
ชื่อ ข อ ง คุณ  
 

เจาะซนิเจยีง เสน้ทางสายไหมใต ้

อูรูมูฉี-ทอคซิน่-คู่เอ่อรเ์ล่อร-์คู่เชอ-ขา้ม

ทะเลทรายทาคลมิากนั-เหอเถยีน-ซาเชอ-

ม่ายกา้ยถ-ีคชัการ-์ถ่าซือ่กูเ้อ่อรก์ ัน้ 10 วนั 

8 คนื 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-ระบ าซนิเจยีง 

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 

11.45 น. ถงึอูรูมูฉี เมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเจยีง 

ตัง้อยู่แถบเทือกเขาเทียนซาน มีประชากร 2.8 ลา้นคน ชม

ชวีติความเป็นอยู่ของชาวซนิเจยีงทีม่พีลเมอืงกว่า 70 % นับ

ถอืศาสนาอสิลาม มภีาษาหนังสอืทอ้งถิน่เป็นของตนเอง ในอู

รูมูฉีจงึมป้ีายบอกชือ่สถานทีต่่าง ๆ 2 ภาษา คอืภาษาทอ้งถิน่ 

(ภาษาเวย่อู๋เออ่ร)์ และภาษาจนีกลาง 

14.30 น. เขา้ชมตลาดนัดขายสนิคา้พืน้เมอืง (ตา้ปาจา) เพือ่

ชมวิถีช ีวิตของชาวบา้นและเลือกซือ้ของที่ร ะลึก เช่น 

ผา้พนัคอสสีวย เคร ือ่งเงนิแบบอาหรบั ผลไมอ้บแหง้ เชน่ องุ่น 

แอปรคิอด กวี ีอนิทผาลมั เมล็ดอลัมอน เมล็ดวอลนัต และถั่ว

อบแหง้ชนิดตา่ง ๆ  

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  (บรกิารเป็น

อาหารแบบ Buffet)  พรอ้มชมการแสดงระบ าซนิเจยีง 

 

  

เสน้ทางคาราวานสายแพรไหม 
มีระยะทางรว่ม 7,000 กม. ขนส่งสินคา้อนั

ไดแ้ก ่เสน้ไหม ผา้ไหม เคร ือ่งเทศ ฯลฯ เช ือ่ม

ระหว่างเอเชยีไมเนอร ์ไปยงัจีน อารยธรรม

อียิปตโ์บราณ เมโสโปเตเมีย จีน โรมัน 

เปอรเ์ซยี อนิเดยี มกีารแลกเปลีย่นระหว่างกนั 

ครสิตศ์ตวรรษที ่12 หลงัจกัรวรรดมิองโกลมี

อ านาจ เสน้ทางสายไหมก็กลบัมารุง่เรอืงอกี

คร ัง้ มีบนัทึกว่า “มารโ์คโปโล” นักเดินทาง

ชาวอิตาลี เ ป็นชาว ยุโรปคนแรกที่ เดิน

ทางผ่านเสน้ทางสายไหมไปถงึประเทศจนี”   

เสน้ทางสายแพรไหมของจีน 
ก าเนิดในศตวรรษที ่2 ก่อนครสิตกาล สมยั
ราชวงศฮ์ั่น จกัรพรรดฮิั่นอู่ตีไ้ดส้่งขนุนางชือ่
“จางเซยีน” เดินทางไปเจรญิสมัพนัธไมตรี
กบัชาตติะวนัตกเพือ่หาพนัธมติรต่อตา้นพวก
ซงหนูแต่ไม่มใีครรว่มดว้ย บนัทกึการเดนิทาง
ของจางเซยีนมีประโยชนใ์นภายหลงั เมื่อ
อาณาจกัรฮั่นจะส่ง “ผา้ไหม” ไปคา้ขายกบั
ชาวโรมนัและชาวเปอรเ์ชยี และผา้ไหมก็เป็น
ที่นิยมของชนช ัน้สูงจนมีค่าแลกทองค าได ้
สินคา้ในเสน้ทางของคาราวานในสมัย
ราชวงศถ์งั 1 ใน 3 จึงเป็นผา้ไหม เสน้ทาง
สายแพรไหม เดิมมีช ือ่เรยีกหลายอย่าง เชน่ 
เ ส ้น ท า ง ห ย ก  เ ส ้น ท า ง พุ ท ธ ศ า ส น า 
เสน้ทางอญัมณี แต่ช ือ่ทีม่ีการบญัญตัิและมี
การยอมรบั คอื “เสน้ทางสายแพรไหม” 

ทวัรนี์ไ้มล่งรา้นชอ้บป้ิงรฐับาล 
 

  
 

   

 

 

  พกัที ่HAIDE (HOI TAK) HOTEL 

  หรอืเทยีบเทา่ www.hoitakhotel.com   
 



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 | ตา๋ป่านเฉิง-ทอเคอ่ซิน่-คูเ่ออ่รเ์ลอ่ร ์
-ทะเลสาบบอ้สถงึหู-ดา่นประตูเหล็ก      475 กม. 
07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีภ่ตัตาคาร 
09.00 น. เร ิม่ตน้เดินทางสู่เมืองคู่เอ่อรเ์ล่อร ์เมืองส าคญัใน
เสน้ทางสายไหม โดยใชไ้ฮเวย ์G 314 ผ่านชมต๋าป่านเฉิง 
โรงงานไฟฟ้าพลงัลมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ผ่านชมทะเลสาบ
เกลอื “เหยยีนหู” อูรูมูฉีมรีะยะห่างไกลทะเลถงึ 2,000-3,000 
กม. แต่พืน้ทีส่่วนใหญ่ยงัเป็นดนิเค็มและมทีะเลสาบเกลือเล็ก 
ๆ หลายแห่ง สนันิฐานว่าเมือ่หลายลา้นปีกอ่น พืน้ทีแ่ถบนีเ้คย
เป็นทะเลมากอ่น ต่อเมือ่มกีารเคลือ่นตวัของเปลอืกโลก ส่วน
ทีเ่ป็นพืน้ดนิใตท้ะเลจงึไดพ้ลกิขึน้มาอยูบ่นผวิโลก 
12.30 น. เดนิทางถงึเมอืงทอเคอ่ซิน่ รบัประทานอาหารเทีย่ง 
หลงัอาหาร เดินทางต่อผ่านชอ่งเขาเทียนซานสู่ซนิเกยีงใต ้
เทยีนซานเป็นขนุเขาใหญ่ ทีท่อดตวัจากทศิตะวนัตกไปทาง
ทิศตะวนัออก จึงเป็นเสน้แบ่งซนิเกียงเหนือและซนิเกยีงใต ้
หมายความว่าพืน้ทีต่อนบนเทอืกเขาเทยีนซาน เป็นซนิเกยีง
เหนือ และพืน้ทีต่อนลา่งเทยีนซานถอืเป็นเขตซนิ เกยีงใต ้

