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เส้นทางสายแพรไหม 
SILK ROAD 

อูรูมูฉี – ทูรูฟาน – ตุนหวง – จิ่วฉวน – จางเย่ – หลันโจว 

วทิยากรโดย ... อาจารย์ทรงยศ แววหงส์ 
วันที่ 23 – 31 มีนาคม พ.ศ.2562 (9วัน 8คืน) 

สายการบนิไชน่าเซาเทรินส์ 

ความสุขของทริปนีคื้อ 
 - เยือน พิพิธภณัฑ์ซินเจียง อูรูมูฉี ชมหลกัฐานทางโบราณคดีเก่าแก่แหง่มณฑลซินเจียง 
 - เยือน เมืองโบราณเจียวเหอ เมืองโบราณเก่าแก่กวา่ 2,300 ปี 
 - เยือน ตุนหวง เมืองโอเอซิสในทะเลทรายโกบีเป็นเมืองยทุธศาสตร์บนเส้นทางสายแพรไหม 
 - ชม มรดกโลกถ า้หินโม่เกาคู ท่ีสร้างโดยพระภิกษุท่ีเดินทางผา่นมาบนเส้นทางสายไหม 
 - ชมโอเอซิส บ่อน า้พระจันทร์คร่ึงเสีย้ว ข่ีอูฐชมทะเลทรายร้องไห้ ภมิูประเทศท่ีอ้างว้างไร้ขอบเขต 
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 - ชมความมหศัจรรย์ของ ภเูขาสายรุ้งตันเซี๋ย  ท่ีเมืองจางเย ่ประติมากรรมธรรมชาติทีงดงามมาก 
 - ชม ด่านเจียยู่กวน ดา่นสดุท้ายของก าแพงเมืองจีนท่ีแสนยิ่งใหญ่  
 - วัดพระใหญ่ต้าฝอซื่อ ประดิษฐานของพระนอนศกัด์ิสทิธ์ิ  900 ปี  องค์ใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน 
 - วัดป่ิงหลิงอายุกว่า 1,600 ปี รายรอบผนงัผายงัคงปรากฏหมู่พทุธคหูาน้อยใหญ่อยูถ่ึง 183 ถ า้ 
 
วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – อูรูมูฉี – พพิธิภัณฑ์ซินเจียง – ตลาดพืน้เมืองต้าปาจา (1)  

 
00.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ U สายการบนิไซน่าเซาเทรินส์ เจ้าหน้าท่ี

สขุนิยมทวัร์ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
03.00 น.  เดนิทางสู่ เมืองอูรูมูฉี โดย สายการบนิไชน่าเซาเทรินส์ เท่ียวบนิท่ี CZ 8442 
  (ใช้เวลาบนิประมาณ 6.10 ชัว่โมง เวลาท่ีประเทศจีนเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
10.10 น.  ถึง สนามบนิเมืองอูรูมูฉี (URUMQI DIWOPU INTERNATIONAL AIRPORT) หลงัผา่นพธีิการตรวจคน

เข้าเมืองและรับกระเป๋าสมัภาระแล้ว  
 
 
 
 
 
 
  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าชม พพิธิภัณฑ์ซินเจียง ชมหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีขดุค้นได้ทัว่มณฑลซินเจียงชมการจ าาลอง

บ้านเรือน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุม่น้อยทกุเชือ้
ชาตท่ีิอาศยัอยู่ในเขตนีท่ี้น่าสนใจ  แบบเหลือเช่ือ คือการขดุพบขนม 
ไหว้พระจนัทร์โบราณ มีเส้นผา่นศนูย์กลาง 6.5 ซม.ใช้แปง้ข้าวสาลีเป็น
วตัถดุบิ อดัใสพ่ิมพ์ทรงกลม ลวดลายประณีตเป็นดอกเบญจมาศ อบ
จนมีสีเหลืองสะท้อนให้เห็นถึงเทคนิคการทาขนมอบท่ียอดเย่ียมของ
ผู้คนในสมยันัน้ ค้นพบจากหลมุฝังศพอสัตานาในเมืองทรููฟานนอกจากนีพ้พิธิภณัฑ์ยงัได้น ามมัม่ีมนษุย์
โบราณ อายเุก่าแก่ 2,800-3,800 ปี มาแสดงอีกด้วย 

