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ก าหนดการเดินทาง วันที่  9  - 18   มิถุนายน 2561 

วันแรก  (1) กรุงเทพฯ สุวรรณภมู ิ– นครเฉินตู – เมอืงอูหลู่มู่ฉี    

08.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตท่ีู 2-3 ) 
เคาท์เตอร์ D  สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ 
คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น  

10.00 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ TG618 
14.30 น. ถึงเมืองเฉินต ู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้น าท่านเดินทาง

สู่อาคารภายในประเทศ 
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18.00 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองอูหลู่มู่ ฉี  โดยสายการบนิเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8841     
21.30 น.      ถึงเมือง อูหลู่มู่ ฉี  เมืองหลวงของเขตปกครอง

ตนเองซินเจียงอุยกร์ู “อูหลู่มู่ฉี” หรือ “อูรุมฉี” 
(Urumqi) เป็นคําภาษามองโกล หมายถึง ดินแดน
แหง่ทุง่หญ้าอนัแสนงาม ตัง้อยูบ่นท้องทุ่งท่ีราบ
ทางตอนเหนือของเทือกเขาเทียนซาน โดยทิศ
ตะวนัออกมีเทือกเขาป๋อเกอต้าซาน (5,445 เมตร) 
เป็นปราการกัน้ ทิศใต้มีแนวป่าไม้ของเชิงเขาเทียนซาน สว่นทิศตะวนัตกและทิศเหนือ ติดกบัท่ีราบ
จุนการ์ อนัเป็นท่ีราบตอนกลางของซินเจียง ตัง้อยูบ่นระดบัความสงู 680-920 เมตรจาก
ระดบันํา้ทะเล ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจดัถึง     -30 องศาเซลเซียส อูหลูมู่่ฉี นบัเป็นเมืองใหญ่
ระดบัเมืองหลวง ท่ีอยูห่า่งไกลจากชายฝ่ังทะเลมากท่ีสดุในโลก คือหา่งจากชายฝ่ังทะเลด้านท่ีอยู่
ใกล้ท่ีสดุ ก็ยงัไกลถึงกวา่ 2,250 กิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในซินเจียงท่ีมีชาวฮัน่อยูอ่าศยัมากท่ีสดุ คือ
ถึงกวา่ร้อยละ 72 ของประชากร อูหลูมู่่ฉี ใช้เวลามาตรฐานเดียวกบักรุงเป่ยจิง ท่ีอยูห่า่งไปทาง
ตะวนัออกราว  4,000 กิโลเมตร ดงันัน้ เวลาท้องถ่ินท่ีถกูต้อง ควรช้ากวา่ท่ีเป่ยจิงประมาณ 2 ชัว่โมง 
ดงันัน้ ในเดือนพฤษภาคม ท้องฟ้าท่ีอูหลูมู่่ฉีกวา่จะมืดก็ลว่งเข้าเวลากวา่ 3 ทุม่เข้าไปแล้ว   

 ท่ีพกั เมืองอูหลู่มู่ฉี  乌鲁木齐希尔顿酒店 - Hilton Urumqi   ระดับ 5 ดาว หรือระดบัเดียวกนั 

วันที่สอง (2)  ตลาดต้าปาจา - อูหลู่มู่ฉี –  คาลามาอี ้– สวนภเูขาน า้มันมงักรด า       

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้เชิญช้อปปิง้ ณ ตลาดต้าปาจา แหลง่รวม

สนิค้าพืน้เมืองมากมาย อาทิ มีดเหลก็ซินเจียง แส้
หางจามรี เสือ้ผ้า พรมเปอร์เซีย ผลไม้ อาหาร
ท้องถ่ิน และสนิค้าอ่ืนๆ อีกมาก บาซาร์ 
(Bazar)ตลาดนดัขายสนิค้าพืน้เมือง เลอืกซือ้ของท่ี
ระลกึ เช่น ผ้าพนัคอสสีวย เคร่ืองเงินแบบอาหรับ 
ผลไม้อบแห้ง เช่น องุน่ แอปริคอด กีว ี อินทผาลมั 
เลอืกซือ้เมลด็อลัมอนอบแห้ง เมลด็วอลนตัอบแห้ง และถัว่อบแห้งชนิดตา่งๆ  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 หลงัอาหารนําทา่นเดินทางสูเ่มืองคาลามาอี ้ (เคอ

