กาหนดการเดินทาง

31 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2563
7 – 14 มิถุนายน / 14 -21 มิถุนายน 2563
21 – 28 มิถุนายน 2563

วันแรก

(1) กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองเฉินตู

15.00 น.

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 บริ เวณ ประตู 9 เค้ าน์เตอร์ S
โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่
ท่าน (จอดรถส่งผู้โดยสาร ได้ ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9-10)
ออกเดินทางสูเ่ มืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8146
 บริ การอาหารบนเครื่ อง
ถึงสนามบิน นครเฉินตู หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง นําท่านนัง่ Shutter Bus เข้ าสูท่ ี่พกั
 ที่พักของสายการบิน

17.55 น.
21.55 น.
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วันที่สอง

(2) เมืองเฉินตู – อูหลู่มฉู ี – เมืองขุยถุน

เช้ า

เดินทางสู่สนามบิน

08.20 น.
11.45 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองอูหลูม่ ฉู ี โดยเที่ยวบินที่ 3U8525
เดินทางถึงเมืองอูหลู่มูฉี 乌鲁木齐 เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ นับเป็ นเมืองใหญ่
ระดับเมืองหลวง ที่อยูห่ า่ งไกลจากชายฝั่งทะเลมากที่สดุ ในโลก คือห่างจากชายฝั่งทะเลด้ านที่อยู่ใกล้
ที่สดุ ก็ยงั ไกลถึงกว่า 2,250 กิโลเมตร เป็ นเมืองเดียวในซินเจียงที่มีชาวฮัน่ อยูอ่ าศัยมากที่สดุ คือถึงกว่า
ร้ อยละ 72 ของประชากร อูหลูม่ ่ฉู ี ใช้ เวลามาตรฐานเดียวกับกรุงปั กกิ่ง ที่อยูห่ า่ งไปทางตะวันออกราว
4,000 กิโลเมตร ดังนัน้ เวลาท้ องถิ่นที่ถกู ต้ อง ควรช้ ากว่าที่ปักกิ่งประมาณ 2 ชัว่ โมง ดังนัน้ ท้ องฟ้าที่อู
หลูม่ ่ฉู ีกว่าจะมืดก็ลว่ งเข้ าเวลากว่า 3 ทุม่ เข้ าไปแล้ ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันโดยรถบั
้
สปรับอากาศ นําท่านเดินทางสู่ เมืองขุย
ถุน 奎屯 ( ใช้ เวลาประมาณ 4 ชัว่ โมง ) จุดบรรจบ
เส้ นทางซินเกียงเหนือและซินเกียงตะวันตก เส้ นทางจะ
ผ่านเมืองสือเหอจื่อ เมืองที่ได้ รับการสถาปนาจาก
สหประชาชาติให้ เป็ นเมืองที่ประสพความสําเร็ จในการ
อนุรักษ์ ธรรมชาติ และเป็ นเมืองที่เป็ นที่ตงฐานทั
ั้
พทหาร
ที่สาํ คัญในเขตนี ้
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูปลาย่ าน
 พักที่เมืองขุยถุน 奎屯豪丰国际大酒店 Hofon Hotelระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

