
ชื่อ ข อ ง คุณ  
 

  คานาสอื The Best Season  

อูรูมูฉี-สือเหอจื่อ-ขยุถุน-คาลาหม่าอี-้ทุ่งน ้ามนั

รอ้ยลี-้เมืองปีศาจ-ปู๋ เอ่อรช์นิ-หมู่บา้นเหอมู่ชนุ-

คานาสือ -ภู เ ปลว ไฟหลากสี  7  วัน  5  คืน                           

โดยสายการบนิซานตงแอรไ์ลน ์SC 

วนัแรก | สุวรรณภูมนิดัพบ 

24.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดย 

สารขาออก ช ัน้ 4 เกาะ G สายการซานตงแอรไ์ลน ์(จอดสง่ผู ้

เดนิทางที ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู4-5) 

วนัทีส่อง | สุวรรณภูม-ิอูรูมูฉี-สอืเหอจือ่ 

03.05 น. น าทา่นเหนิฟ้าสูน่ครอรูมููฉี โดยสายการบนิซานตง

แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ SC 8886 

05.55 น. ถงึสนามบนินครคุนหมงิ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง (ไม่ออกนอกสนามบนิ) แลว้ขึน้เคร ือ่งล าเดมิ  

07.45 น. เดนิทางสูอ่รูมููฉี ดว้ยเทีย่วบนิ SC 8886 

11.50 น. ถงึอูรูมูฉี เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเจยีง 

ตัง้อยู่แถบเทือกเขาเทียนซาน มีประชากร 2.8 ลา้นคน ชม

ชวีติความเป็นอยู่ของชาวซนิเจยีงทีม่พีลเมอืงกว่า 70 % นับ

ถอืศาสนาอสิลาม มภีาษาหนังสอืทอ้งถิน่เป็นของตนเอง ในอู

รูมูฉีจงึมป้ีายบอกชือ่สถานทีต่่าง ๆ 2 ภาษา คอืภาษาทอ้งถิน่ 

(ภาษาเวย่อู๋เออ่ร)์ และภาษาจนีกลาง 

13.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

เดนิทางสูส่อืเหอจือ่ เมอืงทีไ่ดร้บัการสถาปนาจากสหประชา 

ชาตใิหเ้ป็นเมอืงทีป่ระสพความส าเรจ็ในการอนุรกัษธ์รรมชาต ิ 

น าชมพพิธิภณัฑท์หาร (ไม่มคีา่บตัรผ่านประต)ู แลว้เดนิทาง

ตอ่สูเ่มอืงขยุถนุ จุดบรรจบเสน้ทางซนิเกยีงเหนือ/ตะวนัตก  

21.00 น. ถงึขยุถุน รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 

                                                            

เดนิทาง    17-23 ก.ย. 2561  

คา่บรกิาร  49,900 บาท                                                          
- ทวัรนี์ไ้ม่ลงรา้นรฐับาล  

- ค่าบรกิารไดร้วมค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ 

- พกัหอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ 7,500 บาท 

โปรดทราบ 

ซนิเกยีงพระอาทติยต์กดนิประมาณ 3-4 ทุ่ม 
เวลาเทีย่วจงึมเีต็มที ่อาหารเทีย่งทานบ่าย 2-
3 โมง อาหารค ่าทานประมาณ 2-3 ทุ่ม 

ซนิเจยีง  
เขตปกครองตนเองชนชาติ ซนิเจียงอุยกูร ์
เป็นมณฑลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน มี
พืน้ที ่1.6604 ลา้นตารางกโิลเมตร (1 ใน 6 
ของจีน) ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจนี พืน้ทีต่ ่าสุดต ่าจากระดบัน ้าทะเล 155 
เมตร พื ้นที่สู งสุดสู ง  8 ,611 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล ซึ่งอยู่ในบร ิเวณเทือกเขา
ชายแดนติดต่อกบัแคชเมียร ์ซนิเกียงเป็น
แหล่งปลูกองุ่นและแตงฮามีพนัธุด์ี เป็นแหล่ง
ผลติฝ้าย ผา้ไหม ขนแกะ วอลนัท มปีระชากร 
21.81 ลา้นคน พลเมืองส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม มีอูรูมูฉีเป็นเมืองหลวง มี
ทรพัยากรน ้าอุดมสมบูรณ ์มีแม่น ้าใหญ่นอ้ย
รวม 570 สาย 

ซนิเจียงมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศรสัเซยี 
มองโกเลยี คาซคัสถาน ครีก์ซีสถาน ทาจกิซิ
สถาน อฟักานิสถาน ปากสีถาน และอินเดยี 
นอกจากนีย้งัมีพรมแดนตดิต่อกบัทเิบต เป็น
ขมุแรธ่าตุ เป็นแหล่งถ่านหนิ น ้ามนัดบิขนาด
ใหญ่ มีน ้ามันส ารองอุดมสมบูรณ ์และเป็น
ภาคทีผ่ลติแกส๊ธรรมชาตใิหญ่ทีสุ่ดของจนี 

