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 หบุเขาสายรุง้จางเย ่ แนวเขาทีม่สีีสนัสวยงามเหมอืนอญัมณแีละสายรุง้ 
 ชม อุทยานป่าหนิแมน่ า้เหลอืง เปิดประสบการณล์อ่งแพหนงัแกะ 
 ดา่นสุดทา้ยก าแพงเมอืงจนี เจยีอีก้วน 
 โอเอซิสกลางทะเลทรายโกบ ีสระน า้วงพระจนัทร ์
 ถ า้โมเ่กาค ูถ า้พุทธศิลป์ทา่มกลางทะเลทราย  
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง     30 เมษำยน  – 7  พฤษภำคม  

28 พฤษภำคม – 4 มถุินำยน  /  2 – 9 กรกฎำคม 2563 
10 – 17 กันยำยน /  17 – 24 กันยำยน 2563 

    15 – 22 ตุลำคม  /  22 – 29 ตุลำคม 2563 
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วันที่หน่ึง        (1)       กรุงเทพฯ สนำมบินสุวรรณภมู ิ
                                     曼谷 苏万那普机场  

23.30 น. ทกุทา่นพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชัน้ 

4 (ประตู 10) เคำเตอร์ U 15 – U 21 สำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)   พบ
เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและสมัภาระในการเดินทาง  

 

วันที่สอง        (2)กรุงเทพฯ – เมืองหลันโจว  สะพำนเหล็กแม่น ำ้หวงเหอ+มำรดำแห่งแม่น ำ้เหลือง  
                             曼谷      兰州 黄河母亲雕像，铁桥  ,夜市 

02.00 น.    เดินทางสู ่เมืองหลันโจว  เที่ยวบินที่ MU270 

    บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
    เวลาท่ีจีน เร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง 
06.30 น. ถึง เมืองหลันโจว  เมืองเอกของมณฑลกานซู ่ มณฑล 

ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน คนในสมยัราชวงศ์
ฮัน่เรียกวา่ เมืองจินเฉิง หรือ เมืองแหง่ทองค า เพราะขดุ
พบแร่ทองค าทางตอนเหนือของเมือง ล้อมรอบด้วย
ขนุเขาทางเหนือและทางใต้ คือ ภเูขาเกาหลานซาน
และฟ่งหวง แม่น า้หวงเหอถือเป็นแม่น า้สายเลือดใหญ่ท่ีหลอ่เลีย้งประเทศจีน ไหลผา่นกลางเมืองห
ลนัโจว และเป็นต้นก าเนิดของแม่น า้บนท่ีราบสงูชิงไห-่ทิเบต   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นชม สะพำนเหล็กแม่น ำ้หวงเหอ ชาวบ้าน
เรียกกนัวา่สะพานท่ี 1 แม่น า้หวงเหอ สะพานเหลก็เดิม
สร้างในสมยัราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1368-1398 สร้าง
เป็นเรือขนาดใหญ่ 24 ล าติดตอ่กนั ถึงฤดหูนาวก็จะรือ้
ออก พอถึงหน้าร้อนก็จะตอ่ขึน้มาใหม่ เป็นสะพานท่ี
เช่ือมระเบียงแม่น า้หวงเหอ มณฑลชิงไห ่และมณฑลห
นิงเซี๊ยะ เป็นหวัใจของเส้นทางสายไหม เม่ือถงึฤดนู า้
หลากสายน า้ท่ีเช่ียวกรากจะพดัพาสะพานเสยีหาย จน
ในสมยัราชวงศ์ชิง (ปี ค.ศ. 1907) ได้เปลีย่นมาสร้าง
สะพานเหลก็ ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมนั วศัดุ
สิง่ก่อสร้างทัง้หมดขนสง่ล าเลยีงโดยความร่วมมือของ
ประ  ชาชนจีนทัง้ประเทศ ใช้เกวียน รถม้า คนหาบหาม จนในท่ีสดุการก่อสร้างก็เสร็จทนัตาม
ก าหนดเวลาท่ีตัง้ใจไว้  แล้วน าชม กังหันวิดน ำ้สุ่ยเฌอ ท่ีใช้ในการผนัน า้ในแม่น า้เหลอืงเข้ามาใช้ใน
การเพาะปลกู  
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น าทา่นชม หินสลกั มำรดำแห่งแม่น ำ้เหลือง หรือหวงเหอหมู่ชิง 黄河母亲雕像  เป็นรูปนอน
ตะแคง ศอกดนัศีรษะหนัมองลกูน้อยท่ีนอนอิงแอบอยู่
ข้างๆ มารดา  สายตาท่ีนางมองดลูกูน้อยนัน้ เป็นแวว
ตาท่ีช่างอบอุ่นด้วยความรักเป็นท่ีสดุ  รูปปัน้นี ้ 
เปรียบเสมือนแม่น า้หวงเหอ เป็นมารดาท่ีหลอ่เลีย้ง
มวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนท่ีประดจุดงัหนึง่
เป็นบุตรน้อยของนางมายาวนานกวา่ 4,000 ปี ต้นธาร
แหง่ประวติัศาสตร์ชาติจีน ท่ีมีความผกูพนักบัสายน า้หวงเหออยา่งลกึซึง้ มิแหง่แตป่ฐมกษัตริย์ในยคุ
ตอนต้น ทรงเกรงตอ่อิทธานภุาพของล าน า้หวงเหอ   

