไปสกัการะเจดีย์ศกัด์ิสทิธ์ิท่ี วัดจิวหมอหลอ
ซื่อ (พระกมุารชีวะ Kumarajiva ค.ศ.344-413) หนึง่ในอริย
สงฆ์ผู้ปราดเปร่ือง เป็นชาวชิวฉือโบราณ (ปัจจุบนัอยูใ่น
เมืองคูเ่ชอ เขตมณฑลซินเจียง) เป็น 1 ใน 4 นกัแปลพระ
ธรรมคมัภีร์พทุธศาสนามหายานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของชาติ พระ
กมุารชีวะเคยจําพรรษาอยูท่ี่อู่เวย่นานถึง 17 ปี ทําให้ทา่นได้



มีโอกาสศกึษาภาษาจีนอยา่งแตกฉานและแปลพระธรรมคมัภีร์ได้มากมาย สิง่สาํคญัท่ีวดัแหง่นีคื้อ 
เจดีย์พระกมุารชีวะ รูปทรง 8 เหลีย่ม 12 ชัน้ สงู 32 เมตร สร้างขึน้ตัง้แต่สมยัราชวงศ์โฮ่วเหลยีง ค.ศ.
386-402 ผา่นการบูรณะมาในหลายยคุสมยัตอ่มาในสมยัราชวงศ์หมิง ได้มีการค้นพบพระธรรมคมัภีร์
ท่ีพระกมุารชีวะได้แปลไว้ภาในเจดีย์  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัท่ีเมืองหวูเ่วย่   武威皇家国际酒店  Royal International Hotel    หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่สาม          (3)  เมืองหวู่เว่ย  –  เมืองจางเย่ – วัดพระใหญ่ – หุบเขาสายรุ้ง   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองจางเย่ ระยะทาง 275 กม. (ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชัว่โมง) ในเขต ปกครอง
ตนเองชนชาติยกูู้ ซูห่นาน อดีตเป็นเมืองเส้นทางสายไหมที่นกัเดินทางร์โคโปโลมาพกัค้างอยูเ่มืองนี ้
หลายคืน สนิค้า สมนุไพร อาหาร เนือ้สตัว์ จากเมืองนีก็้ถกูสง่ไปจําหนา่ยเมืองไทย ในยา่นเยาวราชเช่น
กนั  

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร        
  นําทา่นเดินทางกลบัเมืองจางย์ มณฑลกานซู ่(Gansu) ทางตอนเหนือของประเทศจีน  ชมพทุธสถาน

สาํคญัของจางเยคื่อ   วัดพระใหญ่ – ต้าฝอซื่อ Dafo Si สร้างในปีค.ศ.1098 สมยัซีเซี่ยภายในวิหาร
ใหญ่เป็นท่ีประดิษฐานของพระนอนศกัด์ิสทิธ์ิองค์ใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระ
องัสากว้าง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.   

 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เขตภมูิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซาน
ตันเสียตีเ้ม่า Zhangye Qilianshan Danxia Landform หรือ 
หุบเขาสายรุ้ง หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain  จดัเป็นหนึง่
ในภมิูทศัน์        มหศัจรรย์ของจีนอนังดงามแปลกตา ในเขต
ภเูขาฉีเหลยีนซาน ครอบคลมุอาณา บริเวณกว้างขวางถึง 300 
ตร.กม. อยูบ่นระดบั    ความสงู 2,000-3,800 ม.จาก
ระดบันํา้ทะเล ในทางธรณีวิทยา สนันิษฐานวา่มีอายุมานาน
กวา่ 2 ล้านปี ผา่นการกดักร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด 
และความแห้ง แล้งของภมิูประเทศ เผยให้เห็นถึงชัน้ของแร่ธาตุ
ใต้ดิน ท่ีบ้างเป็นริว้เลือ่มลายหลากสีสนัพาดผา่นทัง้เนินภ ูแล



ซบัซ้อน บ้างเป็นหบุโตรกลกึชนั บ้างคล้ายดัง่ปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ตาม
จินตนาการอนัหลากหลาย 

 

 
 
 
 
 
 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                     พกัเมืองจางเย่张掖钻石大酒店 Diamond Hotel หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ส่ี        (4)    เมืองจางเย่ – เมืองจิ่วฉวน - เจียอีก้วน – ก าแพงเจียอีก้วน (รวมรถแบตเตอร่ี)     