   ทวัรนี์ไ้ม่ลงรา้นรฐับาล 

   

  พกัที ่ HAOFENG HOTEL 

  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 



GG / P.2 

G O L D E N 9 T R I P  C O M P A N Y  
L I M I T E D  

ใบอนุญาต 11/08863 

วนัทีส่าม | ขุยถุน-คาราหม่าอี-้เมืองปีศาจ-
เบอรช์นิ (430 กม.) 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีภ่ตัตาคาร 
08.00 น. เดินทางสู่คาราเมย ์คาราเมยต์ัง้อยู่แถบซนิเจียง
ตอนเหนือ และอยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ ์
(ทีร่าบต ่าจุงการ-์JUNGGAR BASIN) ซึง่ถอืเป็นเมอืงใหม่ใน
เขตทะเลทรายโกบ ีทีข่ึน้ตรงตอ่สว่นกลางซนิเจยีง ชือ่เมอืงใน
ภาษาอุยกูรม์คีวามหมายว่า “ด า” ทีน่ี่มกีารขดุพบน ้ามนัมาก
ว่า 30 ปีแลว้ ปัจจุบนัคาราเมยม์ีช ือ่เสยีง ในฐานะทีเ่ป็นเมอืง
อุตสาหกรรมน ้ามนั เป็นแหล่งน ้ามนัดิบที่ใหญ่มากแห่งหน่ึง
ของจีน มีการผลิตน ้ามนั 6.32 ลา้นตนัต่อปี ตลอดเสน้ทาง
ท่านจะไดเ้ห็นแท่นขดุเจาะน ้ามนัเรยีงรายอยู่สองฝ่ังทาง แวะ
ชมทุง่บ่อน า้มนัรอ้ยลี ้“เฮยโหยวซานจือ้อวี”้ 

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

น าชมเมืองปีศาจอูเอ่อเหอ GHOST CITY (จากเมือง URHO 

ไป 20 ก.ม.) ซ ึง่อยูใ่นเขตลมแรง YADAN  เมือ่พนัลา้นปีกอ่น
พืน้ทีบ่รเิวณนีเ้คยเป็นทะเลสาบ เป็นทีห่ากนิของสตัวโ์ลกดกึ
ด าบรรพ ์เช่น ไดโนเสาร ์เมื่อถึงยุค PTROSAURS และ 
STEGOSAURS เปลอืกโลกมกีารเคลือ่นตวัอยา่งรนุแรง ท าให ้
ทอ้งทะเลสาบบรเิวณนีพ้ลิกตวักลบักลายเป็นทะเลทรายทีม่ี
แอ่งหุบลกึ เวลาและกระแสลม ไดข้ดัเกลาภูเขาหนิเหลา่นีเ้ป็น
รปูรา่งตา่ง ๆ บา้งดเูหมอืนหอสงู เหมอืนเจดยี ์ปราสาท ฯลฯ มี
สีส ันต่าง ๆ ชาวคาซคัเร ียกที่ น่ีว่า “SHAYITIKERXI” ชาว
มองโกเลยีเรยีกว่า “SULUMUHAK” ซึง่มีความหมายว่าเมือง
ปีศาจทัง้สิน้ ยามเย็นกระแสลมแรงพดัผ่านอือ้อึงจะมีเสียง
ประหลาดเกดิขึน้ เหมอืนเสยีงสะทอ้นทีก่อ้งไปมา รูส้กึเย็นยะ
เยือกขนลุก และน่ีอาจเป็นที่มาของชือ่ “เมืองปีศาจ” แลว้
เดินทางขึน้เหนือไปยงัเมืองเบอรช์นิ (ปู้ เอ่อรจ์ิน-BURQIN) 

ที่ต ัง้อยู่เชงิเขาอลัทาย (อลัไต) มีพืน้ที่ 10,400 ตรกม. มี
ประชากร 62,400 คน ลกัษณะภูมิประเทศจะเป็นทีภู่เขาสูง
ทางตอนเหนือ และลาดต ่ามาทางตอนใต ้จงึมทีวิเขา ชงิเขา ที่

ราบ และทะเลทรายผสมผสานในเมอืงเดยีวกนั แม่น า้เบอรช์นิ
เป็นแม่น า้สายหลกัและมแีม่น า้เออรท์คิไหลผ่านใจกลางเมอืง  

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร   

 

                                                         

หย่าตนั Yadan เป็นลกัษณะการกัด
เซาะของลมที่รุนแรงตามธรรมชาติ 
เกิดขึน้บรเิวณพืน้ที่แหง้แลง้ ภูเขาหิน
ทรายจะคอ่ย ๆ เปลีย่นรปูเวา้แหวง่เป็นรอ่ง
ลกึและยุบตวัลงตามแรงโนม้ถ่วงของโลก 
เกิดเป็นรูปร่างดูเหมือน ก าแพงสูงชนั 
ปราสาทโบราณ ป้อมปราการ ฯลฯ หรอื
ที่รูจ้กักนัทั่วไปว่าเป็นเมืองปีศาจ จุดชม
ทิวทศันเ์มืองปีศาจเมืองที่มีช ือ่เสียงใน
เสน้ทางนีค้อืเขต Ghost City ในเมือง 
Urho เขต คาราหม่าอี ้Karamay 

