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ก าหนดการเดินทาง   28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2563  
    5 – 12 กรกฎาคม / 12 – 19 กรกฎาคม 2563 
    19 – 26 กรกฎาคม 2563 
    26 กรกฎาคม – 2  สิงหาคม 2563 

วันแรก           (1) กรุงเทพฯ  สนามบินสุวรรณภมูิ – เมืองเฉินตู  

15.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 บริเวณ ประต ู9 เค้าน์เตอร์ S 
โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่
ทา่น (จอดรถสง่ผู้โดยสาร ได้ท่ีอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10) 

17.55 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ 3U8146 

   บริการอาหารบนเคร่ือง  
21.55 น.    ถึงสนามบิน นครเฉินตู  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง  นําทา่นนัง่ Shutter Bus เข้าสูท่ี่พกั 

 ที่พักของสายการบิน   
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วันที่สอง (2) เมืองเฉินตู – อูหลู่มฉีู  – เมืองขุยถุน  

เช้า  เดินทางสู่สนามบิน    

08.20 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองอูหลูม่ฉีู โดยเท่ียวบินท่ี 3U8525 
11.45 น. เดินทางถึงเมืองอูหลู่มูฉี 乌鲁木齐 เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกร์ู นบัเป็นเมืองใหญ่

ระดบัเมืองหลวง ท่ีอยูห่า่งไกลจากชายฝ่ังทะเลมากท่ีสดุในโลก คือหา่งจากชายฝ่ังทะเลด้านท่ีอยู่ใกล้
ท่ีสดุ ก็ยงัไกลถึงกวา่ 2,250 กิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในซินเจียงท่ีมีชาวฮัน่อยูอ่าศยัมากท่ีสดุ คือถึงกวา่
ร้อยละ 72 ของประชากร อูหลูมู่่ฉี ใช้เวลามาตรฐานเดียวกบักรุงปักก่ิง ท่ีอยูห่า่งไปทางตะวนัออกราว  
4,000 กิโลเมตร ดงันัน้ เวลาท้องถ่ินท่ีถกูต้อง ควรช้ากวา่ท่ีปักก่ิงประมาณ 2 ชัว่โมง ดงันัน้ ท้องฟา้ท่ีอู
หลูมู่่ฉีกวา่จะมืดก็ลว่งเข้าเวลากวา่   3 ทุม่เข้าไปแล้ว   

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้โดยรถบสัปรับอากาศ นําทา่นเดินทางสู ่เมืองขยุ
ถนุ 奎屯   ( ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง ) จุดบรรจบ
เส้นทางซินเกียงเหนือและซินเกียงตะวนัตก เส้นทางจะ
ผา่นเมืองสอืเหอจ่ือ เมืองท่ีได้รับการสถาปนาจาก
สหประชาชาติให้เป็นเมืองท่ีประสพความสาํเร็จในการ
อนรัุกษ์ธรรมชาติ และเป็นเมืองท่ีเป็นท่ีตัง้ฐานทพัทหาร
ท่ีสาํคญัในเขตนี ้ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูปลาย่าน 
 พักที่เมืองขุยถุน 奎屯豪丰国际大酒店  Hofon Hotelระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม    (3) เมืองขุยถุน –  ทะเลสาบไซลีมู - ผ่านสะพาน The Guozigou Bridge – เมืองอีห้นิง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นเดินทางตอ่ระหวา่งทางผา่นอําเภอบอร์ตาลา 
(Bortala )นําทา่นชมทะเลสาบไซลีมู 赛里木湖 (Sayram)   
ท่ีทอดตวัอยูใ่นวงล้อมของเทือกเขาเทียนซานด้านตะวนัตก
เฉียงเหนือ ตัง้อยูบ่นความ สงู 2,073 เมตรจากระดบันํา้ทะเล 

