
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เดนิทางวันที่    

วันแรก             (1) กรุงเทพฯ  สนามบินดอนเมือง – ซีอาน 

14.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทยแอร์เอเชีย FD 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารแกท่า่น  

16.40น.  ออกเดินทางสูเ่มืองซีอาน  โดยเที่ยวบินที่ FD588 

  รับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง 
21.35 น. ถึงสนามบินเมืองซีอาน ถึงเมืองซีอาน ตัง้อยูใ่นหบุเขาท่ีมีแม่นํา้เวย่ไหลผา่น มีประวติัศาสตร์

ยาวนานกวา่ 6,000 ปี ได้ถกูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวง ในสมยั
ตา่งๆรวมทัง้สิน้ 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศนูย์กลางการติดตอ่ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหวา่ง 
จีนกบัประเทศตา่งๆทัว่โลก เป็นจุดเร่ิมต้นของเส้นทางสายไหมอนัเลือ่งช่ือ มีโบราณสถาน
โบราณวตัถ ุเก่าแก่อนัลํา้คา่และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสาํคญัของจีน  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง 
นําทา่นเดินทางสูโ่รงแรม 

พักซีอาน西安经开智选假日酒店  (Holiday Inn Express Xi'an North)  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

https://www.agoda.com/zh-cn/holiday-inn-express-xi-an-north/hotel/xian-cn.html


 

วันที่สอง ซีอาน –สุสานจักรพรรดจิิ๋นซี –หลันโจว – สะพานเหล็กแม่น า้หวงเหอ – หวงเหอหมู่ ชิง   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําทา่นสูตํ่าบลหลนิถ่ง ชม สุสานจักรพรรดจิิ๋นซี (ปิงหม่าหย่ง) 
การขดุค้นพบทางประวติัศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของจีน และยิ่งใหญ่

ท่ีสดุสิ่งหนึง่ของโลกในศตวรรษท่ี 20 และตราบจนทกุวนันี ้ ทางการ
รัฐบาลจีนถือวา่ สสุานฉินสือ่หวง ท่ียงัรอการขดุค้นนัน้ เป็นสิง่
มหศัจรรย์ของโลกในยุคโบราณชิน้ท่ี 8 กองทพัทหารดินเผาภายใน
สสุานและรถม้าสมยัราชวงศ์ฉิน จํานวนมาก มีขนาดใหญ่โต
มโหฬารซุกซอ่นอยูภ่ายใต้พืน้ดิน ตามบนัทกึในประวติัศาสตร์ จีนถกู

ขดุพบโดยบงัเอิญจากชาวนาตระกลูหยางจํานวน 7 คน ในหมู่บ้าน
ซีหยาง เมืองหลนิถง ในต้นของฤดใูบไม้ผลิในปี พ.ศ. 2517 ท่ีขดุดินเพื่อหาบอ่นํา้ไว้ใช้สาํหรับ
เพาะปลกูในฤดหูนาวท่ีจะมาถึงภายในหมู่บ้าน ในวนัท่ี 5 
ของการขดุดินเพื่อหาบอ่นํา้ เม่ือขุดลกึลงไปประมาณ 4 
เมตร ก็พบกบัวตัถท่ีุทําด้วยดินเผาท่ีมีลกัษณะรูปร่างคล้าย
กบัเหยือกสาํหรับใสนํ่า้ จึงคอ่ย ๆ ขดุดินอยา่งระมดัระวงั 
และเม่ือยิ่งขดุลกึลงไปก็พบกองทพัทหารดินเผาในชุด
เกราะ คนัธนแูละลกูธนทูองเหลอืงจํานวนหนึง่ หลงัการขดุ
พบโดยบงัเอิญ ชาวนาตระกลูหยางได้จุดธูปกราบไว้เพื่อ
ขอขมาเน่ืองจากเข้าใจวา่เป็นวดัหรือโบราณวตัถ ุ หลงัจาก