ลาหม่าอี)้ ซึง่ถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี 
ระหวา่งทาง ทา่นจะได้ชมทุง่ไร่การเกษตรและ
ทิวทศัน์ทะเลทรายโกบีอนักว้างใหญ่ ถึงแล้ว 

 นําทา่นเข้าสู ่ สวนภเูขาน า้มันมงักรด า ให้ทา่นได้
ชมความอลงัการอนัยิ่งใหญ่ตระการตาของทุง่ภเูขา

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297466-d8425534-Reviews-Hilton_Urumqi-Urumqi_Xinjiang_Uygur.html
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นํา้มนันบัสบินบัร้อยลกูเรียงรายกนัจนคนท้องถ่ินบริเวณนีว้า่ ภเูขามงักรดํา เป็นแหลง่นํา้มนัท่ีใหญ่
ท่ีสดุในเมืองจีนถือเป็นแหลง่เงินแหลง่ทอง  จากนัน้นําทา่นชม อ่างเก็บน า้มังกร 9 หัว ซึง่มีความ
สวยงามทา่มกลางสายนํา้ท่ีไหลออกมาจากมงักรทัง้ 9 หวั อยา่งพร้อมเพรียงกนั และมีบริเวณ
โดยรอบอนัสวยงามให้ทา่นได้เก็บภาพไว้เป็นท่ีระลกึ     

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูปลาย่าน 

 พักที่เมืองคาลามาอี ้ 克拉玛依雪莲宾馆 XUE LIAN  HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม (3)  คาลามาอี ้– ทุ่งน า้มันเคอลามาอ ี– เมืองผีอูเหอเอ่อ+รถราง -  ปู้ เอ่อจิน  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ ทุ่งน า้มันเคอลามาอี 

หรือคาลาเมย์  Karamay ท่ีร่ํารวยขึน้มาด้วย แทน่
ขดุเจาะนํา้มนัดิบอนัมหาศาลกระจดักระจายอยู่
กลางผืนทะเลทรายอนัแสนเวิง้ว้าง  และเปลา่
เปลีย่ว ทางตะวนัตกของแอ่งท่ีราบจุนการ์คําวา่ 
 “คาลาเมย์” เป็นภาษาเหวยหวเูอ่อร์ หมายถึง 
“นํา้มนัสดํีา” นบัจากปี ค.ศ.1955 เป็นต้นมา ได้มี
การขดุนํา้มนัดิบจากทุง่แหง่นีข้ึน้มา 30 ปีตอ่มา 
ท้องทุง่ทะเลทรายคาลาเมย์ จึงกลายเป็นเมืองอนั
ทนัสมยั เพรียบพร้อมด้วยสิง่อํานวยความสะดวก
ทกุสรรพสิง่ ท่ีเนรมิตขึน้ได้ รวมทัง้คลองสง่นํา้ดิบท่ี
ผนัผา่นกลางทะเลทรายมาจากแม่นํา้คาเอ่อฉีสอื 
อนัเป็นผลมาจากรายได้นํา้มนัดิบ ท่ีถกูขดุเจาะขึน้
มาถึงไม่ต่ํากวา่ 6.32 ล้านตนัตอ่ปี   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นชม เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือ แพะเมือง