กลางวัน

ค่า

วันที่สาม (3) เมืองขุยถุน – ทะเลสาบไซลีมู - ผ่ านสะพาน The Guozigou Bridge – เมืองอีห้ นิง
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางต่อระหว่างทางผ่านอําเภอบอร์ ตาลา
(Bortala )นําท่านชมทะเลสาบไซลีมู 赛里木湖 (Sayram)
ที่ทอดตัวอยูใ่ นวงล้ อมของเทือกเขาเทียนซานด้ านตะวันตก
เฉียงเหนือ ตังอยู
้ บ่ นความ สูง 2,073 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล
ระดับนํ ้าลึกสุด 86 เมตร เป็ นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ใน
มณฑลซินเจียง เกิดจากการบิดตัวของแนวเทือกเขาหิมาลัย
ทําให้ บริ เวณนี ้มีการยุบตัวและเกิดเป็ นทะเลสาบเมื่อ 70 ล้ าน
ปี ก่อน ระดับนํ ้าในทะเลสาบไส้ หลีม่ ่ไู ม่เคยเปลีย่ นแปลง ยังมี
ระดับคงที่ตลอด 50 ปี ที่ผา่ นมา นํ ้าสีฟา้ ใสกับท้ องฟ้าสีสดทํา
ให้ ทวั่ บริ เวณดูสว่างกระจ่างตา ในฤดูร้อนทิวทัศน์รอบ
ทะเลสาบอุดมด้ วยทุง่ หญ้ าเขียวขจี มีดอกไม้ ป่าสีเหลือง สีชมพู สีม่วง ดารดาษอยูท่ วั่ ไป ในฤดูหนาว
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ขุนเขารอบทะเลสาบจะปกคลุมด้ วยหิมะ เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องสะท้ อนกับผิวนํ ้าจะทําให้ เกิดเงาดู
เสมือนว่ามีภเู ขาหิมะอยูใ่ นนํ ้า ความงดงามที่กล่าวมาทําให้ ทะเลสาบไส้ หลีม่ ่ถู กู ขนานนามว่า
“ทะเลสาบสรวงสวรรค์ ”

กลางวัน

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพื ้นเมือง
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองอีห้ นิง 伊 宁
(ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชม ) ระหว่างทางผ่าน หุบโตรกกวอจื่อ
โกว Fruit Gully ในหุบลึกกลางวงล้ อมของขุนเขาสูงเสียด
กับสายธารอันแสนอุดมสมบูรณ์สวยงาม และทุง่ หญ้ าเขียว
ขจี เป็ นแหล่งปลูกแอปเปิ ล้ ป่ ารสอร่อยขึ ้นชื่อ กล่าวกันว่า ใน
คราวพิชิตตะวันตกของจอมทัพเจงกิสข่าน ได้ บญ
ั ชาการให้
โอรสองค์ที่ 2 คือ ชากาไต Chagatai สํารวจเส้ นทางและ
สร้ างสะพาน 48 แห่งขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางยกทัพพิชิต
ดินแดนตะวันตก ต่อมา ในสมัยจักรพรรดิเฉียน หลงได้ บูรณะ
ใหม่ 42 สะพาน ปั จจุบนั ทางหลวงแผ่นดินสายวูห่ ลูม่ ่ฉู ี -อี ้หนิง
(312) ได้ ตดั ผ่านเข้ ามาในเส้ นทางโบราณสายหุบโตรกผลไม้
แห่งนี ้เป็ นถึงระยะทาง 28กม.ที่จะสร้ างความประทับใจแก่
ท่าน เดินทางต่อถึงเมืองอี ้หนิง อยูท่ างภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของเขตปกครองตนเองชนเผ่าซินเจียงอุยกูร์ ซึง่ ตังอยู
้ ่
ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ณ ใจกลางของแม่นํ ้า
อีหลีเหอ ทางภาคตะวันตกของภูเขาเทียนซาน มีอากา ศอุ่น
ชื ้น เป็ นเมืองที่ชุ่มชื ้นแห่งหนึง่ ในภาคตะวันตกของจีน เมืองอี
หนิงเป็ น "เมืองแห่งสวนดอกไม้ " ที่ตงอยู
ั ้ ท่ างชายแดนภาค
ตะวันตกของจีน มีประชากรรวม 37 ชนเผ่า ได้ รับอิธิพล
วัฒนธรรมจากชนเผ่าคาซัค มีการละเล่นของชนกลุม่ น้ อย
หลายชนิด เช่น การแข่งขันขี่ม้าและการแย่งแพะของชนเผ่า
คาซัค ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมที่มี เอกลักษณ์ของเมืองอีหนิง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักอี ้หนิง 伊宁中亚国际大酒店 Zhongya International Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
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วันที่ส่ ี
เช้ า

