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กําหนดเดนิทาง   ��-�� สิงหาคม ���� / 7-13 กันยายน ���� 
วนัแรก   กรงุเทพฯ-ซีอาน         (-/-/-) 

XX.XX น.        ตามเวลานดัหมายในใบเตรยีมตวั (สง่ใหก้่อนเดนิทางประมาณ 7-10 วนั) คณะพรอ้มกนัที�ท่าอากาศ

ยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก สายการบินแอรเ์อเชีย 

16.35น.         เหนิฟ้าสู่เมอืงซอีาน โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เที�ยวบนิที� FD588(ใชเ้วลาเดนิทาง  4 ชม.)   

21.35น.         ถงึท่าอากาศยานเมอืงซอีาน เมอืงที�มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 6,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีใน

นาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวง ในสมยัต่างๆรวมทั �งสิ�น 12 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการ
ตดิต่อทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมระหวา่ง จนีกบัประเทศต่างๆทั �วโลก เป็นจุดเริ�มต้นของเส้นทางสาย
ไหมอนัเลื�องชื�อ มโีบราณสถานโบราณวตัถุเก่าแก่อนัลํ�าค่าและเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สาํคญัของจนี รถ

โคชรบัท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง เชค็อนิที�พกั Holiday Inn Express 4* หรอืเทยีบเท่า 
  
วนัที�สอง   ซีอาน – ตนุหวง-เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน-สระนํ�าวงพระจนัทร ์   (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ จากนั �นเดนิทางไปยงัสนามบนิ   

12.30 น. บนิลดัฟ้าสู่ เมืองตนุหวง โดยเที�ยวบนิที� MU2215 

15.00 น. ถึง เมืองตุนหวง โอเอซีสบนเส้นทางสายไหม เป็นเมืองชายแดนมณฑลกานซู่ที�ติดกบัเขตปกครอง

ตนเองชนชาติซินเจียง รถโค้ชรบัท่านเดินทางสู่ เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน เป็นเนินทรายสูง

พอสมควรมคีลื�นทรายหลายลกูสลบัซบัซอ้น ท่านสามารถถ่ายรปูชมววิบนเนินทราย และสามารถไถลลื�น
ลงมาสู่ตนีเนินดา้นล่างอย่างสนุกสนาน  หากโอกาสเหมาะท่านอาจไดย้นิเสยีงลมสะทอ้นเป็นเสยีงคลา้ย 

การลั �นกลองรบ เสยีงม้ารอ้ง เสยีงสูร้บและเสยีงคนรอ้ง ซึ�งตามตํานานเล่าวา่เคยมกีองทพัถูกพายทุราย
พดักระหนํ�าและถูกฝังทั �งเป็นทั �งกองทพัอยูใ่ตภ้เูขาลกูนี� ดงันั �นเมื�อท่านลื�นไถลลงมาจากยอดเนินจงึอาจมี

เสยีงประหลาดเกดิขึ�น  นําท่าน ขี�อฐูไปชม สระนํ�าวงพระจนัทร ์บ่อนํ�าผุดหรอื โอเอซสิ ที�ไม่เคยเหอืด

แหง้แมจ้ะอยูก่ลางทะเลทรายทั �งที�มคีวามลกึเฉลี�ยเพยีง 6 เมตรเท่านั �น  
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ เขา้สู่ที�พกั Fu Gou Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที�สาม    ตนุหวง-ถํ�าโมเกาค-ูเจียอี�กวน         (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที�พกั จากนั �นนําท่านชม ถํ�าโมเกาคู  มรดกโลกที�ย ิ�งใหญ่อกีแห่งหนึ�ง

ของโลก “ เป็นถํ�าที�มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนัง

สวยงามมรีูปแกะสลกัพระพุทธรูปและองค์เจ้าแม่กวนอมิ ปัจจุบนัเปิดให้
ชมเพยีง 70 คูหาเท่านั �นในคูหาตน้ๆ เป็นผลงานการบุกเบกิของพระสงฆ์
เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขดุเมื�อยคุที�มองโกลมชียัชนะเหนือ