15.30 น. ถงึเมอืงคู่เออ่รเ์ล่อร ์เมอืงเอกของจงัหวดัปาหยนักัว๋
เลิ่ง (ปาโจว) จงัหวดัที่มีพืน้ที่ใหญ่อนัดบัหน่ึงของจีน (หวา
เซีย๊ะตีอ้ีโ้จว) ชนพืน้เมอืงสว่นใหญใ่นเขตนีเ้ป็นเผ่ามองโกล 

16.00 น. น าท่านชมทะเลสาบบอ้สถึงหู (BOSTEN LAKE) 

ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศจนี มพีืน้ที ่1,228 ตรก
ม. แม่น ้าไคตูไหลลงสู่ทะเลสาบบอ้สถงึหู และทีน่ี่ยงัเป็นตน้น ้า
ของแม่น า้นกยูง สนุกสนานกบัการล่องเรอืชมสวนทะเลสาบที่

อดุมไปดว้ยป่าตน้ออ้ (รวมคา่เรอืเรว็) 

18.30 น. น าท่านชมด่านประตูเหล็ก (IRON GATE PASS) 

ดา่นเก็บคา่ธรรมเนียมในเสน้ทางสายไหม ทกุคาราวานทีข่า้ม
เขา้เขตจีน และตอ้งการผ่านเทือกเขาเทยีนซาน เขา้สู่ตอน 
กลางของจนี จะตอ้งผ่านด่านประตูเหล็ก เพราะชอ่งเขาเทยีน
ซานทีผ่่านเมอืงคูเ่ออ่รเ์ล่อรจ์ะมคีวามสงูชนันอ้ยทีสุ่ด เดนิทาง
ง่ายทีส่ดุ จนีจงึไดส้ง่กองทหารและเจา้หนา้ทีจ่ากเมอืงหลวงมา
ประจ าทีน่ี่ เพือ่เก็บค่าธรรมเนียมสนิคา้ และรกัษาความมั่นคง 
โดยเร ิม่สง่ทหารมาประจ าการตัง้แตส่มยัราชวงศจ์ิน้ และมกีาร
ตัง้ทีท่ าการทหารอยา่งเป็นทางการในสมยัราชวงศถ์งั 

21.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 

                                                         

โปรดทราบ 
ซนิเกยีงพระอาทติยต์กดนิประมาณ 3-4 
ทุ่ม เวลาเทีย่วจงึมเีต็มที ่อาหารเทีย่งทาน
บ่าย 2-3 โมง อาหารค ่าทานประ มาณ 
2-3 ทุม่ 

ซนิเจยีง  
เขตปกครองตนเองชนชาติ      ซนิเจยีง
อยุกรู ์เป็นมณฑลทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของ
จนี มพีืน้ที ่1.6604 ลา้นตารางกโิลเมตร 
(1 ใน 6 ของจนี) ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัตก
เฉียงเหนือของจีน พืน้ที่ต ่าสุดต ่าจาก
ระดบัน ้าทะเล 155 เมตร พืน้ที่สูงสุดสูง 
8,611 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ซึง่อยู่ใน
บรเิวณเทอืกเขาชายแดนติดต่อกบัแคช
เมยีร ์ซนิเกยีงเป็นแหล่งปลูกองุ่นและแตง
ฮามีพนัธุด์ี เป็นแหล่งผลิตฝ้าย ผา้ไหม 
ขนแกะ วอลนัท มีประชากร 21.81 ลา้น
คน พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนา
อิสล าม  มี อู รู มู ฉี เ ป็ น เ มื อ งหลว ง  มี
ทรพัยากรน ้าอุดมสมบูรณ ์มีแม่น ้าใหญ่
นอ้ยรวม 570 สาย 

ซินเจียงมีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
รสัเซยี มองโกเลีย คาซคัสถาน คีรก์ีซ
สถาน ทาจิกิซสถาน อัฟกานิสถาน 
ปากีสถาน และอินเดีย นอกจากนี้ย ังมี
พรมแดนติดต่อกบัทิเบต เป็นขมุแรธ่าตุ 
เป็นแหลง่ถา่นหนิ น า้มนัดบิขนาดใหญ ่มี
น ้ามนัส ารองอุดมสมบูรณ ์และเป็นภาคที่

ผลติแกส๊ธรรมชาตใิหญท่ีส่ดุของจนี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  พกัที ่LICHENG HUAYUAN HOTEL 

  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 



GG / P.3 

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

ใบอนุญาต 11/08863 

วนัทีส่ี ่| คู่เอ่อรเ์ล่อร-์เค่อจอืเอ่อร ์ถ า้พนัพระ-
ผาแดง-หอคอยคู-่คูเ่ชอ           280+80+160 กม.     