ผี  (Ghost City) เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ ท่ี
เกิดจากการกดัเซาะของลมทําให้เกิดเป็นรูปร่าง
ตา่งๆ เม่ือพนัล้านปีก่อนพืน้ท่ีบริเวณเมืองปีศาจเคย
เป็นทะเลสาบท่ีมีนํา้ใสสะอาด เป็นท่ีหากินของสตัว์
โลกดกึดําบรรพ์ เช่น ไดโนเสาร์ เม่ือถึงยคุ 
PTROSAURS และ STEGOSAURS เปลอืกโลกมี
การเคลือ่นตวัอยา่งรุนแรง ทําให้ท้องทะเลสาบ
บริเวณนีพ้ลกิตวักลบักลายเป็นทะเลทรายที่มีแอ่ง
หบุหินลกึ เวลาและกระแสลมได้ขดัเกลาภูเขาหิน
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เหลา่นีเ้ป็นรูปร่างตา่งๆ บ้างดเูหมือนหอสงู เหมือน
เจดีย์ ปราสาท และอีกมากมายท่ีมีสสีนัตา่งๆ 
ประติมากรรมธรรมชาติเลก็ๆท่ีซอ่นตวัอยูก่ลาง
ทะเลทรายโกบี เม่ือลมพดัผา่นเม็ดทรายจะปลวิ
กระจายบงัเกิดเสยีงแวว่ราวเสยีงคํารามของเสอืสงิห์
ในยามพลบค่ํารอบด้านมืดมิดบรรยากาศนา่
สะพรึงกลวั กบัเร่ืองราวท่ีเลา่ขานกนัถึงสมยักองทพั
แดงเรดการ์ด ของเหมาเจ๋อตงุครัง้ตอนท่ีเข้ามายดึ
ครองแผน่ดินของชาวอุยกร์ู ณ ท่ีมณฑลซินเจียงแหง่
นี ้ ในราตรีท่ีมืดสนิท สายลมท่ีพดักระโชกกบัเสาดิน
ท่ีสง่เสยีงโหยหวน มนัทําสร้างความนา่กลวัให้กบั
เหลา่กองทหาร จึงทําให้พืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นท่ีมาของ
ช่ือแพะเมืองผี ท่ีแพะเมืองผีจะมีรถรางให้บริการชม
บริเวณท่ีเป็นไฮไลท์ หรือ ถ้านกัทอ่งเท่ียวมีเวลาเยอะสามารถเลอืกเดินชมได้คะ แตใ่ช้เวลามากสกั
หนอ่ย นอกจากนีแ้ล้วภายในแพะเมืองผีจากมีกิจกรรมขี่อูฐ ถ่ายภาพ ชมธรรมชาติ หรือ ขบัมอเตอร์
ไบค์ชมธรรมชาติ คา่ใช้จ่ายไม่รวมในรายการะ ตอ่จากนัน้นําทา่นเดินทางตอ่ถึง เมืองปู้ เอ่อจิน เป็น
เมืองท่ีมีช่ือเสยีงในเร่ืองของปลานํา้เย็นซึง่ เป็นปลาท่ีมีเนือ้นุม่และมีกลิน่หอมท่ีสามารถหาได้จาก
สถานท่ีท่ีมีนํา้เย็นท่ีไหลจากเทือกเขาท่ีนํา้แข็งละลายและไหลจากเทือกเขานํา้แข็งลงมาสูแ่ม่นํา้หรือ
ทะเลสาบ  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูปลาย่าน 

 พกัท่ี 神湖大酒店(布尔津县) - Shen Hu Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันที่ ส่ี     (4)  ปู้ เอ่อจิน – คานาสือ –  เขตทิวทศัน์คานาสือ  

                         – สามโค้งงามแห่งคานาส  (ไม่รวมล่องเรือ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ คานาสือ ดินแดนท่ีได้รับ
การยกยอ่งวา่เป็นแผน่ดินท่ีบริสทุธ์ิท่ีเป็นแหลง่
สดุท้ายของมวลมนษุย์ท่ีปราศจากมลภาวะและ
สวยงามท่ีสดุท่ีหลงเหลอือยูใ่นโลก พร้อมสมัผสักบั
กลิน่อายของความบริสทุธ์ิของธรรมชาติรอบกาย
โอบล้อมด้วยภเูขาทัง้ซ้ายขวาซึง่รายรอบไปด้วยต้น
ยางท่ีขึน้อยูอ่ยา่งแนน่ ยามต้องแสงแดดเป็นสี
เหลอืงทองงามระยบั สว่นของพืน้ราบมีการเลีย้งลกู