ระดบันํา้ลกึสดุ 86 เมตร เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
มณฑลซินเจียง เกิดจากการบิดตวัของแนวเทือกเขาหิมาลยั 
ทําให้บริเวณนีมี้การยบุตวัและเกิดเป็นทะเลสาบเม่ือ 70 ล้าน
ปีก่อน ระดบันํา้ในทะเลสาบไส้หลีมู่่ไม่เคยเปลีย่นแปลง ยงัมี
ระดบัคงท่ีตลอด 50 ปีท่ีผา่นมา นํา้สฟีา้ใสกบัท้องฟา้สสีดทํา
ให้ทัว่บริเวณดสูวา่งกระจ่างตา ในฤดรู้อนทิวทศัน์รอบ
ทะเลสาบอุดมด้วยทุง่ หญ้าเขียวขจี มีดอกไม้ป่าสเีหลอืง สชีมพ ูสมี่วง ดารดาษอยูท่ัว่ไป ในฤดหูนาว 
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ขนุเขารอบทะเลสาบจะปกคลมุด้วยหิมะ เม่ือแสงอาทิตย์สาดสอ่งสะท้อนกบัผิวนํา้จะทําให้เกิดเงาดู
เสมือนวา่มีภเูขาหิมะอยูใ่นนํา้ ความงดงามท่ีกลา่วมาทําให้ทะเลสาบไส้ หลีมู่่ถกูขนานนามวา่ 
“ทะเลสาบสรวงสวรรค์”   
 
 
 
 
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   เมนพูืน้เมือง 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เมืองอีห้นิง 伊 宁  (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชม ) ระหวา่งทางผา่น หุบโตรกกวอจื่อ
โกว Fruit Gully  ในหบุลกึกลางวงล้อมของขนุเขาสงูเสยีด 
กบัสายธารอนัแสนอุดมสมบูรณ์สวยงาม และทุง่หญ้าเขียว
ขจี เป็นแหลง่ปลกูแอปเปิล้ป่ารสอร่อยขึน้ช่ือ กลา่วกนัวา่ ใน
คราวพิชิตตะวนัตกของจอมทพัเจงกิสขา่น ได้บญัชาการให้
โอรสองค์ท่ี 2 คือ ชากาไต Chagatai สาํรวจเส้นทางและ
สร้างสะพาน 48 แหง่ขึน้  เพื่อใช้เป็นเส้นทางยกทพัพิชิต
ดินแดนตะวนัตก ตอ่มา ในสมยัจกัรพรรดิเฉียน หลงได้บูรณะ
ใหม่ 42 สะพาน ปัจจุบนัทางหลวงแผน่ดินสายวูห่ลูมู่่ฉี-อีห้นิง 
(312) ได้ตดัผา่นเข้ามาในเส้นทางโบราณสายหบุโตรกผลไม้
แหง่นีเ้ป็นถึงระยะทาง 28กม.ท่ีจะสร้างความประทบัใจแก่
ทา่น  เดินทางตอ่ถึงเมืองอีห้นิง  อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียง
เหนือของเขตปกครองตนเองชนเผา่ซินเจียงอุยกร์ู ซึง่ตัง้อยู่
ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน ณ ใจกลางของแม่นํา้