07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.30 น. วนันีจ้ะเดนิทางสูคู่เ่ชอ เมอืงเอกของจงัหวดัอาเคอ่ซ ู 

11.30 น. ชมถ า้พนัพระเค่อจอืเอ่อร ์(THE KIZIL GROTTO) 

ถ า้พันพระแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุดในจีน จุดแรกที่เป็นพุทธ

ศาสนาเผยแพรเ่ขา้มาสมยัราชวงศเ์วย่ ซ ึง่ตรงกบัสมยัพระเจา้

อโศกมหาราช มอีายุเกา่แกก่ว่า 1,600 ปี ประกอบดว้ย 236

ถ า้ เขยีนภาพสปีระดบัผนังและเพดานถ า้ เป็นเร ือ่งเล่าเกีย่ว 

กบัศาสนาพุทธนิกายหินยาน มีเพียงถ า้เดียวที่ภาพเขียน

เกีย่วพนัถงึนิกายมหายาน นิกายหินยานแบบอนิเดยีจงึเรยีง

รอ้ยอย่างเต็มรูปแบบเกอืบทุกถ า้ ซ ึง่ต่างจากถ า้พนัพระในที่

อื่น ๆ เชน่ ที่ตุนหวง ลั่วหยาง จะมีเร ือ่งราวเกีย่วพนักบัพระ

โพธิสตัวซ์ ึง่เป็นมหายาน ใหท้่านชม 6-7 ถ า้ (บางถ า้ที่มี

ความส าคญัและสมบูรณม์าก ๆ ถา้ท่านสนใจชมพิเศษ ตอ้ง

เสยีคา่เปิดถ า้เพิม่เตมิเองในอตัรา 100-500 หยวน/คน/ถ า้) 

14.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

16.00 น. น าชมหุบผาแดง แคนยอนหนิช ัน้ทรายสแีดง เวลา
แสงอาทติยส์าดส่อง สขีองหนิจะแดงเขม้ตดักบัสขีองฟ้าดูตืน่
ตา เดนิเทา้เขา้สูหุ่บเขา ชมโตรกผาหนิทีม่ยีอดเป็นแทง่แหลม
เสยีดฟ้า ชมหินรูปรา่งต่าง ๆ กนัละลานตา มียอดเขารูปทรง
คลา้ยนกกระจอกเทศ  ชมหินรูปหมาจู รูปสาวเตน้ร าอยู่ใน
หอ้งโถง มีหนา้ผาชะง่อนง า้ มีชอ่งเขาโคง้คดเหมือนอุโมงค ์
สองขา้งทางกอ่นเขา้แคนยอนท่านจะไดเ้ห็นภูเขาหลากส ีด า 
แดง เหลือง เขียวขีม้า้ ขาว ฯลฯ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะแรธ่าตุ
ตา่ง ๆ ทีผ่สมอยูเ่มือ่ตอ้งแสงจะสะทอ้นออกมาเป็นสทีีต่า่งกนั 

17.30 น. น าชมหอคอยคู่ (KIZILGAHA WATCH TOWER) 
มีความสูง 16 เมตร (ปัจจุบนัสูง 13 เมตร) เป็นหอสงัเกตุ
การณร์ะวงัภยัสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศฮ์ั่น (1,700 ปี) สรา้ง
ขึน้ทุก ๆ ระยะ 1-2 กม. เพื่อส่งสญัญาณควนัแจง้ข่าวการ
รุกรานของศตัรู ปัจจุบนัเกอืบทัง้หมดมีการพงัทลายไปตาม
กาลเวลา คงเหลอืเพียงหอคอยคู่แห่งนีเ้พียงหอเดยีวที่ยงัยืน
อยูเ่ป็นพนัปีและไดร้บัการอนุรกัษไ์ว ้ปัจจบุนัหอคอยคู ่(เคอ่จือ่
เออ่รก์า๋ฮะ) เป็นสญัลกัษณก์ารทอ่งเทีย่วของจงัหวดัอาเคอ่ซ ู

21.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 

                                                                        
คู่เชอ Kucha 龟兹;  เมืองเอกของ
จงัหวดัอาเค่อซ ูในสมยัโบราณคู่เชอเป็น
เมอืงหลวงของอาณาจกัร QUICI ดนิแดน
แห่งดนตรแีละเสียงเพลง พระเสวี่ยนจง 
(ถังซ าจั๋ง) เคยเดินทางผ่านเมืองนี้ไป
แสวงบุญที่อินเดีย ในอดีตยังเป็นเมือง
โอเอซสิใหญ่ทีส่ าคญั และเป็นอาณาจกัร
ของชาวพุทธโบราณที่ต ัง้อยู่บนกิ่งของ
เสน้ทางสายไหม ปัจจุบันตัวเมืองแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเก่า เขต
เมืองใหม่  และ  เขตเมืองตะวันออก 
ทางเขา้เมอืงบางสาย สองขา้งทางจะปลกู
ตน้หม่อน ลูกหม่อน (MALBURRY) เมื่อ
สุกจัดจะมีสีม่วงรสชาติหอมหวาน ใน
เดือน มิ.ย.-ก.ค. จะเป็นช่วงที่ผลแอปริ
คอดก าลังออกผลสุกหวาน - ก่อนถึง
เมอืงคู่เชอ จะผ่านเมอืงหลุนไถ ซึง่เมอืงนี้

จะเป็นจุดเร ิม่ของถนนตดัขา้มทะเลทราย
ทาคลิมากันสายเก่า ซ ึ่งยาวประมาณ 
556 กม. 
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วนัทีห่า้ | คู่เชอ-หูหยาง-ทะเลทรายทาคลมิา
กนั-ขีอู่ฐ-เหอเถยีน                       200+425 กม. 
08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
09.00 น. วนันี้ดีเดย ์คณะของเราจะขา้มทะเลทรายมรณะ 
“ทาคลมิากนั” ทะเลทรายใหญอ่นัดบัหน่ึงของจนีและใหญเ่ป็น
อนัดบั 2 ของโลก กอ่นขา้มทะเลทรายตอ้งเดนิทางผ่านเมือง
อาลาเอ๋อร ์ซ ึง่ถอืเป็นประตทูางเขา้ทะเลทราย  
12.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่งทีเ่มอืงอาลาเอ๋อร ์ 
บ่ายเดินทางขา้มแม่น ้าทาลี่มู่ (TARIM RIVER) แม่น ้าสายที่

ยาวทีสุ่ดในประเทศจนี (2,030 กม.) น าชม THE HERO OF 

TAKLIMAKAN ป่าไม ้หูหยางหลิน มีขึน้ทั่ ว ไปในเขต
ทะเลทรายทีเ่ช ือ่มต่อกบัแม่น ้าทาลีมู่่ (TARIM RIVER) มพีืน้ที่