นัน้อีก 2 เดือน เจ้าหน้าท่ีของทางการที่รับผิดชอบในการ
ขดุหาแหลง่นํา้ของจีน ได้เข้ามาตรวจสอบความคืบหน้า
ของการขดุหาแหลง่นํา้ของชาวบ้าน ก็ได้พบกบัสิง่ท่ีชาวนาตระกลูหยางค้นพบ และสงัเกตเห็นถึง
ลกัษณะของอิฐและรูปปัน้ดินเผาท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบัท่ีสสุานของฉินสือ่หวง จึงได้รายงานไปยงั
ทางการของมณฑลฉ่านซี และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 องค์การยเูนสโกได้ลงมติให้สสุานฉินสือ่
หวง เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองซีอาน 

15.05 น. โดยรถไฟความเร็วสงูขบวนท่ี  G641    เดินทางสูเ่มืองหลันโจว 
18.17 น. ถึงเมืองหลันโจว เมืองหลันโจว เมืองหลวงของมณฑลกานช ู มณฑลทาง   ภาคตะวนัตกเฉียง

เหนือของจีน  คนในสมยัราชวงศ์ฮัน่เรียกวา่ เมืองจินเฉิง หรือเมืองแหง่ทองคํา    เพราะได้      สร้าง
เมืองท่ีได้ขดุพบแร่ทองคําทางตอนเหนือของเมือง ล้อมรอบด้วยขนุเขาทางเหนือและทางใต้   คือ 
ภเูขาเกาหลานซาน และฟ่งหวง แม่นํา้หวงเหอ เป็นแม่นํา้สายเลอืดใหญ่ท่ีหลอ่เลีย้งประเทศจีน      
ไหลผา่นกลางเมืองหลนัโจว และเป็นต้นกําเนิดของแม่นํา้บนท่ีราบสงูชิงไห-่ทิเบต 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81


ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นชม สะพานเหล็กแม่น า้หวงเหอ ชาวบ้านเรียกกนั

วา่สะพานท่ี 1 แม่นํา้หวงเหอ สะพานเหลก็เดิมสร้างในสมยั

ราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1368-1398 สร้างเป็นเรือขนาดใหญ่ 
24 ลาํติดตอ่กนั ถึงฤดหูนาวก็จะรือ้ออก พอถึงหน้าร้อนก็จะ
ตอ่ขึน้มาใหม่ เป็นสะพานท่ีเช่ือมระเบียงแมนํ่า้หวงเหอ 

มณฑลชิงไห ่และมณฑลหนิงเซี๊ยะ 
นําทา่นชม หินสลกั มารดาแห่งแม่น า้เหลือง หรือหวง
เหอหมู่ ชิง  เป็นรูปนอนตะแคง ศอกดนัศีรษะหนัมองลกู
น้อยท่ีนอนอิงแอบอยูข้่างๆ มารดา  สายตาท่ีนางมองดลูกู
น้อยนัน้ เป็นแววตาท่ีช่างอบอุ่นด้วยความรักเป็นท่ีสดุ  รูป
ปัน้นี ้  เปรียบเสมือนแม่นํา้หว งเหอ เป็นมารดาท่ีหลอ่เลีย้ง

มวลประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนท่ีประดจุดงัหนึง่เป็นบุตรน้อยของนางมายาวนานกวา่ 4,000 ปี 
ต้นธารแหง่ประวติัศาสตร์ชาติจีน ท่ีมีความผกูพนักบัสายนํา้หวงเหออยา่งลกึซึง้ มิแหง่แตป่ฐม
กษัตริย์ในยคุตอนต้น ทรงเกรงตอ่อิทธานภุาพของลาํนํา้หวงเหอ 

พกัหลนัโจว长信国际酒店(兰州市) - Changxing International Hotel  หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที่สาม        หลันโจว – อุทยานป่าหินแม่น า้เหลือง – หวูเว่ย  –  สุสานเหลยไถ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองจิงไท่ Jingtai  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. )อยูบ่ริเวณ
ตะวนัตกเฉียงใต้ของหยินชวน บริเวณรอยตอ่สามมณฑล ระหวา่ง หนิงเซี่ย กานซู และมองโกเลยีใน 
ตะวนัออกของระเบียงเหอซ ี แม่นํา้หวงเหอท่ีไหลมาจากทิศตะวนัตกสูบู่รพาทิศตัง้แตค่รัง้บรรพกาล 