อาณาจกัรจนีใน ปี ค.ศ. 1277 ดั �งนั �นปฎิมากรรมหรอืจติรกรรมที�ท่านจะ
ได้ชมที�ถํ�าโมเกาแห่งนี�เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมยัตลอดช่วง
ประวตัศิาสตรท์ี�นบัเนื�องยาวนานเกอืบ 1,000  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย  นําท่านเดนิทางสู ่เจียอี�กวน เป็นเมอืงสาํคญัอนัเป็นที�ตั �งของด่านสุดทา้ยกาํแพงเมอืงจนี (เดนิทาง

ประมาณ �.�� ช.ม.) 
เยน็  เดนิทางถงึเจยีอี�กวนแลว้ รบัประทานอาหารคํ�า เขา้สูท่ ี�พกั Jia Yu Guan Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที�สี�    กาํแพงเมืองจีนด่านเจียอี�กวน – จางเย่-วดัพระใหญ่ต้าฝ่อซื�อ    (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั จากนั �นนําชม กาํแพงเมืองจีนด่านเจียอี�กวน จุดด่านตะวนัตก 

ประกอบด้วยกําแพง ซุ้มประตู กาํแพงเมอืง ด่านปราการ ซึ�งสรา้งดว้ยวตัถุดบิในท้องถิ�น เนื�องด้วยฟืน
ไฟหายากในทะเลทราย จงึทําด้วยดนิเหนียวและทรายที�หาง่าย โดยนําดนิมาคั �วฆ่าเมลด็พชื  ผสมปูน
ขาว ขา้วเหนียว นํ�าตาลและตําอดัแน่นเป็นชั �นๆ จนเป็นกาํแพงที�ทนทานแขง็แรง ซุ้มประตูและกาํแพง
สร้างมาแลว้นบัพนัปี บนตวักําแพงไม่มตี้นหญ้างอกเลย ด่านประตูเจยีอี�กวนเป็นปราการสําคญัสําหรบั

เสน้ทางสายไหม   
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองจางเย่ Zhangye (เดนิทางประมาณ � ชั �วโมง)  

 เดนิทางถึงเมอืงจางเย่ นําท่านชมพุทธสถานสําคญัของจางเย่ วดัพระใหญ่ –ต้าฝอซื�อ สร้างในปีค.ศ.

1098 สมยัซเีซี�ยภายในวหิารใหญ่เป็นที�ประดษิฐานของพระนอนศกัดิ �สทิธิ �องคใ์หญ่ที�สุดของประเทศจนี 

มคีวามยาว 34.5 ม. พระองัสากวา้ง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.   
เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ เขา้สู่ที�พกั Ding He Hotel 4* หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัที�ห้า   จางเย่ –จางเย่ฉีเหลียงซาต่านเซี�ยะ – ซีหนิง      (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั   

จากนั �น เดนิทางไปยงั อทุยานทางธรณีวิทยาจางเย่ต่านเชี�ย Zhangye Danxia Landform Geological Park 

หรอื ภเูขาสรีุ้ง หรอื ภเูขานยัน์ตาลกูกวาด (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ � ชั �วโมง) เป็นจติรกรรมที�รงัสรรค์
อยา่งดงามโดยธรรมชาตเิป็นผูแ้ต่งแตม้ นําท่านสมัผสัช ั �นเนินดนิหลากสสีนัที�สลบัซบัซอ้นกบัเป็นแนวเขา
สรีุง้ที�สวยงาม หาดยูากยิ�งที�ใดในโลก (นั �งรถกอล์ฟเขา้ชม) ใหท้่านไดใ้ช้เวลาในการเที�ยวชมอุทยานจาง

เยอ่ยา่งเตม็ที�ตลอดครึ�งวนั 
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จดุชมวิวแรก : เป็นจุดชมววิที�ไดเ้หน็ววิกวา้งไกลเป็นจดุที�

สามารถชมก่อนเป็นอนัดบัแรก  

จดุชมวิวที�สอง : เป็นจุดชมววิที�เน้นการเหน็มุมกวา้งบนที�สงู ท่าน

จะตอ้งเดนิบนัไดประมาณ ��� กวา่ขั �นเพื�อขึ�นไปยงัจุดชมววิที�จดั
ให ้นบัเป็นจุดชมววิสงูสุดของที�อุทยานแห่งนี� (ใชเ้วลาเดนิขึ�น