รวม 1,000,500 ไร ่มพีฒันาการทีน่่าสนใจ สบิปีแรกของการ
เจรญิเตบิโตใบมลีกัษณะยาวเหมอืนใบหลวิ สบิปีใหห้ลงัใบจะ
เปลีย่นรปูเป็นใบกลมเหมอืนใบตน้หม่อน และหลงัรอ้ยปีขนาด
ของใบจะใหญ่ขึน้มาก ตน้หูหยางมีดอกคลา้ยดอกฝ้าย เมื่อ
เกสรผสมพนัธุ ์มีเมล็ด และปลิวตกลงไปยงัพืน้ดิน การเกดิ
ใหม่ของหูหยางน้ันตอ้งการสภาวะน า้ทว่มใหญ ่จงึจะแตกยอด
เจรญิพนัธุ ์หูหยางมีอายุยืนกว่ารอ้ยปี เจรญิเติบโตไดใ้นที่

แหง้แลง้ ยืนตน้อยู่ในทะเลทรายไม่กลวัแลง้ ไม่กลวัดินเค็ม 
ตรงกลางตน้มีโพรงเก็บน ้า สามารถตดัตน้ตายครึง่หน่ึงเพื่อ
ความอยู่รอด เมือ่มภีาวะสมดุลกลบัคนื คร ึง่ตน้ทีต่ายไปแลว้ก็
สามารถแตกกิ่งใหม่ได ้จนมีค ากล่าวว่า หูหยางคือตน้ไม ้
อศัวนิ และเปรยีบเปรยวา่ “หูหยาง เกดิพนัปีไม่ตาย, ตาย
พนัปีไม่ลม้, ลม้พนัปีไม่เน่า”  

จากน้ันน าท่านผ่านสู่ไฮเวยท์ะเลทรายเสน้ใหม่ 425 กม. ตดั
ตรงขา้มทะเลทรายมรณะ “ทาคลมิากนั” จอดรถใหท้่านถ่าย 
รูปและสมัผัสทะเลทรายระหว่างทาง มาทะเลทราย......
ไม่ไดข้ีอู่ฐ จะกลบัไปเล่าอะไรใหใ้ครฟัง ก่อนออกจาก
เขตทะเลทรายทาคาลมิากนั น าท่านขีคุ่ณอูฐ จา้วทะเลทราย
ตวัจรงิ เดนิขึน้ลงเนินทรายสงู ๆ ต ่า ๆ ชมทวิทศันท์ะเลทรายที่

กวา้งไกลสดุลกูหูลกูตา ประมาณ 40 นาท ี 

21.00 น. ออกจากทะเลทราย เดินทางเขา้สู่เมืองเหอเถยีน 
(HOTAN) รบัประทานอาหารค ่า ชวนชมิแกะยา่ง แซบสะเด็ด! 
แน่นอน...หวัหนา้ทวัรจ์ะพกน า้จิม้แจว่ไปจากเมอืงไทยคะ่ 

 

                                                    
ทะเลทรายทาคลมิากนั Taklamakan 
Desert 塔克拉玛干沙漠 เป็นทะเลทราย
ทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 1 ของจนี และใหญ่เป็น
อนั 2 ของโลก มีพืน้ที ่268,680 ตรกม.
ใหญ่เท่ากบัประเทศนิวซแีลนด ์| มีความ
ยาว 1,000 กม. จากทิศตะวนัตกไปทิศ
ตะวนัออก | มีความกวา้ง 400 กม. จาก
เหนือจรดใต ้ตัง้อยู่ระหวา่งเทอืกเขาเทยีน
ซานและเทือกเขาคุนหลุน ค าว่า “ทาค
ลิมากัน” แปลว่า “เข้าไปแล้วออก
ไม่ได”้ ในสมยัโบราณไม่มกีองคาราวาน
ไหนที่เขา้ไปแลว้จะรอดกลบัออกมา ใน
หน่ึงวนัถา้คาราวานเดินทางได ้10 กม. 
ตดัขา้มทะเลทรายแบบตรง ๆ ไม่ออ้มยงั
ตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 2 เดอืน ไม่มีน ้า
ไม่อาหารเพียงพอวงัวนอยู่ในทะเลทราย
หมดหนทางทีจ่ะออกมาได ้กองคาราวาน
ในเสน้ทางสายไหมจงึเลีย่งลดัเลาะออ้มไป
ยงัเมืองตามขอบทะเลทรายที่มีโอเอซสิ
เพื่อพกัแรมตุนอาหาร ในอดีตมีเมืองใน
เสน้ทางสายไหมหลายเมืองที่ปัจจุบัน
กลายเ ป็นเมืองร า้งกลางทะเลทราย 
เน่ืองจากทะเลทรายทาคลิมากนัมีการ
ขยายตวั แม่น ้ามีการตืน้เขนิไหลเปลี่ยน
ทศิทาง ท าใหม้กีารอพยพยา้ยถิน่ฐาน จงึ
เกิดเมืองรา้งกลางทะเลทรายหลายแห่ง 
เช่น เมืองรา้งโหลหลาน เมืองรา้งนียา 
เป็นตน้  
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วนัที่หก | เหอเถียน-ซาเชอ-สุสานกษตัรยิ ์
เยเ่ออ๋เชยีง-มา่ยกา้ยถ ี                    330+30 กม.  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าชมเมอืงเหอเถยีน (HOTAN) ชมุทางคมนาคมทีส่ าคญัของ

เสน้ทางสายไหมใต ้ ตอนเหนือคอืทะเลทรายทาคลมิากนั ทศิ

ใตต้ดิกบัเทอืกเขาคนุหลนุ มพีรม มผีา้ไหม มผีลไมม้ชี ือ่ ผ่าน

ชมจตัรุสัตว้นเจีย๋กว๋างฉ่าง ผ่านชมมสัยดิใหญ“่ชงิเจนิฉือ”  