 น าท่านช้อปปิง้ ตลาดพืน้เมืองต้าปาจา (เอ้อเต้าเฉียว) ตลาดพืน้เมืองท่ีเป็นสญัลกัษณ์อรููมฉีู 
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 จ าหน่ายสนิค้าพืน้เมือง ได้แก่ แส้หางจามรี เสือ้ผ้า พรมเปอร์เซีย ผลไม้อบแห้ง เช่น อลัมอนด์, วอลนทั, กีวี
อบแห้ง ลกูเกด ฯลฯ แล้วยงัมีสนิค้าประเภทเคร่ืองดนตรีพืน้เมือง รวมถึงเคร่ืองทองเหลือง เช่น แจกนั, กาน า้
ชา เป็นต้น 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดนิทางสูท่ี่พกั HIADE HOTEL,URUMQI ***** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สองของการเดนิทาง  อูรูมูฉี – ทูรูฟาน – เมืองโบราณเจียวเหอ – บ่อน า้คันเอ๋อจิ่ง  (2)   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เดนิทางสู ่เมืองทูรูฟาน (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมืองทรููฟานเป็นเมืองส าคญัของเส้นทางสายไหม 
ได้ช่ือวา่เป็นเมือง “โอเอซีสแห่งเส้นทางสายไหม” เมืองทรููฟานมีสภาพภมูปิระเทศ ท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืนใน
ประเทศจีนคือ เป็นเมืองร้อนท่ีสดุในจีน และเป็นเมืองท่ีลมแรงท่ีสดุในจีนจึงสามารถผลติไฟฟา้พลงัลมได้ 
นอกจากนีเ้มืองทรููฟานยงัเป็นเมืองแห่งอารยธรรมโบราณและการค้าโบราณส าคญัของเส้นทางสายไหม
ระหวา่งทางผ่านชมโรงงานผลติไฟฟา้โดยกงัหนัลม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเท่ียวชม เมืองโบราณเจียวเหอ (JIAOHE ANCIENT CITY) เมืองในอ้อมกอดของสายน า้ เมือง

เจียวเหอเป็นเมืองท่ีไมมี่ก าแพงเมืองเพราะตัง้อยู่สงูกว่าระดบัแมน่ า้ ในเมืองนีมี้ซากปรักของสิง่ก่อสร้าง
โบราณอยู่มากมายล้วนแล้วท าด้วยดนิเหนียวทัง้สิน้ท าให้นกัประวตัิศาสตร์ลงความเห็นว่าท่ีน่ีเป็นสภาพของ
บ้านเรือนของชาวนครฉางอานในสมยัราชวงศ์ถงัโดยแท้ ดนิแดนแห่งนีไ้ด้มีการปลกูและท าเหล้าองุ่นมา
ตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงั เคยเป็นเมืองหลวงในยคุอาณาจกัร CHESHI ถกูท าลายโดยสงคราม 40 ปี หลงัสิน้
ศตวรรษท่ี 13 ชาวพืน้เมืองเรียก หยาเอ๋อทวั ความหมายวา่เมืองหน้าผาเมืองโบราณเจียว เหอมีประวตัิ
ประมาณ 2,300 ปีแล้ว โดยความยาวของทัง้เมือง 1,000 เมตร ความยาวของเมืองด้านใน วดัจากทิศใต้จรด
ทิศเหนือประมาณ 300 เมตร เส้นผา่ศนูย์กลางกว้าง 10 เมตร แบง่เป็นสิง่ปลกูสร้างสามส่วน พ่ืนท่ีตกึและ
บ้านประมาณ 250,000 ตารางเมตร ภาคเหนือเป็นวดั ภาคตะวนัออกสิง่ปลกูสร้างน้อย เป็นสถานท่ีราชการ
และบ้านพกั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสิง่ปลกูสร้างมีมาก เป็นบ้านพกัของชาวบ้าน ด้านตะวนัตกและ
ภาคใต้ของโบราณเมืองเป็นสถานท่ีปลกูสร้างของโบราณ 
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 จากนัน้น าท่านชม บ่อน า้คันเอ๋อจิ่ง เป็นระบบชลประทานใต้ดนิโบราณ โดยใช้ภมูปัิญญาของชาวอยุกร์ูโดย