กลางวัน

(4) ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพืน้ อีห้ นิง–เมืองอีห้ นิง – เมืองเท่ อเค่ อซือ ( เติกส์ )
- เมืองปากว้ าเฉิงเท่ อเค่ อซือ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสูท่ ่ งุ ดอกลาเวนเดอร์ ตื่นตาไปกับท้ องทุง่ ดอกลา
เวนเดอร์ ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่นํ ้าอีหลี ซึง่
ส่งผลให้ เมืองอีหลี กลายเป็ นผู้ ผลิตดอกลาเวนเดอร์ ราย
ใหญ่แห่งหนึง่ ของโลก นอกจากนี ้แล้ วเมืองอีหลียงั โดด
เด่นไปด้ วยทัศนียภาพของทุง่ หญ้ าที่เปลีย่ นสีสนั ไปตาม
ฤดูกาล จึงส่งผลให้ เมืองอีหลีกลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มี
เริ่ มมีความคึกคัก และได้ รับ ความนิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยว
มากขึ ้นในทุกๆปี อีกด้ วย
จากนันนํ
้ าท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพืน้ อีห้ นิง อี ้ห
นิงเป็ นเมืองที่มีครวมทันสมัย
และครวมโบราณ
ผสมผสานเปลีย่ นแปลงอยูท่ กุ วัน
ด้ วยความไกล้ กบั
ชายแดนเขตเมืองใหม่ ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ถนนโบราณ
ที่ยงั คงเก็บสไตล์ที่เรี ยบง่าย บนถนนคึกคักด้ วยผู้คนไปมา
ได้ ยินเสียงร้ องของการค้ าขาย สองด้ านของถนนเต็มไป
ด้ วย ผลไม้ สิง่ ของพื ้นเมือง และรอยยิ ้มของพ่อค้ า เสน่ห์
อบอุ่นและครวมเป็ นเอกลักษณ์ นําท่านนั่งรถม้ า ชมวิถี
ชีวิตของชนเผ่าอุ้ย
ชมการร้ องเพลงและเต้ นรํ าแบบ
พื ้นบ้ าน ยังสามารถชิมไอศกรี มที่อร่อยของที่นี ้ด้ วย ตังแต่
้ สองพันปี ก่อนเป็ นต้ นมา ดินแดนซินเจียงก็เป็ น
ดินแดนส่วนหนึง่ ของประเทศจีน ที่มี
ความเป็ นเอกภาพและประกอบด้ วย
หลายชนชาติ ราชวงศ์ฮนั่ เคยได้ จดั ตัง้
องค์กรบริ หารซียี่ เพือ่ ปกครองเขตซิ
นเจียงโดยตรง ซึง่ มีขอบเขตรวมถึง
ทะเลสาบบาเอ่อคาสือและเขตพ่าหมี่
เอ่อ ภายในเวลา 1000 ปี เศษ
ต่อจากนัน้ เขตซินเจียงสังกัดอยูใ่ นองค์กรบริ หารท้ องถิ่น ที่จดั ตังโดยรั
้
ฐบาลกลาง เป็ นหน้ าต่างภาพ
ของ เมืองอี ้หนิง และเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวระดับประเทศ 3A สัมผัสกับรสชาติที่อุดมไปด้ วย ชิม ช้ อป
เที่ยว ของซินเจียง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองเท่ อเค่ อซือ 特克斯 ( ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชม ) ระหว่างทาน ชมทิวทัศที่สวยงาม
ของป่ าเขา ตื่นตาไปกับดอกไม้ ป่าที่บานสะพรั่ง ผ่านชม
แม่ นา้ คูเนส หรือ กงหน่ ายสือ 巩乃斯河( Kunes River)
ซึง่ เป็ นแม่นํ ้าช่วงตอนบนของแม่นํ ้าอีหลี ไหลผ่านทุง่ หญ้ า
นาราถี ถึงเมืองเท่ อเค่ อซือ เดินเล่นชมเมืองปากว้ าเฉิง
เท่อเค่อซือแรกสุดที่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ คือยุคซ่งใต้ หนึง่ ในเจ็ดนักพรตฉวนเจิน เจ้ าสํานักหลง
เหมิน“ชิวฉู่จี” (หรื อคิวชู่กีในมังกรหยก) ได้ รับคําเชิญจากเจงกิสข่าน ให้ เดินทางไปสอนเรื่ องการ
ปกครองกับหลักธรรมชีวิตอมตะ
เขาใช้ เวลา3ปี เดินทางไปภูเขาเทียนซานที่ซินเจียง ไอดินแห่ง
ภูเขา ความอ่อนนุม่ แห่งสายนํ ้า ที่หล่อหล อมรวมเป็ นแม่นํ ้าเท่อเค่อซือทําให้ เขาระทับใจ ดังนันเขาถึ
้
ง
ให้ ที่นี่เป็ นศูนย์กลางของฮวงจุ้ย กําหนดตําแหน่งทิศเหนือ ต้ นตะวันออก ตะวันตก นับแต่นนที
ั ้ ่นี่ก็เป็ น
โครงร่างเมืองปากว้ ารุ่นแรกสุด 700 ปี ตอ่ ในฤดูหนาว ปี 1936 ชิวจงจวิ ้นที่รอบรู้ในเรื่ องของหลัก“อี ้
จิง” ได้ ถกู ส่งมารับราชการที่อีหลี เมื่อมาเห็นสภาพ แวดล้ อมของเมืองเท่อเค่อซืออย่างนี ้ ต่อมาเขาจึง
ออกแบบภาพเมืองปากว้ าขึ ้นมา
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักเท่ อเค่ อซือ 特克斯美丽华酒店 Te Ke Si Mei Li Hua Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ า
(5) เมืองเท่ อเค่ อซือ– อุทยานทุ่งหญ้ าคาลาจุ้น – แกรนด์ แคนยอนคั่วเค่ อซู
– เก้ าเลีย้ วสิบแปดโค้ ง - เมืองอีห้ นิง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านชม อุทยานทุ่งหญ้ าคาลาจุ้น ทุง่ หญ้ าแห่งนี ้
ตังอยู
้ ส่ งู กว่านํ ้าทะเลประมาณ 1,600 - 2,000 เมตร จึง
ทําให้ อากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้ คําว่า คาลาจุ้น 喀拉
峻 Kalajun เป็ นภาษาคาซัค แปลว่า ทุง่ หญ้ าสีดํา โดย
เหตุที่วา่ ทุง่ หญ้ าแห่งนี ้มีเนินสูง ๆ ตํ่า ๆ ของทุง่ หญ้ า
มองไปเหมือนดังคลืน่ ในมหาสมุทร โดยเฉพาะในเวลา
ใกล้ คํ่า เราจะเห็นได้ ชดั ว่า เป็ นระลอกคลืน่ สีดําทะมึนปรากฎ
ตรงหน้ าเรา คนจีนเขาว่าเสมือนหนึง่ มหาสมุทรดอกไม้ ซินเจียงจึง
ได้ ชื่อว่าเป็ นสวนหลังบ้ านของประเทศจีน ซึง่ เมื่อไปถึงที่นนั่ แล้ วก็
ไม่สามารถปฎิเสธได้ จริ ง ๆ ว่ามันคือสวนสวรรค์ของประเทศจีน
ทีเดียว ท่านสามารถถ่ายภาพดอกไม้ ป่าของภูเขา ทิวทัศน์ที่
สวยงาม มีดอกไม้ ป่านานาชนิดเต็มเทือกเขาและที่
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กลางวัน