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารน าทา่น เช็คอินเข้าโรงแรม อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารอิสระให้ทา่นเดินเลม่ยามค ่าคืน Night Market  ใกล้โรงแรม 

 พกัท่ีเมืองหลนัโจว  阳光大酒店 Sunshine Plaza Hotelระดบั 4 ดาว  หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่สำม         (3)   เมืองหลันโจว – เมืองจงิไท่ – อุทยำนป่ำหินแม่น ำ้เหลือง –  เมืองหวู่เว่ย   
                                 兰州 黄河石林国家公园（游船/区间车/羊皮筏） 武威 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองจิงไท่景泰 

Jingtai  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ) อยู่
บริเวณตะวนัตกเฉียงใต้ของหยินชวน บริเวณรอยตอ่
สามมณฑล ระหวา่ง หนิงเซี่ย กานซู และมองโกเลยี
ใน ตะวนัออกของระเบียงเหอซี แม่น า้หวงเหอท่ีไหล
มาจากทิศตะวนัตกสูบู่รพาทิศตัง้แต่ครัง้บรรพกาล ได้
หกัโค้งเปลีย่นทิศทางไหลกลบัสูทิ่ศตะวนัตกท่ีหมู่บ้าน
อ่าวมงักรเก่า “เหลา่หลงวัน่” Old Longwan 老龙湾 จากโค้งน า้ แม่น า้หวงเหอและธรรมชาติได้
ก่อให้เกิดภมิูทศัน์มหศัจรรย์อนัยิ่งใหญ่แหง่ลุม่น า้เหลอืงตอนเหนือ ”อุทยานป่าหินแม่น า้เหลอืง” แหง่
จิงไท ่Yellow River Stone Forest National Park  

ชม อทุยำนป่ำหินแม่น ำ้เหลือง 黄河石林国家公园  

เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั 4A  ในนาม"พิพธิภณัฑ์
ธรณีวิทยาโลก" มี 200 ล้านปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการ
เคลือ่นไหวของเปลอืกโลก ตากลม ฝน การกดัเซาะทาง
ธรณีวิทยกลายเป็นสเีหลอืงท าให้เกิดมหศัจรรย์แม่
น า้เหลอืง จุดชมวิวหินป่า ทะเลทราย นา ทะเลทราย

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297409-d10122179-Reviews-Lanshi_Hotel-Lanzhou_Gansu.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297409-d10122179-Reviews-Lanshi_Hotel-Lanzhou_Gansu.html
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โอเอซิสฟาร์มและทรัพยากรอ่ืน ๆ ร่วมกนัอยา่งสวยงาม พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการผจญภยั, การลอ่ง
แก่ง, ปีนหน้าผา, การพกัผอ่นหยอ่นใจและส ารวจทางธรณีวิทยา     
 พิเศษ !  น าทา่นสมัผสัประสบการณ์ลอ่งแพหนงัแกะ    
 