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuu6-x_8zYAhUMP48KHSJEDSoQFghMMAM&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1162969-d1310782-Reviews-Shen_Hu_Hotel-Burqin_County_Xinjiang_Uygur.html&usg=AOvVaw00WTY-3EAKtGufATFu003V
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ม้า ลกูแกะของชาวบ้านแถบริมทะเลสาบ และเม่ือมองออกไปไกลๆ จะแลเห็นความงดงามอนันา่ติด
ตรึงใจมิรู้เลอืน  ระหวา่งทางทา่นสามารถได้เห็นรูป
ป้ันหินในกลางทุ้มหญ้า  สว่นใหญ่เป็น  หินแกะสลกั
รูปปัน้คน ท่ีเหมือนจริงจํานวนมาก เป็นภมิูทศัน์ท่ีทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมที่สาํคญัของซิน เจียง ใน
ทุง่หญ้าท่ีมีการกระจายสว่นใหญ่ มนัเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกบัสสุาน พวกเขาบางถกูฝังอยูใ่นหลมุฝังศพ
หรือตัน้ไว้เฝ้าหลมุฝังศพ หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก – มนัเป็นทิศทางของดวงอาทิตย์ขึน้ เป็นการ
เร่ิมต้นของชีวิต และความแข็งแรง 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางสู ่เขตทิวทศัน์คานาสือ น าท่าน

เปล่ียนน่ังรถอุทยาน เพื่อนําทา่นชมทะเลสาบ
เทวดา เป็นทะเลสาบท่ีมีจุดเดน่อยูท่ี่ความใสของนํา้
และภเูขาท่ีตัง้เดน่เป็นสงา่อยูด้่านหลงัทะเลสาบแหง่นี ้
จากนัน้ชม ทะเลสาบวงพระจันทร์ ( เย่ียเล่ียงวาน 

) ท่ีมีตํานานเลา่ขานวา่เป็นทะเลสาบท่ีมีรอยเท้าของ
เจงกิสขา่นเป็นรอยเท้าก่อนท่ีทา่นจะเดินทางขึน้สู่
สรวงสวรรค์ ซึง่ทะเลสาบแหง่นีจ้ะมีหลากหลายสสีนั 
และสขีองนํา้นัน้เปลีย่นแปลงไปตามอุณหภมิูกบั
ลกัษณะของท้องฟ้าในยามนัน้ ถ้าท้องฟ้ามีลกัษณะ

ครึม้สขีองทะเลสาบจะมีสฟ้ีาคราม และในคราวท่ี
ท้องฟ้าแจ่มใสลกัษณะของนํา้จะมีสฟ้ีาใส แตค่วามนา่
อศัจรรย์ของทะเลสาบนีจ้ะอยูท่ี่เม่ือทะเลสาบแหง่นี ้
แบง่เป็น 2 สใีนเวลาเดียวกนั  และชม ทะเลสาบ
มังกรหลับ ซึง่จะมีเกาะอยูต่รงกลางของทะเลสาบดู
คล้ายกบัสนัหลงัของมงักร  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พักที่鸿福生态度假酒店  Hongfu Lake Kanas Resort 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า      (5)   อุทยานคานาสือ(เข้าครัง้ที่สอง) - กวนยวีถิง  – ปู้ เอ่อจิน – หาดห้าสี  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นเดินทางเข้าสู ่อุทยานคานาสืออีกครัง้ ชม พลับพลาชมมจัฉาหรือกวนยวีถิง  ณ ระดบั 
2,030 ม. อยูบ่นยอดเขา ชมทุง่ดอกไม้ ป่าสนเขา ในวนัฟ้าใสกระจ่าง  จะสามารถเห็นยอดเขาหิมะ
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โหยว่อีเ้ฟิง ปราการกัน้พรมแดนจีน-รัสเซียได้  พร้อมกบัผืนนํา้ทะเลสาบสคีราม ในอ้อมกอดของ
ภเูขาอลัไต อนัทอดยาวไกลลบิตดักบัทิวทศัน์ของป่าสนไซเปรส ป่าเบิกซ์ และหลากพนัธ์ุไม้เมือง
หนาวท่ีปกคลมุด้วยสเีขียวขจีสดใส 
 (ช่วงเดือนมิถนุายน-กรกฏาคมท่ีคานาสอืจะมีทุง่ดอกไม้ป่าบาน บนยอดเขามีหิมะ อากาศเย็น
สบาย และช่วงเดือนปลายเดือนกนัยายน ผืนป่าคานาสอืก็จะเปลีย่นสกีลายเป็นผืนป่าห้าสีครับ) 
 