ได้หกัโค้งเปลีย่นทิศทางไหลกลบัสูทิ่ศตะวนัตกท่ีหมู่บ้านอ่าวมงักรเก่า “เหลา่หลงวัน่” Old Longwan 
老龙湾 จากโค้งนํา้ แม่นํา้หวงเหอและธรรมชาติได้ก่อให้เกิดภมิูทศัน์มหศัจรรย์อนัยิ่งใหญ่แหง่ลุม่

นํา้เหลอืงตอนเหนือ ”อุทยานป่าหินแม่นํา้เหลอืง” แหง่จิงไท ่ Yellow River Stone Forest National 
Park黄河石林国家公园    
 
 
 
 
 
 
ชม อทุยานป่าหินแม่น า้เหลือง เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั 4A  ในนาม"พิพิธภณัฑ์ธรณีวิทยาโลก" 
มี 200 ล้านปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการเคลือ่นไหวของเปลอืกโลก ตากลม ฝน การกดัเซาะทางธรณี
วิทยกลายเป็นสเีหลอืงทําให้เกิดมหศัจรรย์แม่นํา้เหลอืง จุดชมวิวหินป่า ทะเลทราย นา ทะเลทราย

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297409-d1985304-Reviews-Changxing_International_Hotel-Lanzhou_Gansu.html


โอเอซิสฟาร์มและทรัพยากรอ่ืน ๆ ร่วมกนัอยา่งสวยงาม ภเูขาและแม่นํา้รวมแบบคงท่ีและแบบไดมิก
ท่ี พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมสาํหรับการผจญภยั, การผจญภยัลอ่งแก่ง, ปีนหน้าผา, การพกัผอ่นหยอ่นใจและ
สาํรว จทางธรณีวิทยา (สมัผสัประสบการณ์ลอ่งแพหนงัแกะ)    

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองหวูเว่ย  ในอดีตเรียก เหลียงโจว มีช่ือเสยีงในฐานะเมืองประวติัศาสตร์บน
เส้นทางสายแพรไหม และ เป็นแหลง่เพาะเลีย้งจามรีขนสขีาวขึน้ช่ือของประเทศในอดีตเคยใช้เป็น
เส้นทางท่ีเดินทางสู ่ ดินแดนทิเบตทางตอนใต้ นําทา่นเยี่ยม
ชม สุสานเหลยไถ  สมยัราชวงศ์ฮัน่ตะวนัตก ในเดือน
ตลุาคม ปีค.ศ.1969 ได้มีการขดุค้นพอหลมุฝังศพแม่ทพั
สมยัราชวงศ์ฮัน่ตะวนัตกเข้าไปโดยบงัเอิญ สิง่สาํคญัท่ีได้
พบในสสุานแหง่นีคื้อ รูปหล่อทองเหลืองอาชาผยอง ท่ี
เรียกขานกนัวา่ “หม่าท่าเฟยเอีย้น”  หรือ “ม้าเหยียบนกนางแอ่นเหนิลม”   อนัเป็นม้าสวรรค์
ตะวนัตก สิง่สดุยอดปรารถนาของจกัรพรรดิในสมยัราชวงศ์ฮัน่ มีรูปลกัษณ์สงา่งามในทว่งทา่กําลงั
กระโจนทะยานมุ่งไปเบือ้งหน้าอยา่งทระนงองอาจ เท้าทัง้สามกําลงัเหาะหินอยูก่ลางนภา เท้าท่ีสี่
เหยยีบอยูเ่หนือตวันกนางแอ่นท่ีกําลงัถลาลม มีรูจมกูเปิดกว้าง และปากกําลงัพน่ควนัระบาย
ออกมา ร่ําลอืกนัวา่เหงื่อของม้าสวรรค์นีมี้สแีดงประดจุชาด ในยามท่ีสง่เสยีงร้องอยา่งคกึคะนองนัน้ 
สามารถสยบม้าของศตัรูให้หมอบราบคาบได้โดยงา่ยดาย “หม่าทา่เฟยเอีย้น” คือสญัลกัษณ์ของ
เมืองหวูเ่วย่ ของการทอ่งเท่ียวประเทศจีน และเส้นทางสายแพรไหมอนัยาวไกลถึง  เมืองจงเว่ย 
เมืองทอ่งเท่ียวท่ีตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลหนิงเซี่ยะ เป็นเมืองท่ีตัง้อยูริ่มแม่นํา้เหลอืง 
มีความชุ่มชืน้เขียวขจี ในขณะท่ีพืน้ท่ีบางสว่นอยูใ่นเขตทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี西凉大酒店 Xiliang  Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ ส่ี          หวูเว่ย –  วัดพระใหญ่ ต้าฝอซื่อ  – เขตภมูิทัศน์จางเย่  ฉีเหลียนซาน หวู่ไฉ่ซาน  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองจางเย่ ชมพทุธสถานสาํคญัของจางเย่
คือ   วัดพระใหญ่ – ต้าฝอซื่อ Dafo Si สร้างในปีค.ศ.1098 สมยัซีเซี่ย
ภายในวิหารใหญ่เป็นท่ีประดิษฐานของพระนอนศกัด์ิสทิธ์ิองค์ใหญ่ท่ีสดุ
ของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระองัสากว้าง 7.5 ม.  พระกรรณ
ยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.  
 