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 จากนัน้ออกเดินทางสู ่ เมืองจิ่วฉวน เลยีบเทือกเขาหิมะฉีเหลยีนซาน ระยะทาง 200 กม. จากภเูขา
สายรุ้ง ผา่นชม เมืองจ่ิวฉวน ในอดีตเรียก ซูโ่จว ตัง้อยูร่ะหวา่งเมืองจ่ิวฉวนในมณฑลกานซูก่บัเมืองอา
ลาช่านในเขตการปกครองตนเองมองโกเลยีในมีความสงู 1,000 เมตร เน่ืองจากมีสภาพแวด ล้อมทาง
ธรรมชาติท่ีเหมาะแก่การปลอ่ยดาวเทียมเพราะเป็นพืน้ท่ีราบมีประชากรน้อย อากาศแจม่ใสตลอดปี 
เมฆน้อย และเวลากลางวนัยาวนานเป็นศนูย์ปลอ่ยดาวเทียมและขีปนาวธุตา่งๆแหง่แรกและใหญ่ท่ีสดุ
ของจีน อีกทัง้เป็นสถานท่ีปลอ่ยยานอวกาศท่ีมีคนขบัแหง่เดียวของจีนอีกด้วย  
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเดินทางถึง เมืองเจียอีก้วน  นําทา่นชม 
ก าแพงเจียอีก้วน ดา่นสดุท้ายของกําแพงเมืองจีน 
อยูท่างตะวนัตกท่ีอยูไ่กลท่ีสดุของจีนได้ถกูผนวกไว้
ในปีค.ศ. 1372 อยูห่า่งไป 17  ไมล์   ทางตะวนัตก
ของปราการแหง่นีส้งู  5817  ฟุต (1,773 เมตร)   
เหนือระดบันํา้ทะเล    และสร้างแล้วเสร็จภายหลงั
สถาปนาราชวงศ์หมิง      ลานจตัรัุสด้านในมีกําแพง
รายล้อมและมีประตกํูาแพง 2 ประต ู ทางสว่นบน
ของกําแพงท่ีสงู 33  ฟุต (10 เมตร) ยาว 2,100 ฟุต
(640 เมตร) เป็นท่ีตัง้ของหอระวงัภยั  ซึง่สร้างขึน้ใน
ราวปลายราชวงศ์หมิง ถึงต้นราชวงศ์ชิง (กลาง
ศตวรรษท่ี  17 ) ตวักําแพงได้รับการบูรณะซอ่มแซม
ครัง้แรกประมาณปี ค.ศ. 1507 ครัง้ท่ีสองในสมัยชิง    และอีกครัง้เม่ือไม่นานมานีป้ระตทูางใต้ (ซึง่มุ่งสู่



เมืองเจียยูก่วน)  มีลกัษณะเป็นโงซุ้มสงู  ทางด้านขวามือของประตเูป็นท่ีนัง่ชมละครของผู้ทรงฐานนัดร
ศกัด์ิ ด้านหนึง่ทอดไปทางตะวนัตกเฉียงใต้สูเ่ทือกเขาชิเหลยีนซาน และอีกด้านทอดไปไปทางเหนือสู่
เทือกเขาเป่ยซาน  สิง่ก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่นีเ้ห็นได้ชดั หากเดินทางเข้าจากทางทิศตะวนัตก อนุสาวรีย์
ด้านนอกของประตตูะวนัตกมีคําจารึกวา่ “ป้อมปราการท่ีแข็งแรงท่ีสดุในโลก” อนสุาวรีย์นีส้ร้างขึน้ในปี
ท่ี 14  ในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง  หรือ ค.ศ.1809 นัน่เอง  ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาท่ีมีความกว้างเพียง 
15 เมตรนบัเป็นชยัภมิูท่ีเหมาะสมป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึได้ดีปัจจุบนัได้รับการบูรณะซอ่มแซมใช้
เวลาก่อสร้างราว 100 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์มีพืน้ท่ี  33,500  ตารางเมตร    ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาท่ีมีความ
กว้างเพียง 15 เมตร นบัเป็นชยัภมิูท่ีเหมาะสม ป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึได้ดี  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                                พกัเจียอีก้วน嘉峪关宾馆(嘉峪关市) - Jiayuguan Hotel หรือเทียบเทา่  

วันที่ห้า        (5)    เมืองเจียอีก้วน – เมืองตนุหวง – เนินทรายร้องไห้หมงิซาซาน+ข่ีอูฐ        