อีหลเีหอ ทางภาคตะวนัตกของภเูขาเทียนซาน มีอากา  ศอุ่น
ชืน้ เป็นเมืองท่ีชุ่มชืน้แหง่หนึง่ในภาคตะวนัตกของจีน เมืองอี
หนิงเป็น "เมืองแหง่สวนดอกไม้" ท่ีตัง้อยูท่างชายแดนภาค
ตะวนัตกของจีน มีประชากรรวม 37 ชนเผา่ ได้รับอิธิพล
วฒันธรรมจากชนเผา่คาซคั มีการละเลน่ของชนกลุม่น้อย
หลายชนิด เช่น การแขง่ขนัขี่ม้าและการแยง่แพะของชนเผา่
คาซคั ซึง่เป็นวฒันธรรมที่มี เอกลกัษณ์ของเมืองอีหนิง 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พกัอีห้นิง伊宁中亚国际大酒店 Zhongya International Hotel  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ส่ี     (4)  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพืน้อีห้นิง–เมืองอีห้นิง – เมืองเท่อเค่อซือ ( เติกส์ )  
                     - เมืองปากว้าเฉิงเท่อเค่อซอื 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นสูทุ่่งดอกลาเวนเดอร์ ต่ืนตาไปกบัท้องทุง่ดอกลา
เวนเดอร์ท่ีเบง่บานสะพร่ังไปตามหบุเขาแม่นํา้อีหล ี ซึง่
สง่ผลให้เมืองอีหล ี กลายเป็นผู้   ผลติดอกลาเวนเดอร์ราย
ใหญ่แหง่หนึง่ของโลก  นอกจากนีแ้ล้วเมืองอีหลยีงัโดด
เดน่ไปด้วยทศันียภาพของทุง่หญ้าท่ีเปลีย่นสีสนัไปตาม
ฤดกูาล จึงสง่ผลให้เมืองอีหลกีลายเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมี
เร่ิมมีความคกึคกั และได้รับ ความนิยมในหมู่นกัทอ่งเท่ียว
มากขึน้ในทกุๆปีอีกด้วย  
จากนัน้นําทา่นชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพืน้อีห้นิง อีห้
นิงเป็นเมืองท่ีมีครวมทนัสมยั และครวมโบราณ 
ผสมผสานเปลีย่นแปลงอยูท่กุวนั ด้วยความไกล้กบั
ชายแดนเขตเมืองใหม่ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ถนนโบราณ
ท่ียงัคงเก็บสไตล์ท่ีเรียบงา่ย บนถนนคกึคกัด้วยผู้คนไปมา 
ได้ยินเสยีงร้องของการค้าขาย สองด้านของถนนเต็มไป
ด้วย ผลไม้ สิง่ของพืน้เมือง และรอยยิม้ของพอ่ค้า เสนห์่
อบอุ่นและครวมเป็นเอกลกัษณ์ นําทา่นน่ังรถม้า   ชมวิถี
ชีวิตของชนเผา่อุ้ย ชมการร้องเพลงและเต้นรําแบบ
พืน้บ้าน ยงัสามารถชิมไอศกรีมท่ีอร่อยของท่ีนีด้้วย ตัง้แตส่องพนัปีก่อนเป็นต้นมา ดินแดนซินเจียงก็เป็น
ดินแดนสว่นหนึง่ของประเทศจีน ท่ีมี
ความเป็นเอกภาพและประกอบด้วย
หลายชนชาติ ราชวงศ์ฮัน่ เคยได้จดัตัง้
องค์กรบริหารซียี่ เพือ่ปกครองเขตซิ
นเจียงโดยตรง ซึง่มีขอบเขตรวมถึง
ทะเลสาบบาเอ่อคาสอืและเขตพา่หม่ี
เอ่อ ภายในเวลา 1000 ปีเศษ
ตอ่จากนัน้ เขตซินเจียงสงักดัอยูใ่นองค์กรบริหารท้องถ่ิน ท่ีจดัตัง้โดยรัฐบาลกลาง  เป็นหน้าต่างภาพ
ของ เมืองอีห้นิง และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบัประเทศ 3A สมัผสักบัรสชาติท่ีอุดมไปด้วย ชิม ช้อป 
เท่ียว ของซินเจียง  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    