 
 
 
 



เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เขตภมูิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซาน
ตันเสียตีเ้ม่า Zhangye Qilianshan Danxia Landform 
หรือ โขดภหูนิทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow 

Mountain  จดัเป็นหนึง่ในภมิูทศัน์        มหศัจรรย์ของจีนอนั
งดงามแปลกตา ในเขตภเูขาฉีเหลยีนซาน ครอบคลมุอาณา
บริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยูบ่นระดบั    ความสงู 
2,000-3,800 ม.จากระดบันํา้ทะเล ในทางธรณีวิทยา 
สนันิษฐานวา่มีอายมุานานกวา่ 2 ล้านปี ผา่นการกดักร่อน
ของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้ง แล้งของภมิู
ประเทศ เผยให้เห็นถึงชัน้ของแร่ธาตใุต้ดิน ท่ีบ้างเป็นริว้
เลือ่มลายหลากสสีนัพาดผา่นทัง้เนินภ ู แลซบัซ้อน บ้างเป็น
หบุโตรกลกึชนั บ้างคล้ายดัง่ปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการ
อนัหลากหลาย   

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี绿洲假日酒店 Zhangye  Lvzhou Holiday Inn  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้า           จางเย่ – เจียอีก้วน  –ก าแพงเมืองจีนเจียอีก้วน  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่ เจียอีก้วน ( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม )  เป็นซุ้มประตดูา่นสดุท้ายของ
กําแพงเมืองจีน จุดดา่นตะวนัตก ประกอบด้วย
กําแพง ซุ้มประต ู กําแพงเมือง ดา่นปราการ ซึง่สร้าง
ด้วยวตัถดิุบในท้องถ่ิน เน่ืองด้วยฟืนไฟหายากใน
ทะเลทราย จึงทําด้วยดินเหนียวและทรายที่หางา่ย 
โดยนําดินมาคัว่ฆา่เมลด็พืช  ผสมปนูขาว ข้าวเหนียว นํา้ตาลและตําอดัแนน่เป็นชัน้ๆ จนเป็นกําแพง
ท่ีทนทานแข็งแรง ซุ้มประตแูละกําแพงสร้างมาแล้วน ั บพนัปี บนตวักําแพงไม่มีต้นหญ้างอกเลย 
ดา่นประตเูจียอีก้วนเป็นปราการสาํคญัสาํหรับเส้นทางสายไหม 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร    
นําทา่นชม ก าแพงเจียอีก้วน ดา่นสดุท้ายของ
กําแพงเมืองจีน อยูท่างตะวนัตกท่ีอยูไ่กลท่ีสดุของจีน
ได้ถกูผนวกไว้ในปีค.ศ. 1372 อยูห่า่งไป 17  ไมล์   
ทางตะวนัตกของปราการแหง่นีส้งู  5817  ฟุต 
(1,773 เมตร)   เหนือระดบันํา้ทะเล    และสร้างแล้ว
เสร็จภายหลงัสถาปนาราชวงศ์หมิง       ลานจตัรัุส