 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดินทางกลบัเมืองปู้ เอ่อจิน แวะชม หวูไฉ่

ทาน หรือ หาดห้าสี ท่ีหินแต่ละก้อนริมฝ่ังธารนํา้คา
เอ่อฉีสอืเหออนัยาวไกลสดุสายตา เม่ือยามท่ีต้องแสง
สริุยาเพลาบา่ย จะระยิบระยบัพริบพรายไปยาวไกล 
จนเป็นหลากสสีนัดูคล้ายอญัมณี อยา่งนา่อัศจรรย์ใจ 
นําทา่นเดินตอ่ถึงเมืองปู้ เอ่อจนิ ตัง้อยูก่ึ่งกลาง
ระหวา่งเมืองอาเลอ่ไท ่ ทางตะวนัออก กบัเมืองฮาป้า
เหอ ติดชายแดนคาชคัสถานทางตะวนัตก มีขนาด
พืน้ท่ี  10,400 ตร.กม. ประชากรประมาณ 70,000 คน 
มีสภาพภมิูประเทศเป็นภเูขาสงู ท่ีราบ และทะเลทราย 
ปู้ เอ่อจินขึน้ช่ือเร่ือง ปลาน า้เย็น  ซึง่เป็นปลาท่ีมีเนือ้
นุม่และกลิน่หอม อาศยัอยูใ่นลาํนํา้เย็นท่ีหลอม
ละลายมาจากธารนํา้แข็ง ของแม่นํา้ Ertrix หรือ คา
เอ่อฉีสอืเหอ ซึง่เป็นแม่นํา้ของจีนสายเดียวท่ีไหลไปสู่
ขัว้โลกเหนือ  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    
 พกัท่ี 神湖大酒店(布尔津县) - Shen Hu Hotel  ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันที่หก              (6)   ปู้ เอ่อจิน – เมืองคาลามาอี ้- เมืองอีห้นิง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นเดินทางสู ่เมืองคาลามาอีอ้ีกครัง้ ตัง้อยูแ่ถบ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuu6-x_8zYAhUMP48KHSJEDSoQFghMMAM&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g1162969-d1310782-Reviews-Shen_Hu_Hotel-Burqin_County_Xinjiang_Uygur.html&usg=AOvVaw00WTY-3EAKtGufATFu003V
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ซินเจียงตอนเหนือ และอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของแอ่งจุง ซึง่ถือเป็นเมืองใหม่ในเขต
ทะเลทรายโกบี ท่ีขึน้ตรงตอ่สว่นกลางซินเจียง ช่ือ
เมืองในภาษาอุยกร์ูมีความหมายวา่“ดํา” ปัจจบุนั
คาราเมย์ มีช่ือเสยีงในฐานะท่ีเป็นเมือง
อุตสาหกรรมนํา้มนั เป็นแหลง่นํา้มนัดิบท่ีใหญ่มาก

แหง่หนึง่ของจีน มีกําลงัการผลตินํา้มนั 6.32 ล้าน
ตนัตอ่ปี เมืองคาราเมย์ยงัเป็นเมืองสมยัใหม่ท่ีมีการ
วางผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบแบบแผน ตามผงั
เมืองสมยัใหม่ มีการสร้างเข่ือนเก้ามงักร เขื่อน
ชลประทานท่ีกกัเก็บนํา้ไว้หลอ่เลีย้งชาวเมือง และ
ยงัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสยีงอีกด้วย 
นอกจากนัน้เมืองคาราเมย์ ยงัมีบอ่นํา้มนัดําท่ีมีนํา้มนัผดุขึน้มาตลอดเวลา เมืองนีจ้ึงจดัได้วา่เป็น
เมืองแหง่เศรษฐีอีกเมืองหนึง่ของประเทศจีน ระหวา่งทางผา่นชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามของสองข้างทาง
ถึงเมืองคาลามาอี ้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
   หลงัอาหาร นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
15.00 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองอีห้นิง โดยเที่ยวบินที่ CZ1233 
15.50 น.      ถึงเมืองอีห้นิง ตัง้อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ