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
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หลงัอาหาร เดินทางสู ่ เมืองเท่อเค่อซือ 特克斯 ( ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชม ) ระหวา่งทาน ชมทิวทศัท่ีสวยงาม
ของป่าเขา ต่ืนตาไปกบัดอกไม้ป่าท่ีบานสะพร่ัง  ผา่นชม 
แม่น า้คูเนส หรือ กงหน่ายสือ巩乃斯河( Kunes River) 
ซึง่เป็นแม่นํา้ช่วงตอนบนของแม่นํา้อีหลี ไหลผา่นทุง่หญ้า
นาราถี ถึงเมืองเท่อเค่อซือ เดินเลน่ชมเมืองปากว้าเฉิง
เทอ่เคอ่ซือแรกสดุท่ีปรากฏช่ือในประวติัศาสตร์คือยคุซง่ใต้  หนึง่ในเจ็ดนกัพรตฉวนเจิน  เจ้าสาํนกัหลง
เหมิน“ชิวฉู่จี” (หรือคิวชู่กีในมงักรหยก)  ได้รับคําเชิญจากเจงกิสขา่น ให้เดินทางไปสอนเร่ืองการ
ปกครองกบัหลกัธรรมชีวิตอมตะ เขาใช้เวลา3ปีเดินทางไปภเูขาเทียนซานท่ีซินเจียง  ไอดินแหง่
ภเูขา  ความอ่อนนุม่แหง่สายนํา้  ท่ีหลอ่หล  อมรวมเป็นแม่นํา้เทอ่เคอ่ซือทําให้เขาระทบัใจ  ดงันัน้เขาถึง
ให้ท่ีน่ีเป็นศนูย์กลางของฮวงจุ้ย  กําหนดตําแหน่งทิศเหนือ ต้นตะวนัออก   ตะวนัตก  นบัแตน่ัน้ท่ีน่ีก็เป็น
โครงร่างเมืองปากว้ารุ่นแรกสดุ 700 ปีตอ่ในฤดหูนาว ปี1936  ชิวจงจวิน้ท่ีรอบรู้ในเร่ืองของหลกั“อี ้
จิง”  ได้ถกูสง่มารับราชการท่ีอีหล ี เม่ือมาเห็นสภาพ แวดล้อมของเมืองเทอ่เคอ่ซืออยา่งนี ้ ตอ่มาเขาจึง
ออกแบบภาพเมืองปากว้าขึน้มา  

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

วันที่ห้า     (5)  เมืองเท่อเค่อซือ– อุทยานทุ่งหญ้าคาลาจุ้น – แกรนด์แคนยอนคั่วเค่อซ ู
                      – เก้าเลีย้วสิบแปดโค้ง - เมืองอีห้นิง                               

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นชม อุทยานทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุง่หญ้าแหง่นี ้
ตัง้อยูส่งูกวา่นํา้ทะเลประมาณ 1,600 - 2,000 เมตร จึง
ทําให้อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี คําวา่ คาลาจุ้น 喀拉
峻 Kalajun เป็นภาษาคาซคั แปลวา่ ทุง่หญ้าสดํีา โดย
เหตท่ีุวา่ ทุง่หญ้าแหง่นีมี้เนินสงู ๆ ต่ํา ๆ ของทุง่หญ้า
มองไปเหมือนดงัคลืน่ในมหาสมทุร โดยเฉพาะในเวลา
ใกล้ค่ํา เราจะเห็นได้ชดัวา่ เป็นระลอกคลืน่สดํีาทะมึนปรากฎ
ตรงหน้าเรา คนจีนเขาวา่เสมือนหนึง่มหาสมทุรดอกไม้ ซินเจียงจึง
ได้ช่ือวา่เป็นสวนหลงับ้านของประเทศจีน ซึง่เม่ือไปถึงท่ีนัน่แล้วก็
ไม่สามารถปฎิเสธได้จริง ๆ วา่มนัคือสวนสวรรค์ของประเทศจีน
ทีเดียว  ทา่นสามารถถ่ายภาพดอกไม้ป่าของภเูขา   ทิวทศัน์ท่ี
สวยงาม  มีดอกไม้ป่านานาชนิดเต็มเทือกเขาและท่ี 
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กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ระหว่างทาง    
จากนัน้นําทา่นนัง่รถแบตเตอร่ี  ชม แกรนด์แคนยอนคั่ว
เคอซู阔克苏  ตัง้อยูท่างตอนใต้ของเมืองเทอ่เคอ่ซือ ด้วย
ชัน้หินท่ีทบัถมกนั และมีนํา้ท่ีไหลมาจากเทือกเขาเทียน
ซาน กดัเซาะหลายร้อยล้านปี  มีแม่นํา้กว้างลกัษณะคด
เคีย้วในผาสงูชนั ล้อมรอบด้วยภเูขาท่ีสลบัทบัซ้อน เกิด
เป็นแคนยอนและภมิูทศัน์อนังดงามมากมาย อาทิเช่น
นํา้ตกหโูขว่ โค้งน า้จระเข้  เก้าเลีย้วสิบแปดโค้ง เก้า
เลีย้วสบิแปดโค้ง เป็นจุดชมวิวจากด้านบนตัง้อยูบ่นเนิน
เขาขนาดเลก็ ท่ีต้องเดินผา่นขึน้ไปตามทางเดินท่ีทําจาก
ไม้ เม่ือถึงจุดชมววิ เบือ้งลา่งของทา่นก็คือแม่นํา้ท่ีมีโค้งวก
ไปวนมาท่ีได้รับการขนานนามวา่ เก้าเลีย้วสบิแปดโค้ง 
เป็นทิวทศัน์อนังดงาม 
โดยเฉพาะยามเย็นท่ีพระอาทิตย์กาลงัจะตกดิน ฟา้  เปลีย่นเป็นสแีดง และแม่น้าก็สะท้อนแสงสีแดงนัน้ 
เป็นภาพท่ีจะตราตรึงใจผู้ ท่ีมาเห็นให้หลงใหลได้เป็นอยา่งดี   