ด้านในมีกําแพงรายล้อมและมีประตกํูาแพง 2 ประต ูทางสว่นบนของกําแพงท่ีสงู 33  ฟุต (10 เมตร) 
ยาว 2,100 ฟุต(640 เมตร) เป็นท่ีตัง้ของหอระวงัภยั  ซึง่สร้างขึน้ในราวปลายราชวงศ์หมิง ถึงต้น
ราชวงศ์ชิง (กลางศตวรรษท่ี  17 ) ตวักําแพงได้รับการบูรณะซอ่มแซมครัง้แรกประมาณปี ค.ศ. 
1507 ครัง้ท่ีสองในสมยัชิง    และอีกครัง้เม่ือไม่นานมานีป้ระตทูางใต้ (ซึง่มุ่งสูเ่มืองเจียยูก่วน)  มี
ลกัษณะเป็นโงซุ้มสงู  ทางด้านขวามือของประตเูป็นท่ีนัง่ชมละครของผู้ทรงฐานนัดรศกัด์ิ ด้านหนึง่
ทอดไปทางตะวนัตกเฉียงใต้สูเ่ทือกเขาชิเหลยีนซาน และอีกด้านทอดไปไปทางเหนือสูเ่ทือกเขาเป่ย
ซาน  สิง่ก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่นีเ้ห็นได้ชดั หากเดินทางเข้าจากทางทิศตะวนัตก อนสุาวรีย์ด้านนอกของ
ประตตูะวนัตกมีคําจารึกวา่ “ป้อมปราการท่ีแข็งแรงท่ีสดุในโลก” อนสุาวรีย์นีส้ร้างขึน้ในปีท่ี 14  ใน
รัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง หรือ ค.ศ.1809 นัน่เอง  ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาท่ีมีความกว้างเพียง 15 
เมตรนบัเป็นชยัภมิูท่ีเหมาะสมป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึได้ดีปัจจุบนัได้รับการบูรณะซอ่มแซมใช้
เวลาก่อสร้างราว 100 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์มีพืน้ท่ี  33,500  ตารางเมตร ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาท่ีมีความ
กว้างเพียง 15 เมตร นบัเป็นชยัภมิูท่ีเหมาะสม ป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึได้ดี 

   ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

พกัท่ี嘉峪关宾馆 Jiayuguan Hotel  หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่หก         เจียอีก้วน – เมืองตุนหวง– เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เดินทางสูเ่มืองตุนหวง  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 
ชม )  ตัง้อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลกาน
ซู ทางภาคตะวนัตกของจีน เป็นเมืองวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสยีงของจีน ตัง้อยูบ่นเส้นทางสาย
ไหม ซึง่เป็นเส้นทางคมนาคมสาํคญัจากจีนไปยงัเขต
ซีอวี ้เอเชียกลางและยโุรป และเคยเป็นชุมทางการค้าท่ีเจริญรุ่งเรืองในอดีต     

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้นําทา่นสู ่ เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน เป็นเนินทรายสงูพอสมควร เม่ือทา่นขึน้ถึงยอดเขา
ทา่นสามารถไถลลืน่ลงมาสูเ่ชิงเขาด้านลา่ง (SAND DUNE) หากโอกาสเหมาะทา่นอาจได้ยินเสยีง
ลมสะท้อนเป็นเสยีงคล้าย การลัน่กลองรบ เสยีงม้าร้อง เสยีงสู้รบและเสยีงคนร้อง ซึง่ตามตํานาน
เลา่วา่เคยมีกองทพัถกูพายทุรายพดักระหน่ําและถกูฝังทัง้
เป็นทัง้กองทพัอยูใ่ต้ภเูขาลกูนี ้ ดงันัน้เม่ือทา่นลื่นไถลลงมา
จากยอดเนินจึงอาจมีเสยีงประหลาดเกิดขึน้  และนําทา่น 
ข่ีอูฐไปชมสระน า้วงพระจันทร์ บ่อน า้ผุดหรือ โอเอซิส 
ท่ีไม่เคยเหือดแห้งแม้จะอยูก่ลางทะเลทรายทัง้ท่ีมีความลกึ
เฉลีย่เพียง 6 เมตรเทา่นัน้  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  พกัตนุหวง敦煌丽都酒店 LiDu International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 