ของเขตปกครองตนเองชนเผา่ซินเจียงอุยกร์ู ซึง่ตัง้อยู่
ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน ณ ใจกลางของ
แม่นํา้อีหลเีหอ ทางภาคตะวนัตกของภเูขาเทียนซาน 
มีอากาศอุ่นชืน้ เป็นเมืองท่ีชุ่มชืน้แหง่หนึง่ในภาค
ตะวนัตกของจีน  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

  พักที่伊宁隆鑫 5星楼 Longxin Hotel  ตึก 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด   (7)   เมืองอีห้นิง – เมืองนาราถี - เขตทุ่งหญ้านาราถี 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองนาราถี ดินแดนทุง่หญ้า
กว้างแหง่เทือกเขาเทียนซาน เป็นภาษามองมองโกล 
แปลวา่ แสงอาทิตย์ ดงัท่ีเลา่ขานวา่ กองทพัของทา่น
เจงกิสขา่นโดยการนําทพัของบุตรชายคนท่ีสองได้
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เดินทพัมุ่งหน้าไปทางทิศตะวนัตกเพื่อข้ามผา่นหุบ
เขาอีลี ่ ซึง่ขณะนัน้เกิดอากาศแปรปรวนหิมะอยา่ง
หนกัทําให้เหลา่ทหารทัง้หนาวทัง้เหน่ือยไม่เต็มใจ
เดินทางตอ่ แตก็่ได้พบกบัทุง่หญ้าสวยงามและอุดม
สมบูรณ์เม่ือยามพระอาทิตย์สอ่งแสงปรากฏ เหลา่
ทหารถึงตะโกนขึน้วา่ นารัตนารัต จากนัน้มาช่ือนีก็้
ได้รับการยอมรับจากชาวคาซคั...ทุง่หญ้านาราถี มี
พืน้ท่ียาว 180 กิโลเมตร จากทางทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตก รายล้อมด้วยเทือกเขาเทียนซานทัง้
สามด้านฝ่ังตะวนัออกเป็นหบุเขาอีลี่ โดยแม่นํา้นีเ้กิดจากการรวมตวัของแม่นํา้สาขา 3 แหง่ คือ 
คาสอื ก่งไหนส่อืและเทอ่เคอ่สอื ระหวา่งทางผา่นชมแม่นํา้คเูนส หรือ  ก่งไหนส่อื (KUNES RIVER) 
เป็นแม่  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นํา้ท่ีไหลผา่นแม่นํา้อีลีไ่ปทางทุง่หญ้านาราถี  ชมเขต
ทุ่งหญ้านาราถี (NARATI GRASSLAND) ทุง่หญ้าท่ี
เต็มไปด้วยต้นอลัไพน์ตามธรรมชาติ ความอุดม
สมบูรณ์ของทุง่หญ้าบริเวณนีเ้กิดจากดินดํา โดยความ
สงูของต้นหญ้าสงูกวา่ 70-90 เซนติเมตร ซึง่ช่วงเดือน
กนัยายนของทกุปีทุง่หญ้าแหง่นีร้ะดบัความสงู 1,800 
เมตรเหนือระดบันํา้ทะเลและเป็นถ่ินท่ีอยูช่นกลุม่น้อยชาวคาซคั  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
  พกัท่ี  新源那拉提草原明珠大酒店 CAO YUAN MING ZHU HOTEL หรือเทียบเถ้า 

วันที่แปด    (8)    เขตทุ่งหญ้าเลีย้งสัตว์นาราถี - ปายันปูลัค - ทะเลสาบห่านฟ้า   

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้นําทา่นออกเดินทางจากนาราถี สูป่ายัน
ปูลัค ระหวา่งทางผา่น เขตทุ่งหญ้าเลีย้งสัตว์