ขดุอโุมงค์สง่น า้ใต้ดนิท่ีไหลมาจากหิมะท่ีละลายจากภเูขาหิมะเทียนซาน เพ่ือมาหลอ่เลีย้งชีวติผู้คนและ
การเกษตร ปศสุตัว์ มีระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตร จนได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นงานก่อสร้างโดยฝีมือ
มนษุย์ท่ียิ่งใหญ่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดนิทางสูท่ี่พกั SHUANGCHENG HOTEL,TURPAN ***** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สามของการเดนิทาง  ทูรูฟาน – ถ า้พระพันองค์ – น่ังรถไฟความเร็วสูง – ตุนหวง   (3)   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านชม ถ า้พระพันองค์ (เชียนฝอต้ง) เป็นอีกหนึ่งถ า้พทุธ

ศลิป์โบราณส าคญัของเส้นทางสายไหม เป็น  มรดกโลกของ
จีนโบราณท่ีมีช่ือในวงการศลิปกรรมโลกประกอบด้วยถ า้น้อย
ใหญ่กวา่ 490 ถ า้ เจาะตามผนงัเขา มีภาพเขียนและรูปปัน้
เก่ียวกบัพทุธศาสนาเป็นจ านวนมากเฉพาะท่ีเขียนด้วยสี
อย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูป
ปัน้ 2,000องค์ท่ีมีมาตัง้แต่สมยัราชวงศ์เวย่ถงัหยวน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  หลงัอาหารน าท่าน น่ังรถไฟความเร็วสูง (SECOND CLASS รอบเวลา 13.12-16.48) สู่ เมืองตุนหวง  

ศนูย์กลางส าคญับนเส้นทางไหม (SILK ROAD) 
เป็นทางผา่นและจดุแวะพกัของขบวนคาราวาน
พอ่ค้า และถนนไหมเป็นเส้นทางแห่งการเผยแพร่
พทุธศาสนาจากอินเดียเข้ามายงัประเทศจีน ตนุ
หวง จึงกลายเป็นศนูย์รวมเศรษฐกิจ และวฒันธรรม
หลายชนชาต ิ โดยเฉพาะจีน อินเดีย กรีก และ
อาหรับ หลอมรวมและช่วยกนัสร้างวดัในถ า้ ไว้เป็น
ท่ีสกัการบชูาพระพทุธเจ้า 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดนิทางสูท่ี่พกั GRAND SOLUXE HOTEL, DUNHUANG ***** หรือเทียบเท่า 
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วันที่ ส่ีของการเดนิทาง  ถ า้โมเกาคู – สระน า้วงพระจันทร์ – ข่ีอูฐชมทะเลทราย  (4)   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เดนิทางสู ่ ถ า้โมเกาคู (MOGAO CAVES OF DUNHUANG) เป็น
สิง่ก่อสร้างมหศัจรรย์บนหน้าผาของเขาหมงิซา กลางทะเลทรายโกบี ห่าง
จากตวัเมืองตนุหวง ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ราว 25 กิโลเมตร ผาหินถกู
เจาะเป็นถ า้จ านวนทัง้สนิ 492 ถ า้ ภายในเป็นท่ีบรรจพุทุธประตมิากรรม 
และภาพเขียนพทุธประวตัติ่างๆ ในอดีตกาลและส่วนใหญ่ของถ า้แห่งนีใ้ช้
เป็นสถานท่ีประกอบพธีิทางศาสนาและการเมือง โม่เกา (MOGAO) เป็น
ถ า้มีขนาดใหญ่ท่ีสดุและอายเุก่าแก่มาก รู้จกักนัในช่ือ “ถ า้พระพทุธรูปพนั
องค”์ แกะสลกัหน้าผาทางซีกตะวนัออกของภเูขาหมงิซา รวมความยาว 1,600 เมตร ทกุตารางนิว้ของผนงั
ถ า้เตม็ไปด้วยภาพวาดและรูปสลกัทางศาสนา และถ า้แห่งนีมี้ภาพผนงักินเนือ้ท่ีกวา่ 45,000 ตารางเมตร นกั
โบราณคดีตะวนัตกขนานนามภาพผนงัแห่งนีว้า่ “ห้องสมดุบนผนงั”  