รูปลกัษณธ์รรมชาติที่เรยีกว่า Yadan 

landforms ในประเทศจนีพบไดห้ลาย
แห่ง เชน่ใน มณฑลชงิไห่ มณฑลกานซู ่
และในมณฑลซนิเจียงเอง ที่ซนิเกียงมี
เขตหย่าตนัอยู่หลายแห่งเช่นที่ Urho, 
Jimsar, Qitai และอืน่ ๆ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารอสิระเดนิเทีย่วทีต่ลาดกลางคนื    

พกัที ่SHENHU HOTEL  

หรอื เทยีบเทา่ 4 ดาว 

(คนืนีก้รุณาจดัเตรยีมเสือ้ผา้ใส่กระเป๋าเดนิทาง
ใบเล็ก ส าหรบัไปคา้งทีค่านาสอื 1 คนื ขอใหใ้ช ้
กระเป๋าลอ้ลากคนัชกัใบเล็ก ๆ จะสะดวกที่สุด 
สว่นกระเป๋าใบใหญจ่ะฝากไวท้ีเ่บอรช์นิ 

 



GG / P.3 

GOLD EN 9 TR I P  COMPANY  
L IM I T ED  

ใบอนุญาต 11/08863 

วนัทีส่ี ่| เบอรช์นิ-ธาร 5 ส-ีอุทยานคานาสอื-
โค้งม ังกรหลับ -โค้งแสงจ ันทร -์ล่ อ ง เ ร ือ
ทะเลสาบคานาสอื (180 กม.)  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

ออกจากเมืองเบอรช์นิมาพอประมาณถนนจะตดัผ่านภูเขา 
เนินเขา สีด า เทา น ้าตาล หินมีแง่ มีเหลี่ยมรูปรา่งแปลกตา 
คลา้ยหินอุกกาบาต ดูเสมือนยอ้นเวลามาอยู่ในภูมิประเทศ
แห่งโลกลา้นปี  
แวะชมธาร 5 ส ี“อู่ฉ่ายทาน” ทุ่งภูเขา 5 สรีมิแม่น ้า ทีม่พีืน้ที่
กวา้งใหญ่ ความสวยงามเกิดขึน้เมื่อเนินหินเหล่านี้ตอ้ง
แสงอาทิตย ์แรธ่าตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทรายจะ
เปล่งสีสะทอ้นสลบัสีบนช ัน้หิน เป็นสีแดง สม้ เหลือง เทา 
น ้าตาล ดูตระการตาตดักบัสเีขยีวของตน้ไม ้และสายน ้าสฟ้ีา
ใสของแม่น ้าเออรท์ิค ที่ไหลเร ือ่ยขนาบขา้งแนวเขาเป็น
ระยะทางหลายกโิลเมตร  
เดินทางต่อสู่คานาสือ อุทยานธรรมชาติที่ถูกโอบลอ้มดว้ย
ออ้มกอดของขนุเขา ความยิ่งใหญ่ความพิสุทธิท์ี่เหนือค า
บรรยาย คานัสเป็นทะเลสาบน ้าแรธ่รรมชาต ิทีม่ีขนาดใหญ่
กว่าทะเลสาบเทยีนฉือถงึ 10 เท่า ซอ่นตวัอยู่ในป่าลึกกลาง
เทือกเขาอลัทาย (อลัไต)  บรเิวณนีถู้กขนานนามว่า “โอเอ
ซสีสวรรคแ์ห่งซนิเกยีง” การปกคลุมของหิมะและน ้าแข็งอนั
ยาวนานบนแม่น ้าคานัส ท าใหเ้กดิทะเลสาบคานัสซึง่อยู่สูง
กว่าระดบัน ้าทะเล 1,375 เมตร มีความกวา้ง 1.6-2.9 ก.ม. 
ความยาว 24 ก.ม. และ น า้ลกึเฉลีย่ 90 เมตร ครอบคลมุพืน้ที ่
40 ตารางกโิลเมตร ในภาษามองโกล “คานัส” มคีวามหมาย
ว่า “สวยงามน่าพิศวง” คานัสมีความงดงามหลากสีสัน 
ทะเลสาบดูใสเหมือนกระจกเงา สะทอ้นเงาของ ตน้ไม ้ภูเขา 
ทอ้งฟ้า และยอดเขาสงู 
14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร   
น าท่านผ่านเขา้อุทยาน เปลีย่นเป็นรถอุทยาน แลว้น่ังรถเลาะ
ไปตามล าธารสีเขียวใส  ชมวิวสวยซึง้ที่ โคง้มงักร โคง้แสง
จนัทร ์โคง้เทวดา จากน้ันล่องเรอืในทะเลสาบคานาสือ (1 
ช ัว่โมง) 
21.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 