- ชมพพิธิภณัฑเ์หอเถยีน  (หา้มถา่ยรปูภายใน) ชมอารยะ

ธรรมโบราณในยคุเมอืงนียา่เมอืงรา้งกลางทะเลทราย ชมมมัมี่

ทะเลทรายทีข่ดุพบทีเ่มอืงนียา 2 รา่ง เป็นมนัมีห่ญงิ มอีาย ุ

10-15 ปี และ 35-45 ปี มคีวามสมบูรณ ์และมอีายกุวา่ 1,200 

ปี หน่ึงในนีเ้ป็นแม่ชใีนพุทธศาสนา ชมฟอสซลิหอยทีม่อีายถุงึ 

65 ลา้นปี  ชมเคร ือ่งมอือาวธุ เชน่ มดีหนิทีม่อีายกุวา่ 5,000 

ปี  ชมเคร ือ่งหยกโบราณทีเ่กา่แกก่วา่ 3,000 ปี ฯลฯ 

- ชมพพิธิภณัฑพ์รมทอมอื ทอพรมเป็นหตัถกรรมพืน้บา้น

ของเหอเถยีนทีม่ชี ือ่มาชา้นาน ตัง้แต่ยคุเสน้ทางสายไหม พรม

บางผนืทอมอืชิน้เดยีวอาจมขีนาดใหญ่ถงึ 20X50 เมตร มี

หลกัฐานเชือ่ไดว้า่เหอเถยีนเป็นแหลง่ผลติพรมทอมอืทีเ่กา่แก่

ทีส่ดุของจนี นับยอ้นไปถงึ 2,000 ปี ในยคุของนครนียา  

-    ชมตลาดคา้หยก หยกขาวเหอเถยีนถกูคน้พบบรเิวณตอน

ใตข้องทะเลทรายทาคลมิากนัมากวา่ 3,500 ปี ปัจจบุนัการหา

หยกตามรมิแม่น า้สองสายในเหอเถยีนยงัมอียู ่ เพราะมูลคา่

ของหยกสงูขึน้เร ือ่ย ๆ มโีชวร์มูขนาดใหญ่ รา้นใหญ่ รา้นเล็ก 

แผงลอย หรอืเดนิเรข่ายกนัตามถนน แลว้เดนิทางสูซ่าเขอ 

14.00 น. ถงึซาเชอ รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

น าชมสสุานกษตัรยิซ์าเชอ “เยเ่อ๋อเซยีง” และราชวงศ ์แลว้ชม

สสุานของพระสนมอามาน่ีซาฮาน ซึง่เสยีชวีติในปี ค.ศ. 1560 

เมือ่มอีายไุด ้34 ปี พระนางเป็นพระสนมของกษตัรยิอ์บัดลุลา

ชคิอฮีาน สสุานสรา้งเพือ่เป็นเกยีรตใิหพ้ระนางในฐานะทีท่รง

เป็นนักประพนัธ ์ทีแ่ตง่หนังสอืหลายเลม่ทีม่คีณุคา่ทางคตีกวมูี

คาม ทรงเป็นแม่งานในการผดงุรกัษาวฒันธรรม ดา้นดนตรี

การแสดงพืน้บา้นในสมยัน้ัน แลว้เดนิทางสูม่่ายกา้ยถ ี30 กม. 

20.00 น. ถงึม่ายกา้ยถ ีรบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 

                                                         
เหอเถยีน ในสมยัโบราณมีช ือ่เรยีกว่านคร
โคทัน (ยู่ เถียน) เป็นอาณาจักรปกครอง
ตนเอง และเป็นหน่ึงในเมืองที่มีการเขา้มา
ของพุทธศาสนาจากอนิเดีย ซึง่ขณะน้ันตรง
กบัสมยัของพระเจา้อโศกมหาราช เหอเถยีน
ยงัเป็นหวัใจหอ้งสุดทา้ยของจนี ทีจ่ะปกป้อง
ไม่ใหต้่างชาติรูค้วามลบัของการเลีย้งไหม 
และการท าเสน้ไหมเพื่อคงความเป็นหน่ึงใน
การควบคุมการคา้ผา้ไหมทั่วโลก นอกจากนี้

เหอเถียนยังเป็นเมืองทีมีหยกขาว ที่หาได ้
จากแม่น ้ามงักรหยก เป็นสินคา้ที่ส่งไปขาย
ทัว่จนีและเลยไปถงึเอเชยีไมเนอร ์

ซาเชอ Shache (Yarkant) เป็นเมือง
ทางทศิใต ้ในเขตซนิเจยีงอุยกูร ์เขตปกครอง
ตนเองของจีน ที่ต ัง้อยู่บนขอบดา้นใตข้อง
ทะเลทราย Taklamakan ใน Tarim 

Basin เป็นหน่ึงใน 11 มณฑลบรหิารงาน
ภายใตจ้งัหวดัคชัการ ์ซาเชอ เป็นเมืองหน่ึง
ของอาณาจกัรโบราณทีนั่บถือศาสนาพุทธ 
ในภาคใตข้องเสน้ทางสายไหม เป็นโอเอซสิ
ทีอุ่ดมสมบูรณ ์มีแม่น ้า Yarkand ไหลผ่าน 
ซาเชอมีชนชาตอิุยกูรต์ ัง้ถิน่ฐานอยู่เป็นส่วน
ใหญ่  ท าการเกษตรในเขตชลประทาน
โอเอซสิ ผลิตผา้ฝ้าย, ขา้วสาลี, ขา้วโพด, 

ผลไม ้(ทับทิม-ลูกแพร-์แอปริคอต) และ
วอลนัท จามรแีละแกะกนิหญา้ในทีร่าบสูง มี
สนิแร ่อนัไดแ้ก่ ปิโตรเลยีม, กา๊ซธรรมชาติ, 
ทอง, ทองแดง, ตะกัว่, อะลูมเินียม, หนิแกรนิต 
และถ่านหนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พกัที ่DAOLANG HOTEL  

  หรอืเทยีบเทา่ 



GG / P.6 

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

ใบอนุญาต 11/08863 

วนัทีเ่จด็ | มา่ยกา้ยถ-ีภาพวาดพืน้เมอืง-ระบ า
ดาวหลงั-คาชการ ์                                 160 กม. 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. น าชมพิพิธภณัฑภ์าพวาดทอ้งถิ่น ภาพวาดพืน้ 
เมืองทีว่าดดว้ยจติใจ จากน้ันน าชม การแสดงระบ าพืน้เมือง
ดาวหลงั (DAOLANG) แหลง่ก าหนดของวฒันธรรมดาวหลงั 
มาจากชนพืน้เมืองเชือ้สายมองโกลกบัมุสลิม  ชาวบา้นทีน่ี่
รอ้งเพลงดว้ยชวีติ เตน้ร าดว้ยวญิญาณ อย่างระบ าทีเ่รยีกว่า 
“ม่ายซเียือ่ผู่” น้ันทกุคนทกุวยัสามารถเตน้ได ้ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร แลว้เดนิทาง
ตอ่สูเ่มอืงคาชกา้ร ์(170 กม.)  