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สระน า้วงพระจันทร์ ท่ีภาษาจีนเรียกวา่ “เย่ว์หยาเฉวียน” เป็นบงึกลางทะเลทรายท่ีน่า

มหศัจรรย์ อยู่ท่ีเมืองตนุหวง มณฑลกานซู ภาคตะวนัตกของจีนความมหศัจรรย์ของบงึและเนินทรายแห่งนี ้
คือ รอบของบงึซึ่งมีเนินทรายล้อมรอบนัน้ เป็นพืน้ท่ีราบระหวา่งหบุเขาและเม่ือลมพดัผ่านเนินทรายจะมี
ปรากฏการณ์เสียง จึงได้ช่ือวา่ “หมงิซา” แปลวา่ “ทรายร้อง” จากนัน้ให้ท่าน ข่ีอูฐชมความงดงามของ
ท้องทะเลทรายกว้างใหญ่ สดุลกูหลูกูตา (ทางบริษัทได้จัดเตรียมถุงผ้ากันทรายส าหรับสวมเท้าไว้
ส าหรับทุกท่าน) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดนิทางสูท่ี่พกั GRAND SOLUXE HOTEL, DUNHUANG ***** หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้าของการเดนิทาง  ตุนหวง – ก าแพงเมืองจีนด่านเจียอีก้วน – จิ่วฉวน   (5)   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงเมืองจีนด่านเจียอีก้วน  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  ความส าคญัของ
ดา่นเจียยว่ีนีก้็คือการเป็นจดุปลายสดุ (และจดุเร่ิมต้น) ของก าแพงเมืองจีนทางฝ่ังทิศตะวนัตก ท่ีน่ีเป็น
ปราการดา่นส าคญัของการเข้าออกเมืองจีนในยคุก่อนบน
เส้นทางสายไหม ซึ่งถือเป็นเส้นทางการค้าท่ีเก่าแก่ท่ีสดุใน
โลกเส้นหนึ่ง ปราการดา่นนีย้งัได้รับการขนานนามวา่เป็น 
“THE FIRST AND GREATEST PASS UNDER HEAVEN 
หรือ ดา่นแรกท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในใต้หล้า” อีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดนิทางสู ่เมืองจิ่วฉวน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาที)  ในอดีตเรียก ซู่โจว มีความสงู 1,000 เมตร

จากระดบัน า้ทะเล เมืองนีมี้สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การปลอ่ยดาวเทียม เพราะเป็นท่ีราบมีประชากรน้อย 
อากาศแจ่มใสตลอดปี เมฆน้อย และกลางวนัยาวนาน เมืองนีจ้ึงเป็นศนูย์กลางการปลอ่ยดาวเทียมตา่งๆ
ของจีน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดนิทางสูท่ี่พกั JIUQUAN HOTEL, JIUQUAN **** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่หกของการเดนิทาง  จิ่วฉวน – ภูเขาสีรุ้ง – จางเย่ – เจดีย์ไม้ เมืองจางเย่    (6)   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เดนิทางสู่ อุทยานภูเขาสายรุ้งตันเซ๋ียแห่งเมืองจางเย่ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชม อุทยานภูเขาสายรุ้งตันเซ๋ียแห่งเมืองจางเย่ เทือกเขาแห่งนี ้ มีช่ือวา่ “เขาสายรุ้งตนัเซ่ีย” 

(DANXIA LANDFORM) ตัง้อยู่ท่ีเมืองจางเย่ (ZHANGYE) ลกัษณะของภเูขาท่ีมีสีสนั สวยงามแปลกตา ซึ่ง  
เกิดจากหินทรายสีแดง ถกูชะล้างด้วยน า้ฝนและ
ลม ท่ีท าให้เห็นเป็นสีตา่งๆ ในหบุเขาอย่างชดัเจน 
ซึ่งโทนสีท่ีเราเห็นเดน่ชดัท่ีสดุคือโทนสีแดง ไลไ่ป
ตัง้แตสี่เหลืองอ่อนไปจนถึงสีแดงสลบัสีสนักนัไป