                                                 
ท ะ เ ลสาบคานั ส  ( ค านาสือ ) มี
รูปลักษณะยาวเหมือนฝักถั่ว เกิดจากธาร
น ้ า แ ข็ งปกคลุ มแ ม่น ้ าคา นัสใน ยุด เมื่ อ
ประมาณ 20,000 ปีมาแลว้  คานัสเป็น
ทะเลสาบภูเขาสูง ที่มีความลึกที่สุดในจีน 
(188.5 เมตร) หนาแน่นดว้ยพรรณไม ้ 
ตน้หญา้และดอกไมป่้า มีหมิะและน ้าแข็งเกาะ
หนาแน่นในฤดูหนาว มอีุณหภมูทิีแ่ตกต่างใน
ฤดูรอ้นและฤดูหนาว น ้าใสสะอาด สามารถ
เปลีย่นเป็น สดี า ฟ้า เขยีวเข็ม ฟ้าคราม ขาว
น ้ านม  และสีชม พู  จนมีคนตั้งฉายาว่ า 
“ทะเลสาบเปลี่ยนสี”  บางคนเรยีกคานัสว่า 
“ทะเลสาบอสูรกาย” อาจเป็นเพราะเร ือ่งเล่า
ขานในนิยายพืน้บา้นของชนเผ่าถูหว่า ทีว่่า
คานัสเป็นที่อยู่ของอสูรกายที่มีพละก าลัง 
สามารถเดนิบนเมฆได ้กนิมา้ ววั และ แกะ ที่

หากนิอยู่รมิทะเลสาบเป็นอาหาร  ในปี 1985 
ชาวรสัเซยีผูห้น่ึงไดจ้บัปลาทีม่ีขนาดใหญ่โต
ถงึ 10-15 เมตร  มนี ้าหนัก 4 ตนัได ้หลงัจาก
น้ันนักวทิยาศาสตรช์า่งภาพและผูเ้ช ีย่วชาญ
เกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้ม ไดเ้ดินทางมาเพื่อ
พิสูจนค์น้ควา้เสาะหาปลายกัษ ์คงพบเพียง
ปลาพนัธุพ์ืน้เมืองชือ่ GIANT RED FISH ที่

มคีวามยาวประมาณ 3-4 เมตรเท่าน้ัน หลาย
คนเล่าว่าเมือ่ขึน้ไปบนภูเขาสูงและมองลงมา
ที่ทะเลสาบ เคยมองเห็นปลายกัษแ์หวกว่าย
ไปมา ดงัน้ันทุกวนันี้นอกเหนือจากการมา
เที่ยวชื่นชมความงามของทะเลสาบและ
ธรรมชาตโิดยรอบแลว้ ยงัมีผูค้นมากมายมา
คอยเฝ้าดูการปรากฏตวัของปลายกัษบ์นหอ
ชมปลาอกีดว้ย                                                                                                                                                       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  พกัที ่HONGFU HOTEL 
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วนัที่หา้ | คานาสือ-ศาลาชมปลา-หมู่บา้น
เหอมูช่นุ-เบอรช์นิ (180+50+50 กม.) 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
กลบัเขา้สูอ่ทุยานอกีคร ัง้ เดนิทางขึน้สูศ่าลาชมปลา จดุทีท่า่น
สามารถชืน่ชมธรรมชาตขิองทะเลสาบคานัสไดส้วยทีสุ่ดและ
กวา้งไกลมากทีส่ดุ ถา้ทศันะวสิยักระจา่งสามารถมองเห็นยอด
เขามิตรภาพ สูง 4,347 เมตร ซึง่เป็นพรมแดนระหว่างจนี-
รสัเซยี  

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร แลว้เดนิทาง
กลบัเบอรช์นิผ่านหมู่บา้นเหอมู่ชนุ 

แวะเที่ยวชมหมู่บา้นเห่อมู่ชนุ ตัง้อยู่ในหุบเหวเจียเติง ดา้น
ตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบคานาสอืกบัแม่น า้เหอมู่ อยู่
สูงจากระดบัน ้าทะเล 1,100-2,300 เมตร เป็นหมู่บา้นเกา่แก่
ทีม่คีวามงดงาม  

อาคารบา้นเรอืนในหมู่บา้นปลูกสรา้งโดยใชไ้มต้น้ใหญ่ที่มี
ความแข็งแรงมาก ทีน่ี่เป็นทีอ่าศยัของชนชาวมองโกลเผ่าถู
วา ชนเผ่าถูวาเชือ่ในนิกายลามะ พูดภาษาเตริก์เพราะว่าอยู่
ใกลก้บัคาซคัสถาน ยงัชพีอยู่ดว้ยการล่าสตัว ์ ในสมยัราช
วงศถังเจียและราชวงศห์ยวนเร ียกชนเผ่านี้ว่า “ถัวปา” 
ดนิแดนแถบนีเ้คยเป็นทีอ่ยู่ของชาวรสัเซยีก่อนทีช่นเผ่าถูว่า
จะอพยพเขา้มาอยูอ่าศยั  