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําทา่นเดินทางสูเ่มืองตุนหวง ตัง้อยูท่างภาค
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวนัตก
ของจีน เป็นเมืองวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสยีง
ของจีน ตัง้อยูบ่นเส้นทางสายไหม ซึง่เป็นเส้นทาง
คมนาคมสาํคญัจากจีนไปยงัเขตซีอวี ้เอเชียกลางและ
ยโุรป และเคยเป็นชุมทางการค้าท่ีเจริญรุ่งเรืองในอดีต     
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นสู ่ เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน เป็นเนิน
ทรายสงูพอสมควร เม่ือทา่นขึน้ถึงยอดเขาทา่นสามารถ
ไถลลืน่ลงมาสูเ่ชิงเขาด้านลา่ง (SAND DUNE) หาก
โอกาสเหมาะทา่นอาจได้ยินเสยีงลมสะท้อนเป็นเสยีง
คล้าย การลัน่กลองรบ เสยีงม้าร้อง เสยีงสู้รบและเสยีงคน
ร้อง ซึง่ตามตํานานเลา่วา่เคยมีกองทพัถกูพายทุรายพดั
กระหน่ําและถกูฝังทัง้เป็นทัง้กองทพัอยูใ่ต้ภเูขาลกูนี ้
ดงันัน้เม่ือทา่นลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสยีง
ประหลาดเกิดขึน้  และนําทา่น ข่ีอูฐไปชมสระน า้วง

พระจนัทร์ บ่อน า้ผุดหรือ โอเอซสิ ท่ีไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยูก่ลางทะเลทรายทัง้ท่ีมีความลกึเฉลีย่
เพียง 6 เมตรเทา่นัน้  

ค ่า      บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 พกัท่ีตนุหวง 丽都国际大酒店(敦煌市) - Lidu International Hotel    หรือเทียบเทา่ 

 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303696-d456127-Reviews-Jiayuguan_Hotel-Jiayuguan_Gansu.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303695-d12722079-Reviews-Lidu_International_Hotel-Dunhuang_Gansu.html


 
 
 
 
 

วันที่หก              (6)    ถ า้โมเกาคู – เมืองตุนหวง –  เจียอีก้วน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้นําทา่นชม  ถ า้โมเกาคู มรดกโลกท่ียิ่งใหญ่อีกแหง่หนึง่
ของโลก “ เป็นถํา้ท่ีมีคหูาใหญ่น้อยถึง 495 คหูา มีภาพวาดสบีน
ผนงัสวยงามมีรูปแกะสลกัพระพทุธรูปและองค์เจ้าแม่กวนอิม 
ปัจจุบนัเปิดให้ชมเพียง 70 คหูาเทา่นัน้ในคูหาต้นๆ เป็นผลงาน
การบุกเบิกของพระสงฆ์เลอ่จุนในปี ค.ศ. 366 สว่นคหูาสดุท้าย
ขดุเม่ือยคุท่ีมองโกลมีชยัชนะเหนืออาณาจกัรจีนใน ปี ค.ศ. 1277 
ดัง้นัน้ปฎิมากรรมหรือจิตรกรรมท่ีทา่นจะได้ชมท่ีถํา้โมเกาแหง่นี ้
เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยคุหลาย
สมยัตลอดช่วงประวติัศาสตร์ท่ีนบัเน่ืองยาวนานเกือบ 1,000 ปี 

               บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดินทางกลบัสู ่ เจียอีก้วน เป็นซุ้มประตดูา่น
สดุท้ายของกําแพงเมืองจีน จุดดา่นตะวนัตก 
ประกอบด้วยกําแพง ซุ้มประต ู กําแพงเมือง ดา่นปราการ 
ซึง่สร้างด้วยวตัถดิุบในท้องถ่ิน เน่ืองด้วยฟืนไฟหายากใน
ทะเลทราย จึงทําด้วยดินเหนียวและทรายที่หางา่ย โดย
นําดินมาคัว่ฆา่เมลด็พืช  ผสมปนูขาว ข้าวเหนียว นํา้ตาลและตําอดัแนน่เป็นชัน้ๆ จนเป็นกําแพงท่ี
ทนทานแข็งแรง ซุ้มประตแูละกําแพงสร้างมาแล้วนบัพนัปี บนตวักําแพงไม่มีต้นหญ้างอกเลย ดา่น
ประตเูจียอีก้วนเป็นปราการสาํคญัสาํหรับเส้นทางสายไหม 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 พกัเจียอีก้วน嘉峪关宾馆(嘉峪关市) - Jiayuguan Hotel หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่เจ็ด        (7)    พิพิธภณัฑ์ก าแพงเมือง Jiayuguan - เมืองเจียอีก้วน – เมืองหลานโจว(รถไฟความเร็วสูง ) 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมพิพิธภณัฑ์ก าแพง