มา จนกลายเป็นริว้สีรุ้งทัว่ทัง้หบุเขา ซึ่งประกอบ
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ไปด้วยหินทรายและแร่ธาตติ่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการเคล่ือนตวัของเปลือกโลกเม่ือ 24 ล้านปีก่อน  
จากนัน้น าท่านชม เจดีย์ไม้ เมืองจางเย่ (ภายนอก) สร้างขึน้ตอนต้นราชวงศ์โจวเป็นเจดีย์ท่ีได้รับการยก
ย่องวา่เป็นหนึ่งในเจดีย์ท่ีครบห้า  องค์ประกอบนัน่คือ โลหะ ไม้ น า้ ไฟและดนิ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดนิทางสูท่ี่พกั ZHANGYE HOTEL, ZHANGYE **** หรือเทียบเท่า 
 
วันที่เจด็ของการเดนิทาง  จางเย่ – วัดต้าฝอซ่ือ – น่ังรถไฟความเร็วสูง – หลันโจว  (7)   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เยือน วัดต้าฝ่อซ่ือ ชมพทุธสถานส าคญัของจางเย่ 
สร้างในปี ค.ศ.1098 สมยัซีเซ่ียภายในวหิารใหญ่เป็นท่ี  
ประดษิฐานของพระนอนศกัดิ์สทิธ์ิองค์ใหญ่ท่ีสดุของ
ประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระองัสากว้าง 7.5  
ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  หลงัอาหารน าท่าน น่ังรถไฟความเร็วสูง (SECOND CLASS รอบเวลา 13.31-17.58) สู ่เมืองหลันโจว 

(LANZHOU) มีประวตัศิาสตร์อนัยาวนานนับแตอ่ดีตกาล เส้นทางสายไหม อนัเป็นเส้นทางค้าขายระหว่าง
จีนกบัทวีปยโุรป แอฟริกาก็มีเส้นหนึ่งท่ีผ่านเมืองนี ้โดยวา่กนัวา่เม่ือครัง้ท่ี พระเสวียนจัง้ (พระถงัซ าจัง๋) 
เดนิทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกท่ีประเทศอินเดีย ท่านก็ต้องธดุงค์ผา่นดนิแดนท่ีกลายเป็นเมืองหลนัโจวใน
ปัจจบุนันีเ้ช่นกนั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดนิทางสูท่ี่พกั PARKSIDE HOTEL, LANZHOU ***** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่แปดของการเดนิทาง  หลันโจว – สะพานจงซาน – เข่ือนหลิวเจียเสีย – วัดป่ิงหลิน  (8)   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

ชม สะพานจงซาน หรือ  “หวงเหอตีอ้ิ๊เฉียว” แปลว่า สะพานแห่งแรกแมน่ า้เหลือง เป็นสะพานข้ามแมน่ า้
หวงเหอ สร้างตัง้แตร่าชวงศ์หมงิ อยู่ห่างจากตวัเมืองหลานโจวสมยันัน้ ไปทางทิศตะวนัตก เป็นสะพานแบบ
พาดบนเรือท่ีร้อยตดิกนัด้วยเชือกและโซ่หรือสะพานแบบลอยน า้ ปี ค.ศ. 1907 รัฐบาลชิงในสมยันัน้ พร้อม
กบัความช่วยเหลือทางจากเยอรมนัและอเมริกา รัฐบาลชิงได้ใช้งบประมาณเป็นเงินกวา่สามแสนต าลงึ 
สร้างสะพานเหลก็เส้นแรกของแมน่ า้เหลืองหรือหวงเหอ โดยสะพานมีความยาว 233.33 เมตร กว้าง 7.5 
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เมตร ปี ค.ศ. 1942 เปล่ียนช่ือสะพาน เป็นสะพาน จงซานเฉียว (สะพานเหลก็ดร.ซุนยดัตเซ็น) เพ่ือเป็นการ
ระลกึถึง ดร.ซุนยตัเซ็น บดิาแห่งจีนใหม่ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่าน น่ังเรือเร็วชมววิทวิทัศน์ เข่ือนหลิวเจียเสีย หางจากตวัเมืองหลนัโจว (ประมาณ 80 กม. ใช้เวลา