 

 
 

 
 

 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร        
น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองหวู่เว่ย  武威  ( ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) ในอดีตเรียก เหลียงโจว 
มีช่ือเสยีงในฐานะเมืองประวติัศาสตร์บนเส้นทางสาย
แพรไหม และ  เป็นแหลง่เพาะเลีย้งจามรีขนสขีาวขึน้
ช่ือของประเทศในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางท่ีเดินทางสู ่
ดินแดนทิเบตทางตอนใต้ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัท่ีเมืองหวูเ่วย่   西凉大酒店(武威市) - Xiliang Hotel   ระดบั 4 ดาว   หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ ส่ี        (4)  เมืองหวู่เว่ย – สุสำนเหลยไถ  –  เมืองจำงเย่ – วัดพระใหญ่ – หุบเขำสำยรุ้ง   
                                          雷台汉墓外观马踏飞燕(不进墓) 武威  张掖-大佛寺-丹霞地貌+电瓶车 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเยี่ยมชม สุสำนเหลยไถ ( ด้านนอก ) 雷台 Leitai 
HanTomb สมยัราชวงศ์ฮัน่ตะวนัตก ในเดือนตุลาคม ปีค.ศ.
1969 ได้มีการขดุค้นพอหลมุฝังศพแม่ทพัสมัยราชวงศ์ฮัน่
ตะวนัตกเข้าไปโดยบงัเอิญ สิง่ส าคญัท่ีได้พบในสสุานแหง่นี ้
คือ รูปหล่อทองเหลืองอำชำผยอง ท่ีเรียกขานกนัวา่ 
“หม่ำท่ำเฟยเอีย้น” 马 踏 飞 燕  หรือ “ม้ำเหยียบนก
นำงแอ่นเหนิลม”   อนัเป็นม้าสวรรค์ตะวนัตก สิง่สดุยอด
ปรารถนาของจกัรพรรดิในสมยัราชวงศ์ฮัน่ มีรูปลกัษณ์สงา่
งามในทว่งทา่ก าลงักระโจนทะยานมุ่งไปเบือ้งหน้าอยา่ง
ทระนงองอาจ เท้าทัง้สามก าลงัเหาะหินอยูก่ลางนภา เท้าท่ีสี่
เหยียบอยูเ่หนือตวันกนางแอ่นท่ีก าลงัถลาลม มีรูจมกูเปิดกว้าง และปากก าลงัพน่ควนัระบายออกมา  

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g681211-d1216792-Reviews-Xiliang_Hotel-Wuwei_Gansu.html
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ร ่าลอืกนัวา่เหงื่อของม้าสวรรค์นีมี้สแีดงประดจุชาด ใน
ยามท่ีสง่เสยีงร้องอยา่งคกึคะนองนัน้ สามารถสยบม้า
ของศตัรูให้หมอบราบคาบได้โดยงา่ยดาย “หม่าทา่เฟย
เอีย้น” คือสญัลกัษณ์ของเมืองหวูเ่วย่ ของการทอ่งเท่ียว
ประเทศจีน และเส้นทางสายแพรไหมอันยาวไกล  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองจำงเย่ 张掖 ระยะทาง 
275 กม. (ใช้เวลาประมาณ 3.5 ชัว่โมง) ในเขต ปกครองตนเองชนชาติยกูู้ ซูห่นาน อดีตเป็นเมือง
เส้นทางสายไหมที่นกัเดินทางร์โคโปโลมาพกัค้างอยูเ่มืองนีห้ลายคืน สนิค้า สมนุไพร อาหาร เนือ้สตัว์ 
จากเมืองนีก็้ถกูสง่ไปจ าหนา่ยเมืองไทย ในยา่น เยาวราชเช่นกนั 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร        
น าทา่นชมพทุธสถานส าคญัของจางเยคื่อ   วัดพระ
ใหญ่ต้ำฝอซื่อ大佛寺 Dafo Si สร้างใน ปี ค.ศ.
1098 สมยัซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นท่ีประดิษฐาน
ของพระนอนศกัด์ิสทิธ์ิองค์ใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน 
มีความยาว 34.5 ม. พระองัสากว้าง 7.5 ม. พระ
กรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.   