ค่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่ างทาง
จากนันนํ
้ าท่านนัง่ รถแบตเตอรี่ ชม แกรนด์ แคนยอนคั่ว
เคอซู 阔克苏 ตังอยู
้ ท่ างตอนใต้ ของเมืองเท่อเค่อซือ ด้ วย
ชันหิ
้ นที่ทบั ถมกัน และมีนํ ้าที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียน
ซาน กัดเซาะหลายร้ อยล้ านปี มีแม่นํ ้ากว้ างลักษณะคด
เคี ้ยวในผาสูงชัน ล้ อมรอบด้ วยภูเขาที่สลับทับซ้ อน เกิด
เป็ นแคนยอนและภูมิทศั น์อนั งดงามมากมาย อาทิเช่น
นํ ้าตกหูโข่ว โค้ งนา้ จระเข้ เก้ าเลีย้ วสิบแปดโค้ ง เก้ า
เลี ้ยวสิบแปดโค้ ง เป็ นจุดชมวิวจากด้ านบนตังอยู
้ บ่ นเนิน
เขาขนาดเล็ก ที่ต้องเดินผ่านขึ ้นไปตามทางเดินที่ทําจาก
ไม้ เมื่อถึงจุดชมวิว เบื ้องล่างของท่านก็คือแม่นํ ้าที่มีโค้ งวก
ไปวนมาที่ได้ รับการขนานนามว่า เก้ าเลี ้ยวสิบแปดโค้ ง
เป็ นทิวทัศน์อนั งดงาม
โดยเฉพาะยามเย็นที่พระอาทิตย์กาลังจะตกดิน ฟ้า เปลีย่ นเป็ นสีแดง และแม่น้าก็สะท้ อนแสงสีแดงนัน้
เป็ นภาพที่จะตราตรึงใจผู้ที่มาเห็นให้ หลงใหลได้ เป็ นอย่างดี
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับ เมืองอีห้ นิง
พักอีห้ นิง 伊宁中亚国际大酒店 Zhongya International Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่หก