เมือง Jiayuguan เป็นพิพิธภณัฑ์
แหง่แรกในประเทศจีนท่ีมีประวติั
และวฒันธรรมของกําแพงเมืองจีน  

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303696-d456127-Reviews-Jiayuguan_Hotel-Jiayuguan_Gansu.html


อาคารเดิมถกูสร้างขึน้ในเมือง Jiayuguan ในเดือนตลุาคม 1989 อาคารใหม่แหง่นีต้ัง้อยูใ่นเขตจุดชม
วิวทางวฒันธรรม Jiayuguan แล้วเสร็จในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2003 ครอบคลมุพืน้ท่ี 4,523.36 ตาราง
เมตรโดยมีพืน้ท่ีก่อสร้างทัง้หมด 3,499 ตารางเมตร นิทรรศการทางวฒันธรรมของพิพิธภณัฑ์กําแพง 
ดําเนินการตามมาตรฐานของพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติชัน้ II Class A นิทรรศการเก่ียวกบัวฒันธรรมที่
ใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอยา่งเต็มรูปแบบเช่นเสยีงแสงและไฟฟ้าและติดตัง้ระบบแปลพร้อมกนัด้วยเสยีง 
สิง่อํานวยความสะดวกขัน้สงูในประเทศเช่นระบบสญัญาณเตือนไฟไหม้อตัโนมติัและระบบสอบถาม
นกัทอ่งเท่ียวเป็นหนึง่ในพิพิธภณัฑ์ชัน้นําของจงัหวดั  
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟ   เพื่อโดยสาร
รถไฟความเร็วสูง (200 km/ช่ัวโมง) ซึง่ถือเป็นรถไฟ
ชินคนัเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว     

12.15 น.         โดยขบวนรถไฟที่ D 2674  เดินทางสูห่ลันโจว   
 บริการอาหารกลางวัน ณ บนรถไฟ 

17.31 น.         ถึง เมืองหลันโจว  รับคณะสูภ่ตัตาคาร 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พกัท่ีเมืองหลนัโจว  兰州锦江阳光酒店 JJ Sun Hotel หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่แปด       (8)     พิพิธภณัฑ์กานซู่ - สะพานเหล็กแม่น า้หวงเหอ+มารดาแห่งแม่น า้เหลือง  
                          หรือหวงเหอหมู่ ชิง + กังหันวิดน า้ – เมืองหลานโจว – กรุงเทพฯ    

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  นําชมพิพิธภณัฑ์กานซู่ "ซูเ่สิน่ป๋ออู่ก่วน" พิพิธภณัฑ์แหง่นี ้

ตัง้อยูท่างตะวนัตกของเมืองหลนัโจว สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 
1956 เป็นพิพิธภณัฑ์ใหญ๋ระดบัมณฑล มีพืน้ท่ี 18,000 
ตารางเมตร มีห้องแสดงนิทรรศการ ห้องบรรยาย ห้อง
อนรัุกษ์พระธาต ุมีห้องซอ่มแซม และห้องตรวจสอบทางเคมี 
ภายพิพิธภณัธ์มีการเก็บรักษาเคร่ืองปัน้ดินเผาท้องถ่ินท่ี
สวยงาม มากกวา่ 20,000 ชิน้ นําทา่นชมรูปหลอ่บรอนซ์ "หม่าเช่าหลงเซี่ย" (ขดุพบท่ีสสุานฮัน่ เมือง
จางเย ่มณฑลกานซู)่ รูปหลอ่ม้าท่ีกําลงัเหิรลม สงู 35 ซ.ม. ยาว 45 ซ.ม. หนกั 7 กก. เท้าม้าข้างหนึง่
เหยียบอยูบ่นหลงันกนางแอ่นท่ีกําลงับิน ปัจจุบนัสญัลกัษณ์ "ม้าเหิร" ได้ถกูใช้เป็นโลโก้ LOGO ของ
การทอ่งเท่ียวแหง่ชาติจีน เม่ือเข้าชมพิพิธภณัฑ์แหง่นีแ้ล้วทา่นจะทอ่งเท่ียวเส้นทางสายไหมอยา่งเข้าใจ
และสนกุสนาน เพราะมีการจดัแสดงหลกัฐานทางวฒันธรรมที่ค้นพบและขุดพบในเขตมณฑลกานซู่
และตามเมืองอ่ืนๆท่ีอยูใ่นแนวเส้นทางสายไหม โดยเร่ิมตัง้แตยุ่ควฒันธรรมต้าตีว้า่นเม่ือประมาณ 
8,000 ปีก่อนคริสตกาล เร่ือยมาจนถึงราชวงศ์หยวน นําทา่นชมแผนท่ีท่ีแ สดงถึงเส้นทางกองคาราวาน
ในสมยัโบราณ 