16.00 น. เดนิทางถงึเมอืงคชัการ ์ 

- น าชมสุสานสนมเซยีงเฟย สุสานของพระสนมทีไ่ดร้บัการ
คดัเลือก และส่งเขา้ถวายตวักบัเฉียนหลงฮ่องเต ้เล่ากนัว่า 
เฉียนหลงฮ่องเตลุ้่มหลงโปรดปรานพระนางมาก เน่ืองจากมี
กลิ่นกายหอมกรุน่เหมือนกลิ่นดอกไม ้และเล่ากนัอีกว่าเมื่อ
พระสนมเสียชีวิตลง เฉียนหลงฮ่องเตไ้ดจ้ ัดขบวนทหาร 
66,660 คน สง่ศพนางกลบับา้นเกดิทีค่าชการ ์เน่ืองจากถนน
หนทางจากเมืองหลวง มาถึงชายแดนคาชการห์่างไกล
ทุรกนัดาร เมือ่ถงึคาชการค์งเหลอืนายทหารรว่มขบวนเพียง 
6 คนเท่าน้ัน ตวัสุสานภายนอกกอ่สรา้งเป็นยอดโดม ประดบั
ภายนอกดว้ยกระเบือ้งหนิหลากส ีภายในเก็บรกัษาดแูลศพใน
ตระกลูของพระสนมถงึ 5 รุน่ 

- น าชมมัสยิดอิดคา (อา้ยถีเอ่อร)์ มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดใน
มณฑลซนิเกยีงและใหญ่ทีสุ่ดในประเทศจนี มีพืน้ที ่16,800 
ตารางเมตร สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1442 มีความสูง 12 เมตร 
ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งอฐิสเีหลอืง ตวัมสัยดิสองขา้งซา้ยขวามี
หอสูง 18 เมตร ภายในสามารถประกอบพิธีละหมาดได ้
10,000 คน แตถ่า้รวมถงึภายนอกบรเิวณมสัยดิสามารถจุคน
ไดถ้งึ 30,000-50,000 คน ในเทศกาลส าคญัทางศาสนาทัง้
ภายใน-นอกมสัยดิ รวมถงึบรเิวณจตัุรสัโดยรอบ ชาวมุสลมิ
นับแสนคนเคยหลั่งไหลมาชมุนุมเพื่อรวมประกอบพิธีทาง
ศาสนาทีน่ี่ดว้ยความศรทัธา  

20.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 

                                             
ม่ ายก้ายถี  麦盖提 MAIGAITI ห ร ือ 
Markit ตัง้อยูท่ีท่ศิตะวนัออกของเมอืงคา
ชกา อยู่ห่างจากเมืองซาเชอ 93 ก.ม. 
เมืองนีเ้ป็นเมืองโอเอซสีทีส่าม ดา้นที่ติด
กบัทะเลทรายทาคลามากนัและมีแม่น ้า
เย่เอ๋อเชยีง (Yarkand) ไหลผ่าน มพีืน้ที่

ท ัง้หมดของ 11,023 ตารางกโิลเมตร มี
ประชากรประมาณ 21 ลา้นคน กล่าวกนั
ว่า "ไปไม่ถงึคาชการ ์ก็เท่ากบัไปไม่ถงึซ ิ
นเกยีง-ถา้ไปไม่ถึงม่ายกา้ยถี การไปถึง
คาชการก็์ไรค้วามหมาย"  

คาชกา้ร ์เมืองโอเอซสีในเขตปกครอง
ต น เ อ ง ซิ น เ กี ย ง  มี ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดบัน า้ทะเล 1,290 เมตร เป็นศูนยก์ลาง
การเมืองการคา้ขายบนเสน้ทางสายไหม 
โดยเป็นเมืองทีเ่ป็นจุดเชือ่มของเสน้ทาง
สายไหมสายเหนือ-กลาง-สายใตจ้ากจีน 
เป็นเมืองที่เช ือ่มต่อไปยงัปากีสถานบน
เสน้ทางคาราโครมัไฮเวย ์ซ ึง่เช ือ่มคชัการ ์
กบักรงุอสิลามาบดัในปากสีถาน  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 พกัที ่JINJIANG HOTEL  

 หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทีแ่ปด | คชัการ-์ทะเลสาบคลาคู่หลีหู-ถ่า

ซ ือ่กูเ้ออ่รก์ ัน้ (นครเมอืงหนิ)                300 กม.  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

08.00 น. เดินทางสู่เมืองถ่าสอืกูเ้อ่อรก์ ัน้ 300 กม. โดยใช ้

เสน้ทางไฮเวย ์G 314  

13.00 น. น าชมทะเลสาบลอยฟ้า “คลาคู่หลหีู” บนความสูง 

3,600 เมตรจากระดบัน ้าทะเล น ้าทะเลสาบสฟ้ีาเขยีวใส ตดั

กบัภเูขาหมิะยอดขาวโพลนทีเ่ป็นฉากอยูด่า้นหลงั  

14.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง แลว้เดนิทางตอ่ 

17.00 น. เดินทางถึงเมืองถ่าซ ื่อกู เ้อ่อรก์ ั้น เมืองเล็ก ๆ 

ลอ้มรอบดว้ยภูเขา เป็นเมืองชายแดนจีน-ปากสีถาน ตัง้อยู่

บนที่ราบสูงพลาเมียร ์บนความสูงกว่า 3,000 เมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าทาจิก ถ่าสือกู ้