เหอมู่ชนุเป็นทีโ่ปรดปรานของนักถ่ายภาพ ยามค ่าคนือากาศ
จะเย็นมากเน่ืองจากอยู่ในหุบเขา หมู่บา้นเห่อมู่จะมีจุดชมววิ
มุมสูงทีส่ามารถมองเห็นววิหมู่บา้นทัง้หมู่บา้น แต่จะตอ้งเดิน
เทา้จากหมู่บา้นใชเ้วลาเดนิทาง 20-30 นาท ีหรอื เลอืกใช ้
บรกิารขีม่า้หน่ึงขา (ไม่รวมคา่มา้) แลว้เดนิเทา้ตอ่  

20.00 น. กลบัถงึเบอรช์นิ รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร     
 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พกัที ่SHENHU HOTEL 
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วนัทีห่ก | เบอรช์นิ-เสน้ทางตะวนัตก-อู๋ฉ่าย 
วาน-อูรูมูฉี   (509+203 กม.) 
(วนันีว้ิง่รถทางไกล) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

เดินทางกลับอูรูมูฉี  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ          
ซนิเกยีง ซ ึง่เป็นพืน้ทีแ่อ่งจุงการ ์ในเขตทะเลทรายโกบ ี(ถนน
เสน้ทางตะวนัตก) ผ่านเมอืงเป่ยถนุ-จีมู่๋ซา่เออ่ร-์อรูมููฉี 

14.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร ระหว่างทางใน
ต าบล เจยีเคอ่เอ๋อถ ู

น าชม อ่าวหลากส ีMULTI-COLOURED BAY (Wucai 

Wan 五彩湾) หรอืภูเขาเปลวไฟหลากส ีตัง้อยู่ทีแ่อ่งกระทะ
ใหญ่ในเขตจุงการ ์ เกดิขึน้ในยุคจูรสัสิค นับลา้นๆปีมาแลว้ 
ตัง้อยู่ในเขตเมืองจี๋มู่ซา่เอ่อร ์ชมช ัน้หินสลบัหินทรายทีผ่่าน
การเซาะกรอ่น ดว้ยอากาศฤดูกาลและกระแสลมแรง ท าให ้
ภูเขาหนิทรายเหล่านี ้มรีูปรา่งต่าง ๆ มองแต่ไกลอาจดูเหมอืน
ปราสาท ดูเหมอืนหอคอย แต่ความสวยงามจะเกดิขึน้เมือ่เนิน
หินเหล่านีต้อ้งแสงอาทติย ์แรธ่าตุนานาชนิดทีผ่สมอยู่ในหนิ
และทราย จะเปล่งสสีะทอ้นแสงสวยงามสลบัสบีนช ัน้หนิ เป็นสี
แดง สม้ เหลือง ขาว ด า น ้าตาล ที่น่ีเป็นความอลงัการของ
ธรรมชาติที่เหนือค าบรรยาย ผ่านชมเขตทะเลทราย กู่เอ่อ
ปันทงกูเ่ทอ่ แลว้เดนิทางกลบัเขา้ตวัเมอืงอูรมููฉี 

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  
 

ชวนขมิ ผลไมแ้หง้หลากชนิดของซนิเกยีง 

 

 

                                                          

Wucai Wan 五彩湾 มีช ือ่เสียงดา้น
ทศันียภาพอนังดงาม หนิทรายสลบัสเีป็น
ช ัน้ ๆ ที่น่ีมีสมบัติใตด้ินอันอุดม อาทิ 
น า้มนัดบิ ทองค า อญัมณี และสนิแรอ่ืน่ ๆ 
อีกกว่า 20 ชนิด บรเิวณนี้เดิมเคยเป็น
ทะเลสาบมาก่อน เมื่อเปลือกโลกมีการ
เคลื่อนไหวพลิกตัวขีน้ พืน้น ้าหายไป 
กลับกลายเป็นเนินเขา หินกรวด และ
ทะเลทรายทีแ่หง้แลง้  

มีถ่านหินมากมายโผล่ขีน้เหนือพืน้ดิน 
เมื่อมีฟ้าผ่าถ่านหินเหล่านีม้ีการลุกไหม ้
ไปทั่วบรเิวณ การสนัดาปดว้ยความรอ้น
ที่สูงมาก ท าใหเ้นินเขา พืน้กรวดทราย 
เปลีย่นเป็นสอีอกโทนแดง ดั่งทีเ่ห็นเพราะ
แรธ่าตตุา่ง ๆ ทีอ่ยูใ่นหนิขบัสอีอกมา  

Wucai Wan มีพืน้ทีร่วม 3,000 ตาราง
กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื เขตอู่
ไฉ่เฉิง เขตภเูขาสแีดง และหุบเขาตา่ง ๆ 