   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นชม หินสลกั มารดาแห่งแม่น า้เหลือง หรือหวงเห
อหมู่ ชิง  เป็นรูปนอนตะแคง ศอกดนัศีรษะหนัมองลกูน้อยท่ี
นอนอิงแอบอยูข้่างๆ มารดา  สายตาท่ีนางมองดลูกูน้อยนัน้ 
เป็นแววตาท่ีช่างอบอุ่นด้วยความรักเป็นท่ีสดุ  รูปปัน้นี ้
เปรียบเสมือนแม่นํา้หวงเหอ เป็นมารดาท่ีหลอ่เลีย้งมวล
ประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนท่ีประดจุดงัหนึง่เป็นบุตร
น้อยของนางมายาวนานกวา่ 4,000 ปี ต้นธารแหง่
ประวติัศาสตร์ชาติจีน ท่ีมีความผกูพนักบัสายนํา้หวงเหออ
ยา่งลกึซึง้ มิแหง่แตป่ฐมกษัตริย์ในยคุตอนต้น ทรงเกรง
ตอ่อิทธานภุาพของลาํนํา้หวงเหอ นําชม กังหันวดิน า้สุ่

ยเฌอ ท่ีใช้ในการผนันํา้ในแม่นํา้เหลอืงเข้ามาใช้ในการ
เพาะปลกู จากนัน้ชมสะพานเหล็กแม่น า้หวงเหอ ชาวบ้านเรียกกนัวา่สะพานท่ี 1 แม่นํา้หวงเหอ 
สะพานเหลก็เดิมสร้างในสมยัราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1368-1398 สร้างเป็นเรือขนาดใหญ่ 24 ลาํ
ติดตอ่กนั ถึงฤดูหนาวก็จะรือ้ออก พอถึงหน้าร้อนก็จะตอ่ขึน้มาใหม่ เป็นสะพานท่ีเช่ือมระเบียงแม่นํา้
หวงเหอ มณฑลชิงไห ่และมณฑลหนิงเซี๊ยะ เป็นหวัใจของเส้นทางสายไหม เม่ือถึงฤดนํูา้หลากสายนํา้ท่ี
เช่ียวกรากจะพดัพาสะพานเสยีหาย จนในสมยัราชวงศ์ชิง (ปี ค.ศ. 1907) ได้เปลีย่นมาสร้างสะพาน
เหลก็ ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมนั วศัดสุิง่ก่อสร้างทัง้หมดขนสง่ลาํเลยีงโดยความร่วมมือของ
ประชาชนจีนทัง้ประเทศ ใช้เกวียน รถม้า คนหาบหาม จนในท่ีสดุการก่อสร้างก็เสร็จทนัตาม
กําหนดเวลาท่ีตัง้ใจไว้ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
19.00 น. ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
22.25 น.     บินลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบนิที่  MU269 
00.30 น.+1     ถึง  ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ  

ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก าหนดการเดินทาง  
       

อัตราค่าบริการ 

 ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

วันที่ 6-13 มิถุนายน 2562          38,800.- บำท          5,800.-บำท 

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป      บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ      
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                           
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ต่ํากวา่ 6 เดือน  
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม        
3.  รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพด้วยกระดาษปกติ  
 
 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1.    หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 นิว้ ท่านละ 1 รูป (ไม่รับรูปถ่ายข้าราชการ) 
3.    ส าเนาบัตรประชาชน และ ที่อยู่ที่ท างาน (หรือแนบนามบัตรของท่าน)   
 
 
 
 

 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบติัเหตุให้กบัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