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางกลบั เมืองอีห้นิง    
พักอีห้นิง伊宁中亚国际大酒店 Zhongya International Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่หก          (6)    เมืองอีห้นิง – แกรนด์แคนยอนอันจีไ้ห่ – ขุยถุน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูขุ่ยถุน ในเมืองหวูซู่ ่ ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชม ) จุดบรรจบซินเจียงเหนือ และซินเจียง
ตะวนัตก เป็นเมืองอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองนุง่หม่ และ
โรงงานไฟฟา้ ตลอดทางชมทศันียภาพสองฝ่ังท่ีสวยงาม 

และผา่นชมแม่นํา้อีลีเ่หอ แม่นํา้อีลีมี่ต้นนํา้มาจาก
เทือกเขาเทียนซาน ได้รวบรวมเอาลาํแควน้อยใหญ่หลาย
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สาย ทอดผา่นหบุเขาอีลี ่ แล้วไหลเข้าสูป่ระเทศคาชคัสถานทางด้านตะวนัตก สายแม่นํา้อีริ โครงการ
สาํหรับถนนเมืองใหม่เส้นทางความยาว1164.398 เมตร สะพานหลกัความยาวรวม 306.46 เมตร การ
ลงทนุรวม 43316.3922 หม่ืน   ระหวา่งทางนําทา่นเดินทางสู ่ 
แกรนด์แคนยอนอันจีไ้ห่ 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารนําทา่นเท่ียวชม แกรนด์แคนยอนอันจีไ้ห่

安集海大峡谷 หรือท่ีรู้จกัในฐานะภเูขาสแีดง เป็น
ดินแดนท่ีธรรมชาติสร้างขึน้มาหลายล้านปี อนัเน่ืองจาก
การไหลเซาะของนํา้หิมะท่ีไหลผา่นจากภเูขาเทียนซาน 
ใต้จรดเหนือมีความยาว 20 กิโลเมตร สว่นเว้าของหบุเขา
ลกึ 100-400 เมตร กว้าง 800-1000 เมตร สงู 200 กวา่
เมตร ผาหินตัง้ตระงา่นสงูๆต่ําๆราวกบัป่าหินท่ีถกู
เสริมสร้างจากสวรรค์ เรียงรายเป็นชัน้ๆบ้างคล้ายภเูขาหิมะ ช่องแคบ สนามหญ้า และลาํห้วยไหลผา่น
สอ่งสะท้อนสสีนัสวยงามอีกภาพหนึง่ จากนัน้เดินทางต่อถึงขุยถุน นําทา่นสูภ่ตัตาคาร 