หลายหลายคนถือว่า Wucai Wan 

เป็นหน่ึงในความฝันทีย่ิง่ใหญท่ีสุ่ดในการ
เดนิทางไป Xinjiang และทีน่ี่อ่าวหลาก
สี ไ ด ้ก ล า ย เ ป็ น สถ า นที่ ที่ ดึ ง ดู ด ใ จ
นักท่องเที่ยวมากที่สุดบน แอ่งจุงการ ์
Junggar Basin 
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ว ันที่เจ็ด  | อู รู มู ฉี -พิพิธภ ัณฑซ์ินเจียง -
สุวรรณภูม ิ

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

10.00 น. น าชมพิพิธภัณฑซ์ินเจียง Xinj iang Region 

Museum (新疆自治区博物馆) ชมหลกัฐานทางโบ ราณคดทีี่

ขุดคน้ไดท้ั่วมณฑลซนิเจียง ชมการจ าลองบา้นเรอืน เคร ือ่งมือ 
เคร ือ่งใชข้นาดเท่าของจรงิ ของชนกลุ่มนอ้ยทุกเช ือ้ชาตทิีอ่าศยัอยู่
ในเขตนี ้ทีน่่าสนใจแบบเหลอืเช ือ่คอืการขดุพบขนมไหวพ้ระจนัทร ์

โบราณ Bao Xiang 宝相花纹月饼 ผลติขึน้ในสมยัราชวงศถ์งั 

(618-907 AD) จากหลุมฝังศพอสัตานาในเมืองทูรูฟาน เมือ่ปี พ. 
ศ. 2515 มีเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6.5 ซม ใชแ้ป้งขา้วสาลเีป็นวตัถุดบิ 
อดัใส่พิมพท์รงกลม ลวดลายดอกเบญจมาศ สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
เทคนิคการท าขนมอบทีย่อดเยีย่มของคนโบราณ จุดเด่นทีต่อ้งไม่
พลาดชมคอืมมัมีซ่ากมนุษยโ์บราณ อายุเก่าแก่ 2,800-3,800 ปี 
(No.1) คอื Loulan Beauty “โฉมงามโหลวหลาน” ทีเ่ป็นบรรพ
บุรุษของชาวยุโรปทีข่ดุพบในซนิเจยีง มีอายุกว่า 3,800 ปี แจง้ทุก
ท่านไวล้่วงหนา้ ว่าโฉมงานโหลวหลานออนทวัรต์ลอด เธอถูกเชญิ
ไปเทีย่วทีพ่ิพิธภณัฑต์่างประเทศอยู่เสมอ ทางพิพิธภณัฑซ์นิเจยีง
ไดจ้ าลองรูปลกัษณท์ีน่่าจะใชเ่ธอในอดตีกาลไวใ้หท่้านชม  ถา้ไม่
พบเธอ ท่านยงัสามารถชมรา่งมมัมีอ่ืน่ ๆ ทีอ่ยู่ในยุค 2,800-3,800 
ปี ทีผ่่านมา ซึง่อยู่ในสภาพสมบูรณไ์ม่แพก้นั  

13.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร ของหวานพเิศษ 
ชวนชมิขนมไหวพ้ระจนัทรส์ูตรซนิเจยีง พรอ้มขนมไหวพ้ระจนัทร ์
ของขวญักลบับา้น ท่านละ 1 ชดุ 

15.00 น. เขา้ชมตลาดนัดขายสนิคา้พืน้เมือง (ตา้ปาจา) เพือ่ชม
วิถีชวีิตของชาวบา้นและเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ เชน่ ผา้พนัคอสสีวย 
เคร ือ่งเงนิแบบอาหรบั ผลไมอ้บแหง้ เชน่ องุ่น แอปรคิอด กวี ีอนิท
ผาลมั เมล็ดอลัมอน เมล็ดวอลนัต และถัว่อบแหง้ชนิดต่าง ๆ  

19.20 น. อ าลาอูรูมูฉี เดินทางกลบัสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน
ซานตงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ SC 8885  

23.05 น. ถึงสนามบินคุนหมิง แวะพักอรยิาบท (ไม่ออกนอก
สนามบนิ | ขึน้เคร ือ่งบนิล าเดมิ)  

01.00 น. (วนัรุง่ขึน้) เดนิทางกลบัถงึสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 

                                              

มมัมีพ่พิธิภณัฑซ์นิเจยีง 
หมายเลข 1  | โฉมงามโหลวหลาน 
Loulan Beauty มีอายุ 3,800 ปี ความ
ยาวมัมมี่ 1.52 เมตร มีน ้าหนัก 10.7 กก. 
คน้พบในปี พ.ศ. 2523 ที่เมืองรา้งโหลว
หลาน เป็นมมัมี่ที่เก่าแก่ที่สุดที่ขดุไดใ้นซนิ   
เจยีง เมือ่ตายเธอมอีายุราว 40-45 ปี มเีลอืด
กรุป๊โอ มีเช ือ้ชาต ิEuropa  เมื่อพบศพห่อ
ดว้ยฟางและขนสตัวห์ยาบ สวมหมวกขนนก 
ใบหนา้เขม้ จมูกโด่งแหลม เบา้ตาลกึ ขนตา
ยาว ถอืเป็นหญงิทีส่วยคนหน่ึง 