 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เขตภมูิทัศน์จำงเย่ฉี
เหลียนซำนตันเสียตีเ้ม่ำ丹霞地貌 Zhangye 
Qilianshan Danxia Landform หรือ หุบเขำสำยรุ้ง 
หวู่ไฉ่ซำน Rainbow Mountain  จดัเป็นหนึง่ในภมิู
ทศัน์        มหศัจรรย์ของจีนอนังดงามแปลกตา ใน
เขตภเูขาฉีเหลยีนซาน ครอบคลมุอาณา บริเวณ

กว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยูบ่นระดบั    ความสงู 
2,000-3,800 ม.จากระดบัน า้ทะเล ในทาง
ธรณีวิทยา สนันิษฐานวา่มีอายมุานานกวา่ 2 ล้านปี 
ผา่นการกดักร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด 
และความแห้ง แล้งของภมิูประเทศ เผยให้เห็นถึงชัน้
ของแร่ธาตใุต้ดิน ท่ีบ้างเป็นริว้เลือ่มลายหลากสีสนั
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พาดผา่นทัง้เนินภ ูแลซบัซ้อน บ้างเป็นหบุโตรกลกึชนั บ้างคล้ายดัง่ปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และ
อ่ืน ๆ  อีกมากมาย ตามจินตนาการอนัหลากหลาย 
 

 

 
 
 
 
 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
                     พกัเมืองจางเย่綠洲假日酒店 Zhangye  Lvzhou  Holiday Inn ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้ำ               (5)    เมืองจำงเย่ – เมืองจิ่วฉวน - เจียอีก้วน – ก ำแพงเจียอีก้วน (รวมรถแบตเตอร่ี)     
                        张掖 嘉峪关 嘉峪关城楼+电瓶车 
เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

 จากนัน้ออกเดินทางสูเ่มืองเจียอีก้วน 嘉峪关  ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) ระหวา่งทางผา่น 
เมืองจ่ิวฉวนเลยีบเทือกเขาหิมะฉีเหลยีนซาน 
ระยะทาง 200 กม. จากภเูขาสายรุ้ง ผา่นชม เมืองจ่ิว
ฉวน ในอดีตเรียก ซูโ่จว ตัง้อยูร่ะหวา่งเมืองจ่ิวฉวนใน
มณฑลกานซูก่บัเมืองอาลาช่านในเขตการปกครอง
ตนเองมองโกเลยีในมีความสงู 1,000 เมตร เน่ืองจาก
มีสภาพแวด ล้อมทางธรรมชาติท่ีเหมาะแก่การปลอ่ยดาวเทียมเพราะเป็นพืน้ท่ีราบมีประชากรน้อย 
อากาศแจ่มใสตลอดปี เมฆน้อย และเวลากลางวนัยาวนานเป็นศนูย์ปลอ่ยดาวเทียมและขีปนาวธุตา่งๆ
แหง่แรกและใหญ่ท่ีสดุของจีน อีกทัง้เป็นสถานท่ีปลอ่ย
ยานอวกาศท่ีมีคนขบัแหง่เดียวของจีนอีกด้วย  
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
น าทา่นเดินทางถึง เมืองเจียอีก้วน น าทา่นชม 
ก ำแพงเจียอีก้วน 嘉 峪 关 城 楼 ดา่นสดุท้ายของ