ประมาณ �� นาท)ี จดุชมวิวที�สาม : เป็นจุดที�สามารถเหน็สขีอง

ภเูขาในแบบที�มสีโีดดเดน่ชดัเจนเรยีกวา่ “พดัเจด็ส”ี นบัเป็นจุดที�
มองเหน็สสีนัต่างๆไดช้ดัเจนและสวยงามมาก 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย เดินทางไปยงัสถานีรถไฟเมืองจางเย่ 

14.18 น. เดินทางโดยรถไฟขบวนที� D2742 ไปยงัเมืองซีหนิง 

16.00 น. ถึงเมืองซีหนิง รถรับท่านเข้าสูต่วัเมือง  

รับประทานอาหารเย็นเข้าที�พกั  Yi er Dun Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

  

วนัที�หก   ซีหนิง –  ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่-ชมเมืองซีหนิง     (B/L/D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั  นําท่านเดนิทางไปยงัทะเลสาบชงิไห่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

�.�� ชั �วโมง) 
เที�ยง เดนิทางถงึแลว้รบัประทานอาหารกลางวนั   

บ่าย ล่องเรือชมทะเลสาบชิงไห่ หรอื ซมักอง โป ในภาษาทเิบต และโก

โกนอร ์ในภาษามองโกล เป็นทะเลสาบที�ใหญ่ที�สดุในประเทศจนี โดย

เป็นทะเลสาบนํ�าเคม็มพีื�นที�ราว 4,317 ตร.กม. ลกึ 21-25 เมตร และ
สูง 3,205 เมตรเหนือระดับนํ� าทะเล นอกจากจะเป็นทะเลสาบที�
งดงามด้วยทุ่งหญ้า ดอกไมป่้าเหลืองอร่ามตดักบัสีฟ้าฟ้าใสของนํ�า

ทะเลที�งดงามยิ�งแล้ว ยงัเป็นทะเลสาบศักดิ �สิทธิ �ของชาวทิเบตที�
เดินทางมาแสวงบุญที�เกาะเล็กๆในทะเลสาบทางตะวนัตกซึ�งมวีดัพุทธโบราณที�ชื�อว่า “มหาเทวะ 
Mahadeva” อยู่บนเกาะ พระทเิบตทั �งในทเิบตและมองโกเลยีจะเดนิทางไปที�เกาะแห่งนี�ในช่วงฤดหูนาว
เท่านั �น  

บ่ายนี�ใหท้่านได้เพลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบและเหล่าฝงูสตัวต์่างๆ ที�เดนิเลม็หญ้า
อยา่งเอรด็อร่อย   ไดเ้วลาสมควรจงึเดนิทางกลบัสู่เมอืงซหีนิงและอสิระเดนิเชน่ชมเมอืงและตลาดทอ้งถิ�น 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ พกัผ่อนตามอธัยาศยั Yi er Dun Hotel 4* หรือเทียบเท่า   

 

วนัที�เจด็   ซีหนิง –  คนุหมิง-กรงุเทพฯ        (B/-/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)  นําท่านเดินทางสู ่สนามบินซีหนิง 

07.10 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองคุนหมิง โดยเที�ยวบินที� MU 2359 

09.25 น. ถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง   เปลี�ยนอาคารบิน *อิสระรับประทานอาหารในสนามบิน 

12.30 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD583  
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14.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ  

 

อตัราค่าบริการ  (บาท) จาํนวนผูเ้ดนิทาง �� ท่านขึ�นไป  **ไม่เข้าร้านรฐับาล 

วนัที�เดินทาง ราคาพกั�ท่าน/ห้อง 

 

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

10-16 สิงหาคม 2562   
7-13 กันยายน 2562 

64,000.- 6,500.- 

**ราคาดงักล่าวเป็นการประมาณล่วงหน้า กรุณาอพัเดทอกีคร ั �งก่อนเดนิทาง � เดอืน 

อตัรานี�รวม 

- ค่าตั �วเครื�องบนิ กรุงเทพฯ-ซอีาน//คุนหมงิ-กรุงเทพฯ ชั �นประหยดั 
- ค่าตั �วเครื�องบนิภายในประเทศ + รถไฟความเรว็สงู 