หมายเลข 2 | มมัมีเ่ด็กกูมู่่โกว อายุ 3,800 
ปี เมือ่ตายมอีายุ 4-5 ปี ความยาวมมัมี ่0.88 
เมตร ขดุพบทีสุ่สานกู่มู่โกว ลุ่มแม่น ้าข่งเช ีย่
เหอ ในปี พ.ศ. 2522 เมือ่พบศพถูกห่อหลาย
ช ัน้ไวท้ัง้ตวัยกเวน้ใบหน้า ดว้ยผา้พรมขน
สตัวห์ลากส ี 

หมายเลข 3 | มมัมี่ทารกจากุนหลู่เค่อ มี
อายุ 2,800 ปี ตอนตายมีอายุเพียง 8-10 
เดือน มัมมี่ยาว 50 ซม. ขุดพบที่สุสาน
โบราณจากุนหลู่เค่อ เมืองเฉ่ม่อ ในปี พ.ศ. 
2528 เมื่อพบศพถูกห่อหุม้ไวท้ัง้ตวัยกเวน้
ใบหน้า ดว้ยผา้ขนสตัวส์ีแดง มัดศพอย่าง
หนาแน่นดว้ยเชอืกสฟ้ีาและสแีดง ศรีษะหนุน
หมอน สวมหมวกสนี ้าเงนิขอบแดง ดวงตาถกู
ปิดไวท้ัง้ 2 ขา้งดว้ยแผ่นหนิ ขนาด 3x2 ซม. 
ขา้งศพมเีขาววัวางอยู่ 

หมายเลข 4 | มัมมี่ชายจากุนหลู่เค่อ มี
อายุ 2,800 ปี ตอนตายมีอายุ 50 ปี มมัมี่มี
ความยาว 1.76 เมตร ขดุพบทีสุ่สานโบราณ
จากุนหลู่เค่อ เมืองเฉ่ม่อ ในปี พ.ศ. 2528 มี
เช ือ้ชาติ Europa ผมสีน ้าตาล สภาพเมื่อ
พบนอนหงาย เสน้ผม เครา คิว้ ขนตา ยงั
ปรากฏ มือ้สองขา้งวางบนอก นิ้วกลางซา้ย
สวมแหวนหนังววั สวมเสือ้ตวัยาวสกีาแฟชาย
สีแดง สวมกางเกงขายาว ใส่บูต๊หนังววั บูต๊
ขา้งหน่ึงคงสภาพชดัเจน อีกขา้งผุพังแต่
มองเห็นถุงเทา้ขา้งในสแีดง เหลอืง น ้าเงนิ 
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ทวัรนี์ไ้ม่ลงรา้นขอ้บป้ิงรฐับาล 
 

ทวัรนี์ไ้ม่มรีาคาเดก็ และไม่แจกกระเป๋า  

บรกิารน ้าดืม่วนัละ 2 ขวด 

อตัราค่าบรกิารรวม  ค่าตั๋วเคร ือ่งบินซานตงแอรไ์ลน ์SC  
ไปกลบั ตั๋วกรุป๊ ช ัน้ประหยดั กรุงเทพฯ-อูรูมูฉี-กรุงเทพฯ|

ค่าทีพ่กั 2 ท่าน ต่อ หน่ึงหอ้งคู่ |ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน 
| ค่าวซีา่ประเทศจนี |ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ | 
ค่ารถรบัส่งตามสถานทีท่่องเที่ยวระบุตามรายการ |ค่าบตัร
ผ่านประตูเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ |ค่า
ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดินทางขึน้เคร ือ่ง ที่มีน ้าหนักไม่เกิน
ท่านละ 23 กโิลกรมั |ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 2,000,000 
บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

คา่บรกิารไม่รวม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกั
รดี ค่าเคร ือ่งดืม่นอกรายการ|ค่าท าหนังสอืเดนิทาง|คา่วซีา่
ด่วน|ค่าวซีา่ของชาวต่างชาต|ิค่าทปิกระเป๋าขึน้-ลงโรงแรม 
|ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% |ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย 

ท่านละ 140 หยวน ตลอดทรปิ 

ส ารองทีน่ั่ง  

มดัจ าเมือ่จอง 20,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

สว่นทีเ่หลอืช าระหมดกอ่นเดนิทาง 1 เดอืน 

 

                                                        

พกั-โรงแรมระดบั 4 ดาว 
15 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทาง  
(มหีวัหนา้ทวัร ์เดนิทางพรอ้มคณะ) 
 