ประมาณ 2 ชัว่โมง) ทางทิศใต้เป็น เข่ือน
ชลประทานท่ีใหญ่ท่ีสดุของภาคตะวนัตก  สร้าง
เม่ือ ค.ศ.1964-1974  สร้างเพ่ือผลติกระแสไฟฟา้
และปอ้งกนัน า้ท่วมพืน้ท่ีการเกษตร   ครอบคลมุ
พืน้ท่ี 3 มณฑล คือ ชิงไห่ กานซู่ และซานซีเสร็จ
สมบรูณ์ในปี 1974  แผนงานครัง้แรกระยะ 5 ปี 
เป็นโครงการไฟฟา้พลงัน า้ขนาดใหญ่  ท่ีประเทศ
จีนออกแบบเอง การก่อสร้างเอง ชม วัดถ า้ป่ิง

หลิง ตัง้อยู่บริเวณเข่ือนลิว่เจียเสีย   เอกลกัษณ์ของวดัปิงหลงิซ่ือคือมีแนวผาสงูกวา่ 60 เมตรถกูเจาะลกึเข้า
ไปเป็นถ า้ ภายในมีประตมิากรรมและจิตรกรรมฝาผนงัทางพทุธศาสนาจ านวนมากจนได้ช่ือ “วดัถ า้พนัพระ” 
มีทัง้หมด 183 ถ า้   ประกอบด้วยพระพทุธรูปแกะสลกัจากหิน 694 องค์    ชมรูปสลกัพระพทุธรูปน้อยใหญ่
จ านวนมาก เป็นผลงานประตมิากรรมในศตวรรษท่ี 5 ท่ีมีความยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นอย่างยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  น าท่านเดนิทางสูท่ี่พกั PARKSIDE HOTEL, LANZHOU ***** หรือเทียบเท่า 

 
วันที่เก้าของการเดนิทาง  หลันโจว – กรุงเทพฯ      (9)   

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  หลงัอาหารเช้าออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
13.05 น.  เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดย สายการบนิไชน่าเซาเทรินส์ เท่ียวบนิท่ี CZ 3206 
  (แวะเปล่ียนเคร่ืองที่สนามบนิเมืองกวางเจาประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาที) 
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22.00 น.  ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

Happiness is here and now 

 

อัตราค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ เส้นทางระหวา่งประเทศ ชัน้ประหยัด สายการบนิไชน่าเซาเทรินส์ เส้นทาง กรุงเทพ – อรููมฉีู //

หลนัโจว – กรุงเทพ  
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบปกติ 

คา่ท่ีพกั 8 คืน ในโรงแรมระดบั 4-5 ดาว พกัห้องละ 2 ท่าน  
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ   
คา่พาหนะระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
 คา่ไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์จากสขุนิยมทัวร์อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
คา่ธรรมเนียมท าหนงัสือเดนิทาง  
คา่ทิปคนขบัรถ ร้านอาหารและหวัหน้าทัวร์    
คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

  คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ / มนิิบาร์ในห้องพกั ฯลฯ 
คา่น า้หนกักระเป๋าท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด  
 

หมายเหต ุ

Happy price (ผู้ใหญ่ขัน้ต ่า) 15 ท่านขึน้ไป 20 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ พกัห้องคู่ 77,900 บาท 76,900 บาท 
เด็ก (อายตุ ่ากว่า 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 74,900 บาท 73,900 บาท 
เด็ก (อายตุ ่ากว่า 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไมม่ีเตียงเสริม 72,900 บาท 71,900 บาท 
พกัห้องเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ 12,000 บาท 
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1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดนิทางน้อย
กวา่ท่ีก าหนดข้างต้น (ผู้ ใหญ่)  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเป็น สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบิน เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยั
ธรรมชาต ิโดยทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประท้วง และอ่ืนๆ
ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิม่เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ี
ท่านช าระมาแล้ว กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแตไ่ด้ตกลงลว่งหน้าก่อนการ
เดนิทางและได้รับการยินยอมอย่างถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเข้าออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพจิารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี  ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเข้าเมือง 
6.2 ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์)  
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 
6.4 ท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนัการ
เดนิทางของกรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บริการทัวร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคาน า้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้ส าหรับโฆษณาเท่านัน้   

 
 บริษัท สขุนิยมทัวร์ จ ากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิ และเหตสุดุวสิยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั หากมีเหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การถกูห้ามออกนอกประเทศ
หรือห้ามเข้าประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 
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