ก าแพงเมืองจีน อยูท่างตะวนัตกท่ีอยูไ่กลท่ีสดุของจีน
ได้ถกูผนวกไว้ในปีค.ศ. 1372 อยูห่า่งไป 17  ไมล์   
ทางตะวนัตกของปราการแหง่นีส้งู  5817  ฟุต (1,773 
เมตร)   เหนือระดบัน า้ทะเล    และสร้างแล้วเสร็จ
ภายหลงัสถาปนาราชวงศ์หมิง      ลานจตัรัุสด้านในมี
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ก าแพงรายล้อมและมีประตกู าแพง 2 ประต ู ทางสว่นบนของก าแพงท่ีสงู 33  ฟุต (10 เมตร) ยาว 
2,100 ฟุต(640 เมตร) เป็นท่ีตัง้ของหอระวงัภยั  ซึง่สร้างขึน้ในราวปลายราชวงศ์หมิง ถึงต้นราชวงศ์ชิง 
(กลางศตวรรษท่ี  17 ) ตวัก าแพงได้รับการบูรณะซอ่มแซมครัง้แรกประมาณปี ค.ศ. 1507 ครัง้ท่ีสองใน
สมยัชิง    และอีกครัง้เม่ือไม่นานมานีป้ระตทูางใต้ (ซึง่มุ่งสูเ่มืองเจียยูก่วน)  มีลกัษณะเป็นโงซุ้มสงู  
ทางด้านขวามือของประตเูป็นท่ีนัง่ชมละครของผู้ทรงฐานนัดรศกัด์ิ ด้านหนึง่ทอดไปทางตะวนัตกเฉียง
ใต้สูเ่ทือกเขาชิเหลยีนซาน และอีกด้านทอดไปไปทางเหนือสูเ่ทือกเขาเป่ยซาน  สิง่ก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่นี ้
เห็นได้ชดั หากเดินทางเข้าจากทางทิศตะวนัตก อนสุาวรีย์ด้านนอกของประตตูะวนัตกมีค าจารึกวา่ 
“ป้อมปราการท่ีแข็งแรงท่ีสดุในโลก” อนสุาวรีย์นีส้ร้างขึน้ในปีท่ี 14  ในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง  หรือ 
ค.ศ.1809 นัน่เอง  ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาท่ีมีความกว้างเพียง 15 เมตรนบัเป็นชยัภมิูท่ีเหมาะสมป้องกนั
การรุกรานจากข้าศกึได้ดีปัจจุบนัได้รับการบูรณะซอ่มแซมใช้เวลากอ่สร้างราว 100 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์
มีพืน้ท่ี  33,500  ตารางเมตร    ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาท่ีมีความกว้างเพียง 15 เมตร นบัเป็นชยัภมิูท่ี
เหมาะสม ป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึได้ดี  
 
 
 
 

 

 
 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
                 พกัเจียอีก้วน嘉峪关广场假日酒店(嘉峪关市) - Holiday Plaza Hotel ระดบั  4 ดาว หรือเทียบเทา่  

วันที่หก          (6)  เมืองเจียอีก้วน – เมืองตุนหวง – เนินทรำยร้องไห้หมิงซำซำน+ข่ีอูฐ – สระน ำ้วงพระจันทร์ 
                     嘉峪关  敦煌，鸣沙山骑骆驼，月牙泉 
เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดินทางสูเ่มืองตุนหวง 敦煌 ( ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง30 นาที  ) ตัง้อยูท่างภาค
ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวนัตก
ของจีน เป็นเมืองวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสยีง
ของจีน ตัง้อยูบ่นเส้นทางสายไหม ซึง่เป็นเส้นทาง
คมนาคมส าคญัจากจีนไปยงัเขตซีอวี ้เอเชียกลางและ
ยโุรป และเคยเป็นชุมทางการค้าท่ีเจริญรุ่งเรืองในอดีต     
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
ถึงเมืองตนุหวงน าทา่นสู ่ เนินทรำยร้องไห้หมิงซำซำน 