เออ่รก์ ัน้มคีวามหมายวา่เมอืงหนิ น าทา่นเขา้เชค็อนิทีโ่รงแรม  

18.00 น. น าชมนครเมืองหิน “สือโถวเฉิง” STONE CITY 

เมืองหินตัง้อยู่บนเนินเขา มีก าแพงลอ้มรอบตวันคร สรา้งใน

สมยัราชวงศฮ์ั่น นครเมอืงหนิเคยเป็นเมอืงนครของอาณาจกัร

ผู่ลี ่หน่ึงอาณาจกัรในยุคทีซ่นิเกยีงยงัเป็น 36 ประเทศ ต่อมา

ในสมยัราชวงศห์ยวน มีการบูรณะเมือง ซ ึง่ปัจจุบนัคือเขต

เมอืงเกา่ของถ่าซือ่กูเ้อ่อรก์ ัน้ มกีารสรา้งทีท่ าการของรฐับาล

ส่วนกลาง  สรา้งแคม้ป์ทหาร และสรา้งเขตเมืองใหม่ ในสมยั

ราชวงศช์งิ นครเมอืงหนิล่มสลาย ถูกท าลาย จนมสีภาพดงัที่

เห็นขณะนี้ แต่ผูค้นที่เมืองคชัการ ์เมืองเย่เฉิง เมืองซาเชอ 

ผูค้นในแถบทีร่าบสูงพลาเมียร ์และชาวปากฯี แถบชายแดน

ชอ่งเขาคุนจรีบัพาส ยงัคงจ าไดถ้ึงความรุง่เรอืงในอดีตของ

นครเมืองหิน STONE CITY  พ่อคา้นักเดินทางผูค้น้หา

แผ่นดินใหม่ระดบัโลก เชน่ มารโ์คโปโล และพระถงัซ าจั๋ง 

(เสียนจง) ก็เคยย ่าเทา้ผ่านนครเมืองหินมาแลว้ นักเดินทาง

เล็ก ๆ แต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่อย่างสมาชกิในคณะของเราก็

เดนิทางมาถงึ STONE CITY ไดเ้หมอืนกนั  

21.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 

                                                
ไฮเวย ์G 314 เร ิม่ตัง้แต่ อูรูมูฉี-คู่เอ่อร ์
เล่อร-์หลุนไถ-คู่เชอ-อาเค่อซู-่คา้ชการ-์
ถ่าซ ื่อกู เ้ อ่อร ก์ ั้น-จรดชายแดนจีน-
ปากีสถานที่ช่องเขาคุนจิรบัพาส มีช ือ่
เรยีกเป็นทางการว่า (SINO-PAKISTAN 

HIGHWAY ) “ถนนมิตรภาพจีน-ปากี 
สถาน” เป็นถนนที่มียาวทัง้หมดรวมรวม 
1,880 กม.  

โดยส่วนที่เร ิม่จากคา้ชการว์ิ่งไปบรรจบ
กบัคาราโครมัของปากีสถานจนถึงกรุง
อสิลามาบดั ก็เรยีกอกีชือ่หน่ึงว่า “คารา
โครมัไฮเวย”์ สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1986 
รว่ม 20 ปี โดยความรว่มมือของรฐับาล
จีนและปากีฯ กล่าวกันว่าถนนสายนี้ 
สรา้งได ้3 กม. มคีนเจ็บ 1 คน สรา้งได ้5 
กม.  มีคนตาย 1 คน แสดงถึงความ
ยากล าบากในการสรา้งถนน อย่างไรก็ดี
ถนนสายนีคุ้ม้ค่ากบัการเดินทาง เพราะ
ถอืเป็นถนนลอยฟ้าทีม่วีวิทวิทศันส์วยงาม 
และเป็นถนนทีส่รา้งขึน้องิต านานเสน้ทาง
คา้ขายโบราณ “เสน้ทางสายแพรไหม” 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  พกัที ่BINCHUAN HOTEL  

  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
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วนัทีเ่กา้ | ถา่ซ ือ่กูเ้ออ่รก์ ัน้-คชัการ-์เขตเมอืง
เกา่-ตลาดบาซา่ร-์อูรูมูฉี                   300 กม.+บนิ 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม ขบัรถวนชมรอบ
เมืองถ่าซ ือ่กู๋เอ่อรก์ ัน้ เมืองชายแดนเล็ก ๆ ทีม่ีเสน่ห ์เดนิทาง
กลบัเมอืงคา้ชการ ์(300 กม.) ในสมยัโบราณ กองคาราวาน
ในเสน้ทางสายไหม เมือ่จากเขตจนีมาถงึเมอืงคา้ชการแ์ลว้จะ
แบ่ง เป็น 2 สาย  

สายที่ 1 เดินทางออกจากเขตจีน ผ่านด่านที่เมืองคาชการ ์
เพือ่เดนิทางสูเ่ปอรเ์ซยีและเมดเิตอรเ์รเนียน  

สายที ่2  ใชเ้สน้ทางคชัการ-์ถ่าซ ือ่กูเ้อ่อรก์ ัน้ ออกพรมแดน 
เขา้สู่ปากสีถาน อฟักานีสถาน อินเดีย หรอืเดินทางต่อเขา้
เปอรเ์ซยีและเมดเิตอรเ์รเนียน   

14.00 น. กลบัถงึเมอืงคาชการ ์รบัประทานอาหารกลางวนัที่

ภตัตาคาร 

- น าชมเขตเมืองเก่าคา้ชการ ์บา้นสรา้งดว้ยดนิเพื่อรกัษา
อุณหภูมิ เย็นสบายในฤดูรอ้น และจะไม่เย็นจดัในฤดูหนาว 
บางหลงัจะสรา้งช ัน้ใตด้ินอยู่ในบา้นเพื่อเพิ่มพืน้ที่ใชส้อย 
เที่ยว เมือง เก่าชมบ ้านเร ือนตามตรอก ซอกซอย ได ้
บรรยากาศสงบ ไม่พลุกพล่าน บา้นหลายหลงัเปิดประตูบา้น
ออกมากวาดลานหนา้บา้น บางบา้นก าลงัตดิเตาไฟ บางหลงั
น าพรมออกมาสะบดัปัดฝุ่ น จดัขา้วจดัของตัง้รา้นเก็บรา้นคา้
หนา้บา้น 
- น าชมตา้ปาจาร ์ตลาดบาซาร ์ใจกลางเมอืง ตลาดบาซาร ์
มขีนาดใหญม่าก ชมสนิคา้พืน้เมอืง 
......... น. รบัประทานอาหารเย็น แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

......... น. โดยเทีย่วบนิที ่........... น าทา่นเดนิทางสูอ่รูมููฉี 

เพลยีนัก... พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
  

 

                                                         

   

  

 