(6) เมืองอีห้ นิง – แกรนด์ แคนยอนอันจีไ้ ห่ – ขุยถุน

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูข่ ุยถุน ในเมืองหวูซ่ ู่ ( ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชม ) จุดบรรจบซินเจียงเหนือ และซินเจียง
ตะวันตก เป็ นเมืองอุตสาหกรรมอาหาร เครื่ องนุง่ ห่ม และ
โรงงานไฟฟ้า ตลอดทางชมทัศนียภาพสองฝั่งที่สวยงาม
และผ่านชมแม่นํ ้าอีลเี่ หอ
แม่นํ ้าอีลมี่ ีต้นนํ ้ามาจาก
เทือกเขาเทียนซาน ได้ รวบรวมเอาลําแควน้ อยใหญ่หลาย
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กลางวัน

ค่า

สาย ทอดผ่านหุบเขาอีลี่ แล้ วไหลเข้ าสูป่ ระเทศคาชัคสถานทางด้ านตะวันตก สายแม่นํ ้าอีริ โครงการ
สําหรับถนนเมืองใหม่เส้ นทางความยาว1164.398 เมตร สะพานหลักความยาวรวม 306.46 เมตร การ
ลงทุนรวม 43316.3922 หมื่น ระหว่างทางนําท่านเดินทางสู่
แกรนด์ แคนยอนอันจีไ้ ห่
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเที่ยวชม แกรนด์ แคนยอนอันจีไ้ ห่
安 集 海 大 峡 谷 หรื อที่ร้ ู จก
ั ในฐานะภูเขาสีแดง เป็ น
ดินแดนที่ธรรมชาติสร้ างขึ ้นมาหลายล้ านปี อันเนื่องจาก
การไหลเซาะของนํ ้าหิมะที่ไหลผ่านจากภูเขาเทียนซาน
ใต้ จรดเหนือมีความยาว 20 กิโลเมตร ส่วนเว้ าของหุบเขา
ลึก 100-400 เมตร กว้ าง 800-1000 เมตร สูง 200 กว่า
เมตร
ผาหินตังตระง่
้
านสูงๆตํ่าๆราวกับป่ าหินที่ถกู
เสริ มสร้ างจากสวรรค์ เรี ยงรายเป็ นชันๆบ้
้ างคล้ ายภูเขาหิมะ ช่องแคบ สนามหญ้ า และลําห้ วยไหลผ่าน
ส่องสะท้ อนสีสนั สวยงามอีกภาพหนึง่ จากนัน้ เดินทางต่ อถึงขุยถุน นําท่านสูภ่ ตั ตาคาร
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักขุยถุน 奎屯豪丰国际酒店 Kuitun Haofeng International Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