วันที่เจ็ด         เมืองตุนหวง – ถ า้โมเกาคู – ซอีาน   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ชม  ถํา้โมเกาค ู มรดกโลกท่ียิ่งใหญ่อีกแหง่หนึง่ของโลก 
เป็นสิง่ก่อสร้างมหศัจรรย์บนหน้าผาของเขาหมิงซา กลาง
ทะเลทรายโกบี หา่งจากตวัเมืองตนุหวง ไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ราว 25 กิโลเมตร เป็นถํา้ท่ีมีคหูาใหญ่
น้อยถึง 495 คหูา มีภาพวาดสบีนผนงัสวยงามมีรูป
แกะสลกัพระพทุธรูปและองค์เจ้าแม่กวนอิม ปัจจุบนัเปิดให้
ชมเพียง 70 คหูาเทา่นัน้ในคหูาต้นๆ เป็นผลงานการบุกเบิก
ของพระสงฆ์เลอ่จุนในปี ค.ศ. 366 สว่นคหูาสดุท้ายขดุเม่ือ
ยคุท่ีมองโกลมีชยัชนะเหนืออาณาจกัรจีนใน ปี ค.ศ. 1277 
ดัง้นัน้ปฎิมากรรมหรือจิตรกรรมท่ีทา่นจะได้ชมท่ีถํา้โมเกา
แหง่นีเ้กิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยคุหลายสมยัตลอดช่วงประวติัศาสตร์ท่ี
นบัเน่ืองยาวนานเกือบ 1,000ปี ศิลปะท่ีถํา้ผาโม่เกาสว่นใหญ่สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์สยุและถงั 
ภาพวาดสมยัราชวงศ์ถงัสว่นมากเป็นนางฟ้าลอ่งลอยในอากาศ ซึง่ถือเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะถํา้ท่ี
ตนุหวง ภาพเขียนสภีายในถํา้ เป็นเร่ืองราวของความดี-ความชัว่ และความสขุนิรันดร์ในสรวงสวรรค์ 
คล้ายกบัวา่สวรรค์และโลกเป็นเอกภพเดียวกนั  ในจํานวนถํา้ 492 ถํา้โม่เกา(Mogao) เป็นถํา้มี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุและอายเุก่าแก่มาก แกะสลกัหน้าผาทางซีกตะวนัออกของภเูขาหมิงซา รวมความ
ยาว 1,600 เมตร ทกุตารางนิว้ของผนงัถํา้เต็มไปด้วยภาพวาดและรูปสลกัทางศาสนา และถํา้แหง่นี ้
มีภาพผนงักินเนือ้ท่ีกวา่ 45,000 ตารางเมตร นกัโบราณคดีตะวนัตกขนานนามภาพผนงัแห่งนีว้า่ 
“ห้องสมดุบนผนงั” 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองตนุหวง 

16.30 น.            โดยสายการบิน  CHINA EASTERN AIRLINES    เท่ียวบิน MU2216    เหินฟ้าสูเ่มืองซีอาน 

18.45 น. ถึงสนามบินเมืองซีอาน นําทา่นเดินสูภ่ตัตาคาร 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ในสนามบิน    
 นําทา่นเช็คตอ่เพื่อนกลบัประเทศไทย 
22.50 น. เหิรฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ  เท่ียวบินท่ี FD589 

01.45+1 น. ถึงทา่อากาศยานดอนเมือง กรุเงทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 



อัตราค่าบริการ         
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไป              -  บาท/ท่าน          - บาท/ท่าน 

หมายเหต.ุ..สัมภาระที่จะโหลดใต้ท้องเคร่ือง ทัง้ไปและกลับ ได้เพียงท่านละ 1 ชิน้ ชิน้ละ 20 กิโล  หาก 
เกิน สายการบินเรียกเก็บเพิ่มตามน า้หนัก 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั     คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป     บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ   

                    คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 
อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน 
   คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  
2. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
4. การยกเลกิ 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง 

4.2 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่

มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋ วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 



4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, 

การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
13.ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหต ุ  
-บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือสบัเปลีย่นรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 

/ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะมีการเปลีย่นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราตา่งประเทศ / การ
ไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะ
เหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกนัอุบติัเหตใุห้กบัลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 

-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการทอ่งเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการทอ่งเท่ียวในตา่งประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผิดชอบตอ่ความ
เสยีหายตา่งๆ  ท่ีอยูเ่หนือการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การ
สญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอบุติัเหตตุา่งๆ ฯลฯ  

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฏหมาย หรือเอกสาร
การเดินทางไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