วนัเดนิทาง  
17-23 ก.ย. 2561    ราคา 49,900 บาท 

- ราคานีร้วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่แลว้ 

- ราคานีร้วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่แลว้ 

- พกัหอ้งเดีย่ว จา่ยเพิม่ 7,500 บาท 

- ราคานีส้ าหรบักรุป๊เดนิทาง 15 ทา่นขึน้ 

------------------------------------- 

• เน่ืองจากซนิเกยีง เป็นพืน้ทีอ่่อนไหว
ทางการเมือง ผูเ้ดินรบัทราบและเขา้ใจ
สถานการณว์่า ในกรณีทีม่ีเพียงข่าว ยงั
ไม่มีประกาศหา้มเขา้จากทางรฐับาลจีน 
บรษิัทฯถือว่ายงัมีความปลอดภยัอยู่ใน
ระดบัปกต ิผูจ้ดัยงัคงเดนิหนา้จดักรุป๊ทวัร ์
ต่อไป เพราะตั๋วเคร ือ่งบิน, หอ้งพกั, วซีา่ 
ตอ้งมกีารจดัการเตรยีมไวล้่วงหนา้ แต่ถา้
ในกรณีที่มีประกาศหา้มเขา้อย่างเป็น
ทางการ ผูเ้ดินทางยอมรบัความเสี่ยงว่า 
เมือ่กรุป๊หยุดด าเนินการ อาจมคี่าใชจ้่าย
เกดิขึน้ได ้เชน่ ค่าวซีา่ ค่ามดัจ าตั๋ว ฯลฯ 
ซึ่ง ไ ม่ อ าจขอ เ งินคืน ได ้ แต่ ในส่ วน
ค่าใชจ้่ายทีย่งัไม่ไดใ้ช ้หรอื ด าเนินเร ือ่ง
ขอคืนได ้บรษิัทฯจะจดัคืนใหลู้กคา้ตาม
จรงิไดก็้ต่อเมื่อ ทางบรษิัทไดร้บัคืนมา
จากสายการบิน หรอื โรงแรม หรอืจาก
เอเยน่ตต์า่งประเทศแลว้เทา่น้ัน 
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หมายเหต ุบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความ
เหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุใน
โปรแกรมไดท้นั อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาต ิความล่าชา้และความ
ผิดพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ 
ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ ๆ มาให ้
โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่
รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่สามารถขอหกั
ค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทวัร ์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
/ บรษิทัไดท้ าประกนัอุบตัเิหตุไวใ้หก้บัลูกคา้ในวงเงนิ 2,000,000 
บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม (ค่าใชจ้่ายเมือ่เกดิเจ็บป่วย การล าลยีง
ค่ายา ค่ารกัษา ฯลฯ ผูเ้ดินทางตอ้งส ารองออกค่าใชจ้่ายไปก่อน 
การเบิกคืนไดข้ึน้อยู่กบัสิทธิ ์และ เงื่อนไขที่ไดท้ าประกนัไว)้ / 
บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผูร้ว่มคณะ
ไม่ถึง 15 ท่าน  / บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงราคา 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทีม่ีการขึน้ลงของเงนิตรา
ต่างประเทศ หรอืทกีารปรบัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

เง่ือนไขการยกเลกิ  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป-เก็บ
ค่าใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั-เก็บ
ค่าใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั- เก็บ
ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษิทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการ
บนิและตวัแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบต่อ 
• ความเสยีหายต่าง ๆ ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษิทั
ฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลีย่นแปลงก าหนดเวลา
ในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึน้ 
ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่าง ๆ ฯลฯ  
• การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
หรอืออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการ 
เดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 

 

Line ID: @golden9trip (ใส ่@ ขา้งหนา้ดว้ยนะคะ)

https://www.facebook.com/golden9trip/ 

https://www.facebook.com/MitrNorthKorea/ 

 

 

                                                    
หมายเหตุ   
- สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน 
ปรบัเปลีย่นไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไม่ได ้
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบใน
เวลากระช ัน้ชดิ ท่านใดทีต่อ้งการออกตั๋ว
ภายในประเทศ (เคร ื่องบิน,  รถทัวร ,์ 
รถไฟ) กรุณาและสอบถามที่เจา้หน้าที่

ก่อนจองและก่อนออกตั๋วทุกคร ัง้ เพราะ
หากมีความเสียหาย ทางบรษิัทฯ จะไม่
รบัผดิชอบ  

- ราคาขายไดร้วมค่าภาษีตั๋ว (ค่าภาษี
น ้ามนั+ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน CN 
TAX  *  ห ากภาษี ตั๋ ว มี ก า รปร ับขึ ้น
ค่าธรรมเนียม ผูเ้ดนิทางรบัทราบว่าท่าน
จะตอ้งช าระส่วนที่เพิ่มขึน้ตามจรงิ โดย
ถอือตัรา ณ. วนัออกตั๋วเป็นส าคญั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