(7) ขุยถุน - เมืองอูหลู่ม่ ฉู ี – ตลาดต้ าปาจา – เฉินตู

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองอูหลู่ม่ ฉู ี ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ) เมืองหลวง
ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ “อู
หลู่ม่ ฉู ี” หรื อ “อูรุมฉี” (Urumqi) เป็ นคํา
ภาษามองโกล หมายถึง ดินแดนแห่งทุง่
หญ้ าอันแสนงาม ตังอยู
้ บ่ นท้ องทุง่ ที่ราบทางตอนเหนือของเทือกเขาเทียนซาน โดยทิศตะวันออกมี
เทือกเขาป๋ อเกอต้ าซาน (5,445 เมตร) เป็ นปราการกัน้ ทิศใต้ มีแนวป่ าไม้ ของ เชิงเขาเทียนซาน ส่วนทิศ
ตะวันตกและทิศเหนือ ติดกับที่ราบจุนการ์ อันเป็ นที่ราบตอนกลางของซินเจียง ตังอยู
้ บ่ นระดับความสูง
680-920 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัดถึง -30 องศาเซลเซียส ระหว่างทาง
ท่านจะได้ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่านชมความสวยงามของทุง่ ดอกฝ้าย หรื อ เส้ นใยฝ้าย
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15.00 น.
เย็น
18.15 น.
21.50 น.

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันอิ
้ สระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ ที่ ตลาดต้ าปาจา เพื่อซื ้อ
สินค้ าพื ้นเมืองมากมายอาทิเช่น มีดเหล็กซิน เจียง, แส้ หาง
จามรี, ผลไม้ , อาหารท้ องถิ่น ฯลฯ นอกจากนี ้ท่านยังจะได้
สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเมือง
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
 บริการอาหารเย็นในสนามบิน
เหิรฟ้าสูน่ ครเฉินตู เที่ยวบินที่ 3U8526
ถึงสนามบิน นครเฉินตู นําท่านเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั
 ที่พักเฉินตู 成都艾克美雅阁大酒店 Argyle Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่ า

วันที่แปด

(8) ถนนโบราณควานจ่ ายเซียงจื่อ - เฉินตู – กรุงเทพฯ

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่าน ชม ถนนโบราณควานจ่ ายเซียงจื่อ ถนนแห่ง
นี ้มีอายุกว่าพันปี เป็ นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และมี
ประชากรอาศัยอยู่ เมืองนี ้กําลังพัฒนาที่จะเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ได้ รับขนานนามว่าเมืองโบราณคู่รักโรแมนติค
เป็ นแหล่งนัดพบของหนุม่ สาว สถานที่แห่งนี ้เรี ยกได้ วา่
เป็ นแหล่งเติมเต็มความรักยามคํ่าคืนของหนุม่ สาว ถนน
คนเดินแห่งนี ้แบ่งเป็ น 2 สาย มีทงถนนกว้
ั้
างและถนน
แคบ ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสความงามของเมืองนี ้ ท่านจะ
หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของเมืองโบราณแห่งนี ้ และ
อิสระช้ อปปิ ง้ ตลองสองข้ างทางของถนนนแห่งนี ้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่สนามบิน
บินลัดฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ 3U8145
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

กลางวัน
14.30 น.
16.35 น.

8

อัตราค่ าบริการ 3U ซินเจียงกลาง 8วัน เดือนมิถุนายน 2563
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)
เดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป

42,800 บาท






ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

พักเดี่ยวเพิ่ม
6,800 บาท

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซา่ ท่องเที่ยวกรุ๊ป
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
 ค่านํ ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ ้น
อาทิเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน
2.2 ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 21-45 วัน ยึดค่ามัดจําเต็มจํานวน
2.3 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํ านวนผู้เดิ นทางขัน้ ตํ่ าผู้ใ หญ่ 20 ท่านขึน้ ไป เที่ย วบิน , ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
อัตรานีร้ วม
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5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
8. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่ เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่ อ ท่านตกลงชํ าระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
10.ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อ นทุกครัง้ มิฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
11.กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ ามปั๊ มการ์ ตนู บนพาสปอร์ ต เสีย่ งถูกบัญชีดําห้ ามเข้ าประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง
ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้
การขีดเขียนหรื อประทับ
เครื่ องหมาย
อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชํารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้นบัญชีดํา ห้ ามเข้ า
ประเทศนันอี
้ ก
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