鸣沙山 เป็นเนินทรายสงูพอสมควร เม่ือทา่นขึน้ถึงยอด
เขาทา่นสามารถไถลลืน่ลงมาสูเ่ชิงเขาด้านลา่ง (SAND 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303696-d456127-Reviews-Jiayuguan_Hotel-Jiayuguan_Gansu.html
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DUNE) หากโอกาสเหมาะทา่นอาจได้ยินเสยีงลมสะท้อนเป็นเสยีงคล้าย การลัน่กลองรบ เสยีงม้าร้อง 
เสยีงสู้รบและเสยีงคนร้อง ซึง่ตามต านานเลา่วา่เคยมีกองทพัถกูพายทุรายพดักระหน ่าและถกูฝังทัง้
เป็นทัง้กองทพัอยูใ่ต้ภเูขาลกูนี ้ ดงันัน้เม่ือทา่นลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสยีงประหลาดเกิดขึน้  
และน าทา่น ข่ีอูฐชมสระน ำ้วงพระจันทร์  月牙泉 บอ่น า้ผดุหรือโอเอซิส ท่ีไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยู่
ทา่มกลางทะเลทรายโกบีทัง้ท่ีมีความลกึเฉลีย่เพียง 6 เมตรเทา่นัน้ 

ค ่ำ      บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
   พกัท่ีตนุหวง敦煌宾馆新八楼 ระดบั 4 ดาว  หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
 
 

วันที่เจ็ด        (7)    ถ ำ้โมเกำคู – พิพิธภณัฑ์ตุนหวง –  ตลำดซำโจว 
                  莫高窟+电瓶车，敦煌博物馆，沙州夜市 
เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

น าทา่นชม  ถ ำ้โมเกำคู 莫高窟 มรดกโลกท่ียิ่งใหญ่อีกแหง่
หนึง่ของโลก “ เป็นถ า้ท่ีมีคหูาใหญ่น้อยถึง 495 คหูา มี
ภาพวาดสบีนผนงัสวยงามมีรูปแกะสกพระพทุธรูปและองค์
เจ้าแม่กวนอิม ปัจจุบนัเปิดให้ชมเพียง 70 คหูาเทา่นัน้ในคหูา
ต้นๆ เป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เลอ่จุนในปี ค.ศ. 
366 สว่นคูหาสดุท้ายขุดเม่ือยคุท่ีมองโกลมีชยัชนะเหนือ
อาณาจกัรจีนใน ปี ค.ศ. 1277 ดัง้นัน้ปฎิมากรรมหรือ
จิตรกรรมท่ีทา่นจะได้ชมท่ีถ า้โมเกาแหง่นีเ้กิดจากความเพียร
พยายามของจิตรกรและช่างหลากยคุหลายสมยัตลอดช่วง
ประวติัศาสตร์ท่ีนบัเน่ืองยาวนานเกือบ 1,000 ปี 
ศิลปะท่ีถ า้ผาโม่เกาสว่นใหญ่สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์สยุและ
ถงั ภาพวาดสมยัราชวงศ์ถงัสว่นมากเป็นนางฟ้าลอ่งลอยใน
อากาศ ซึง่ถือเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะถ า้ท่ีตนุหวง ภาพเขียนสภีายในถ า้ เป็นเร่ืองราวของความดี-
ความชัว่ และความสขุนิรันดร์ในสรวงสวรรค์ คล้ายกบัวา่สวรรค์และโลกเป็นเอกภพเดียวกนั  ใน
จ านวนถ า้ 492 ถ า้โม่เกา(Mogao) เป็นถ า้มีขนาดใหญ่ท่ีสดุและอายเุก่าแก่มาก แกะสลกัหน้าผาทาง
ซีกตะวนัออกของภเูขาหมิงซา รวมความยาว 1,600 เมตร ทกุตารางนิว้ของผนงัถ า้เต็มไปด้วยภาพวาด
และรูปสลกัทางศาสนา และถ า้แหง่นีมี้ภาพผนงักินเนือ้ท่ีกวา่ 45,000 ตารางเมตร นกัโบราณคดี
ตะวนัตกขนานนามภาพผนงัแหง่นีว้า่ “ห้องสมดุบนผนงั” 
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เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชม พพิิธภณัฑ์ตุนหวง 敦煌博物馆  มีพืน้ท่ี
ก่อสร้างคือ 16,000 ตารางเมตร รูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า จาก
ตะวนัออกไปตะวนัตกความยาว129 เมตร จากเหนือจรด
ใต้ความกวา่ง 100 เมตร มีสองชัน้บน  สงู 24 เมตร 
สถาปัตยกรรมได้รับการออกแบบโดย Cui Kai สญัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมเช่นก าแพงเมือง ปราสาทโบราณ อาคาร