 พกัที ่HAIDE (HOI TAK) HOTEL 

 หรอืเทยีบเทา่ www.hoitakhotel.com   
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วนัทีส่บิ | อูรูมูฉี-พพิธิภณัฑซ์นิเจยีง-สุวรรณ
ภูม ิ

07.00-10.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม แลว้อสิระ
ตามอธัยาศยั จนไดเ้วลานัดหมาย  

11.30 น. Check Out  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

14.00 น. น าชมพิพิธภณัฑซ์นิเจียง Xinjiang Region 

Museum (新疆自治区博物馆) ชมหลกัฐานทางโบราณคดี

ที่ขุดคน้ไดท้ ั่วมณฑลซินเจียง ชมการจ าลองบา้นเร ือน 
เคร ือ่งมอื เคร ือ่งใชข้นาดเทา่ของจรงิ ของชนกลุม่นอ้ยทกุเชือ้
ชาตทิีอ่าศยัอยู่ในเขตนี ้ทีน่่าสนใจแบบเหลอืเชือ่คอืการขดุ

พบขนมไหวพ้ระจนัทรโ์บราณ Bao Xiang 宝相花纹月饼 

คน้พบจากหลุมฝังศพอสัตานาในเมืองทูรูฟาน เมื่อปี พ. ศ. 
2515 ซึง่ผลิตขึน้ในสมยัราชวงศถ์งั (618-907 AD) มีเสน้
ผ่านศูนยก์ลาง 6.5 ซม  ใชแ้ป้งขา้วสาลีเป็นวตัถุดิบ อดัใส่
พมิพท์รงกลม ลวดลายประณีตเป็นดอกเบญจมาศ อบจนมสีี
เหลือง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเทคนิคการท าขนมอบที่ยอดเยี่ยม
ของผูค้นในสมยัน้ัน อกีจดุเดน่ทีต่อ้งไม่พลาดชมคอืมมัมีซ่าก
มนุษยโ์บราณ อายุเก่าแก่ 2,800-3,800 ปี อันดับ 1 
(หมายเลข 1) คอื Loulan Beauty “โฉมงามโหลวหลาน” 
ทีเ่ป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปทีข่ดุพบในซนิเจยีง มอีายุกว่า 
3,800 ปี แจง้ทุกท่านไวล้่วงหนา้ ว่าโฉมงานโหลวหลานออน
ทวัรต์ลอด เธอถูกเชญิไปเที่ยวที่พิพิธภณัฑต์่างประเทศอยู่
เสมอ ทางพิพิธภณัฑซ์นิเจียงไดจ้ าลองรูปลกัษณท์ีน่่าจะใช่
เธอในอดตีกาลไวใ้หท้่านชม  ถา้ไม่พบเธอ ท่านยงัสามารถ
ชมรา่งมมัมี่อืน่ ๆ ทีอ่ยู่ในยุค 2,800-3,800 ปี ทีผ่่านมา ซึง่
อยู่ในสภาพสมบูรณไ์ม่แพก้นั (พิพิธภัณฑปิ์ดวันจันทร)์ 
19.20 น. อ าลาอูรูมูฉี เดนิทางกลบัสุวรรณภูม ิโดยสายการ
บนิซานตงแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ SC 8885 

23.05 น. ถงึสนามบนิคุนหมงิ แวะพกัอรยิาบท (ไม่ออกนอก
สนามบนิ | ขึน้เคร ือ่งบนิล าเดมิ) 

01.00 น. (วนัรุง่ขึน้) เดนิทางกลบัถงึสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิ
ภาพ  

 

                                                                   

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 เป็นมัมมี่ที่เก่าแก่ที่สุดที่ขุดไดใ้นซิ
นเจียง เมื่อตายเธอมีอายุราว 40-45 ปี มี
เลือดกรุป๊โอ มีเช ือ้ชาติ Europa  เมื่อพบ
ศพห่อดว้ยฟางและขนสตัวห์ยาบ สวมหมวก
ขนนก ใบหนา้เขม้ จมูกโด่งแหลม เบา้ตาลกึ 
ขนตายาว 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 
 

  

              

 

 

 

 

              

                www.xjmuseum.com.cn  
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ทวัรนี์ไ้ม่ลงรา้นขอ้บป้ิงรฐับาล 
 

ทวัรนี์ไ้ม่มรีาคาเดก็ และไม่แจกกระเป๋า  

บรกิารน ้าดืม่วนัละ 2 ขวด 

อตัราค่าบรกิารรวม  ค่าตั๋วเคร ือ่งบินซานตงแอรไ์ลน ์SC  
ไปกลบั ตั๋วกรุป๊ ช ัน้ประหยดั กรงุเทพฯ-อรูมููฉี-กรงุเทพฯ|ค่า
ตั๋วเคร ือ่งบินภายในประเทศ คา้ชการ-์อูรูมูฉี |ค่าที่พกั 2 
ท่าน ต่อ หน่ึงหอ้งคู่ |ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน | ค่าวซีา่
ประเทศจีน |ค่าอาหารทุกมือ้ที่ระบุตามรายการ | ค่ารถ
รบัส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ |ค่าบตัรผ่าน
ประตูเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ตามรายการ |ค่าระวาง
น ้าหนักกระเป๋าเดินทางขึน้เคร ือ่ง ที่มีน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 
23 กโิลกรมั |ค่าประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน 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 200 หยวน ตลอดทรปิ 

ส ารองทีน่ั่ง  

มดัจ าเมือ่จอง 20,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

สว่นทีเ่หลอืช าระหมดกอ่นเดนิทาง 1 เดอืน 

 

                                                        

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

วนัเดนิทาง  
14-23 ม.ิย. 2561    ราคา 79,900 บาท 

12-21 ต.ค. 2561    ราคา 82,900 บาท 

- ราคานีร้วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่แลว้ 

- ราคานีร้วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่แลว้ 

- พกัหอ้งเดีย่ว จา่ยเพิม่ 10,000 บาท 

- ราคานีส้ าหรบักรุป๊เดนิทาง 10 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 10 ท่าน  / บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงราคา 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทีม่ีการขึน้ลงของเงนิตรา
ต่างประเทศ หรอืทกีารปรบัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

เง่ือนไขการยกเลกิ  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป-เก็บ
ค่าใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั-เก็บ
ค่าใชจ้า่ย 40,000 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