- ค่าเขา้ชมสถานที�ตามที�ระบุในโปรแกรม  
- ค่ายานพาหนะรบัส่งและระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
- ค่าที�พกั 4 ดาว ตามที�ระบุในโปรแกรม (สองท่านต่อหอ้ง) 

- อาหารมื�อหลกัตลอดการเดนิทางตามที�ระบุในโปรแกรม 
- ค่าธรรมเนียมการยื�นขอวซี่าเดนิทางเขา้ประเทศจนี 4 วนัทาํการ 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท และค่าประกนัอุบตัเิหตุในจนี ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัขอ้จาํกดัที�มี

การตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ  
- นํ�าดื�มตลอดการเดนิทาง 1 ขวด/ท่าน/วนั 
- มคัคุเทศกท์อ้งถิ�นพดูภาษาไทยรบักรุ๊ปและเดนิทางดแูลท่านตลอดทรปิ 
- หวัหน้าทวัรไ์ทยดแูลท่านตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานี�ไม่รวม 

- ค่ากระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�นํ�าหนกัเกนิกวา่ที�สายการบนิกาํหนด 20 กก./ท่าน   
- ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี 
- ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

- ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษ)ี และค่าภาษบีรกิารหกั ณ ที�จ่าย 3% 

- ค่าทิปไกด ์+ คนขบัรถ  รวมทั �งสิ�น 160 หยวน/ท่าน (ตลอดทริป) 

-  ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ทั �งนี�จาํนวนขึ�นกบัความพึงพอใจ 

 

การมดัจาํทวัร ์

�.กรุณาชาํระค่ามดัจาํทวัรท์่านละ ��,��� บาท พรอ้มกบัส่งหน้าพาสปอรต์ แจง้หลกัฐานการโอนเงนิผ่านทางไลน์ / อเีมล ์
�.ชาํระค่าทวัรง์วดที�สอง ส่วนที�เหลอืทั �งหมด อยา่งน้อย �� วนั ก่อนการเดนิทาง 
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การยกเลิก 

1. สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย และทางบรษิทัฯ เป็นผูย้ ื�นวซี่าให ้เมื�อผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ   
    เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืค่ามดัจาํทั �งหมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ�นไป คนืเงนิทั �งหมด *ยกเวน้ค่าตั �วเครื�องบนิ-รถไฟ ต่างๆที�ไดช้าํระขาดไปแลว้ ไม่

สามารถคนืเงนิได ้
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัขึ�นไป เกบ็ค่าใชจ้่าย ทา่นละ 35,000 บาท 
4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 70% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 1-6 วนั เกบ็ค่าใชจ้่ายทั �งหมด 100% ของราคาทวัร ์
6. ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปที�มกีารการนัตคี่ามดัจาํที�พกั
โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเช่น Extra 

Flight และ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํ หรอืค่าทวัรท์ ั �งหมดเนื�องจากค่าตั �วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบนินั �นๆ 
หมายเหตุ  
1. บรษิทัฯ มสีทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื�อเกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสญู
หาย ความล่าชา้ หรอื จากอุบตัเิหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ�นสุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธิ �และจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารที�

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ ไม่วา่กรณใีดๆ ทั �งสิ�น 
4. บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย หรอื 
เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั �งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อยา่งไรกต็ามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานี�คดิตามราคาตั �วเครื�องบนิในปัจจุบนั หากราคาตั �วเครื�องบนิปรบัสงูขึ�น บรษิทัฯ สงวนสทิธิ �ที�จะปรบัราคาตั �ว
เครื�องบนิ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิ บรษิทัขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับรกิารทวัรอ์ื�น
ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบัค่าบรกิารนั �นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิ �ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั �น 
9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ทั �งสิ�น แต่ทั �งนี� ทางบรษิทัฯจะจดัหา รายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ มาให ้โดยขอ
สงวนสทิธิ �การจดัหานี� โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
  
 