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

 
 
 

 
 
 

วันที่เจ็ด          (7)    ขุยถุน - เมืองอูหลู่มู่ ฉี – ตลาดต้าปาจา – เฉินต ู

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองอูหลู่มู่ ฉี  ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ) เมืองหลวง
ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกร์ู “อู
หลู่มู่ ฉี” หรือ “อูรุมฉี” (Urumqi) เป็นคํา
ภาษามองโกล หมายถึง ดินแดนแหง่ทุง่
หญ้าอนัแสนงาม ตัง้อยูบ่นท้องทุง่ท่ีราบทางตอนเหนือของเทือกเขาเทียนซาน โดยทิศตะวนัออกมี
เทือกเขาป๋อเกอต้าซาน (5,445 เมตร) เป็นปราการกัน้ ทิศใต้มีแนวป่าไม้ของ เชิงเขาเทียนซาน สว่นทิศ
ตะวนัตกและทิศเหนือ ติดกบัท่ีราบจุนการ์ อนัเป็นท่ีราบตอนกลางของซินเจียง ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 
680-920 เมตรจากระดบันํา้ทะเล ในฤดหูนาวมีอากาศหนาวจดัถึง  -30 องศาเซลเซียส ระหวา่งทาง
ทา่นจะได้ชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  ผา่นชมความสวยงามของทุง่ดอกฝา้ย หรือ เส้นใยฝา้ย 
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 บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิง้ท่ี ตลาดต้าปาจา เพื่อซือ้
สนิค้าพืน้เมืองมากมายอาทิเช่น มีดเหลก็ซิน  เจียง, แส้หาง
จามรี, ผลไม้, อาหารท้องถ่ิน ฯลฯ นอกจากนีท้า่นยงัจะได้
สมัผสักบัวิถีชีวิตของชาวเมือง 

15.00 น. สมควรแก่เวลา  นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  
เย็น   บริการอาหารเย็นในสนามบิน 
18.15 น. เหิรฟา้สูน่ครเฉินตู  เท่ียวบินท่ี 3U8526  

21.50 น.  ถึงสนามบิน นครเฉินต ูนําทา่นเดินทางสูโ่รงแรมท่ีพกั 
 ที่พักเฉินตู 成都艾克美雅阁大酒店 Argyle Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า       

วันที่แปด (8)  ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ - เฉินตู – กรุงเทพฯ  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
   นําทา่น  ชม ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ ถนนแหง่

นีมี้อายกุวา่พนัปีเป็นเมืองท่ีมีวิวทิวทศัน์สวยงาม และมี
ประชากรอาศยัอยู ่ เมืองนีกํ้าลงัพฒันาท่ีจะเป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียว ได้รับขนานนามวา่เมืองโบราณคูรั่กโรแมนติค 
เป็นแหลง่นดัพบของหนุม่สาว สถานท่ีแหง่นีเ้รียกได้วา่
เป็นแหลง่เติมเต็มความรักยามค่ําคืนของหนุม่สาว ถนน
คนเดินแหง่นีแ้บง่เป็น 2 สาย มีทัง้ถนนกว้างและถนน
แคบ ให้ทา่นได้สมัผสัความงามของเมืองนี ้ ทา่นจะ
หลงใหลไปกบัมนต์เสนห์่ของเมืองโบราณแหง่นี ้ และ
อิสระช้อปปิง้ตลองสองข้างทางของถนนนแหง่นี ้  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบิน  

14.30 น.        บินลดัฟา้กลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยเท่ียวบินท่ี 3U8145 

16.35 น.         ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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    อัตราค่าบริการ  3U ซินเจียงกลาง 8วัน เดือนกรกฎาคม 2563    
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป               44,800 บาท 7,800 บาท 

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั     คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

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

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ   

                   คา่ประกนัอบุติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                          

   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน              
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 



10 

 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

9. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทับ
เคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 
 
 
 
 
 
 
 