ใหม่มีพืน้ท่ีก่อสร้าง 7,500 ตารางเมตร มีห้ 

องโถงนิทรรศการ 6 แหง่ พิพิธภณัฑ์มีสิง่อ านวยความ
สะดวกครบครันและฟังก์ชัน่ท่ีสมบูรณ์แบบ เป็นหน้าตา่งท่ี
ส าคญัส าหรับการสง่เสริมวฒันธรรมหวงและแสดงอารย
ธรรมโบราณของตนุหวง นอกจากนีย้งัเป็นฐานการวิจยัท่ี
ส าคญัส าหรับการศกึษาตนุหวง มีการจัดแสดงวตัถุ
โบราณทางวฒันธรรมมากกวา่ 1,000 รายการ ในปี 2008 
ได้จดัแสดงเป็นพิพิธภณัฑ์ฟรีแหง่แรกในจงัหวดักานซ 

ค ่า      บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหาร อิสระทา่นเดินเลน่ตลาดกลางคืนซาโจว 沙州夜市 

 พกัท่ีตนุหวง敦煌宾馆新八楼 ระดบั 4 ดาว  หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่แปด       (8)    เมืองตุนหวง –   รถไฟควำมเร็วสูง – หลันโจว – กรุงเทพฯ 
                  敦煌  兰州   动车         曼谷     
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
... น. น าทา่นเดินทางสู ่ สถานีรถไฟ เมืองตนุหวง เพื่อ

โดยสำรรถไฟควำมเร็วสูง (200 km/ช่ัวโมง) ซึง่ถือ
เป็นรถไฟชินคนัเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว     

09.56 น.         โดยขบวนรถไฟที่ D 2759  เดินทางสู ่เมืองหลนัโจว   
รถไฟเคลือ่นผา่นทะเลทรายโกบี 戈壁 
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ท่ีเช่ือมระหวา่งมองโกเลยีตอนใต้และ จีนตอนเหนือ แหลง่
ขดุพบฟอสซิลท่ีส าคญัของโลก เป็น 1 ใน 5 ทะเลทรายที่
กว้างใหญ่ท่ีสดุในโลก โอบล้อมด้วยเทือกเขาอลัไตและทุง่
หญ้าสเตปป์ท่ีกว้างใหญ่  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั บนรถไฟ 
บา่ย อิสระพกัผอ่น ชมววิทิวทศัน์สองข้างทางตามอธัยาศยั  รถไฟขบวนนีว้ิ่งจากมณฑลกานซู ่ผา่นเมืองเจีย

อีก้วน  เมืองจางเย ่ ไปยงั มณฑลชิงไหเ่มืองซีหนิง เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในท่ีราบสงูทิเบต เป็นเส้นทางสาย
ไหมสายเหนือทางเหอซี มานานกวา่2,000ปี  ปีและเป็นท่ีมัน่ของราชวงศ์ฮัน่ สยุ ถงั และซง่ เพื่อ
ตอ่ต้านการโจมตีของชนเผา่เร่ร่อนจากตะวนัตก 

18.14 น.         ถึง เมืองหลันโจว  รับคณะสูภ่ตัตาคาร     
 ค ่า      บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
22.25 น.   บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  MU269        
00.30 น.   ถึง  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดิภาพ 

  ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A2
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%96%E0%B8%B1%E0%B8%87
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%8B%E0%B9%88%E0%B8%87
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ก ำหนดกำรเดินทำง  
       

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่  ขัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึน้ไป  39,900บำท 5,800 บำท 

อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 23  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

   คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวจีน      บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ      
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                           
   คา่น า้หนกัเกิน 23  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

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

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบั
เคร่ืองหมาย    อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชี
ด า ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 

 

 
 
 
 
 

 
 