นาราถีเป็นทุง่หญ้าท่ีกว้างใหญ่มากจะเรียกวา่ทุง่
หญ้าฟ้ากว้าง มีหญ้าท่ีเขียวขจี มีดอกไม้ป่าบาน
สะพร่ังในช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. ใครท่ีมา ณ ท่ีแหง่นี ้
จะมี ความหลงใหลในบรรยากาศและความ
สวยงามและจะได้กลิน่ไอหอมของหญ้าและดอกไม้
บริเวณทุง่หญ้าแหง่นี ้ ซึง่ เป็นทุง่หญ้าใหญ่ระดบั 2 
ของประเทศจีน มีฝงูววั แพะ และมีแม่นํ้าไหลผา่น
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หลายสาย พาทา่นชมวิวทิวทศัน์รอบทุง่ หญ้า และให้
ทา่นได้สมัผสัอากาศบริสทุธ์ิและวิวธรรมชาติ 
รอบพร้อมเก็บภาพความประทบัใจ ทุง่หญ้าแห่งนี ้
ตาม บทกวีแหง่นกันิพนธ์ิจีนขนานนามวา่ ทุง่หญ้า
เทียมมวลหมู่เมฆสวรรค์   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
ไปตามเส้นทางธรรมชาติเข้าสู ่ เขตอนุรักษ์
ธรรมชาติทุ่งหญ้าปายันปลัูค และทะเลสาบ
เทียนเอ๋อห ู หรือ ทะเลสาบห่านฟ้า  Swan lake 
ระหวา่งทางชมธรรมชาติอนัสวยงามของขนุเขา ทุง่
หญ้า ป่าสน ในอ้อมกอดของเทือกเขาเทียนซานอนั
งดงาม โดยเฉพาะในกลางเดือนมิถนุายน สองข้าง
ทางจะละลานตาไปด้วยดอกไม้ป่าเมืองหนาวนานา
ชนิด“ปายันปูลัค” เป็น ภาษามองโกล หมายถึง 
“น า้พุอันอุดมสมบูรณ์กลางภเูขา” เป็นทุง่หญ้าอนั
กว้างใหญ่ มีขนาดพืน้ท่ี 23,800 ตร.กม. นบัเป็นทุง่
หญ้าใหญ่อนัดบั 2 ของจีน รองจากทุง่หญ้า
มองโกเลยี   อยูท่างตะวนัตกของอ าเภอเหอจิง้ ใน
แขวงปกครองตนเองชนชาติมองโกลบาอินก
วอหลิง  ซึง่อยู ่ ณ พืน้ท่ีแอ่งกระทะหยิวเอ๋อตซูอื ใจ
กลางเทือกเขาหิมะเทียนซาน แถบลุม่ แม่น า้ไคตู

เหอ ตอนบน อนัมีสผีลกึใส แอ่งกระทะหยิวเอ๋อตซูือ 
ตัง้อยูใ่นระดบัความสงู 2,300 –  3,100 เมตร รทก. 
ณ ท่ีนัน้ แม่นํา้ไคตเูหอไหลคดเคีย้วผา่นแอ่งท่ีราบ 
ก่อตวัเป็นบริเวณแหลง่นํา้มีความยาว 30 กม. กว้าง 
10 กม. เนือ้ท่ีรวม 1,370 ตร.กม. มีทะเลสาบ ทุง่หญ้าชุ่มนํา้ และหนองบงึใหญ่น้อยกระจายอยู่ทัว่ 
ในฤดใูบไม้ผลถิึงใบไม้ร่วง (เม.ย.-ก.ย.) พืน้ท่ีชุ่มนํา้แหง่นี ้จะเป็นสวนสวรรค์ของมวลเหลา่ปักษาไพร
นานาชนิดนบัแสนตวัท่ีตา่งบินมาพกัพิงอาศยัและผสมพนัธ์ุวางไข ่ ก่อนอพยพตอนใต้ในฤดกูาล
หนาวเหน็บอนัยาวนาน โดยเฉพาะพืน้ท่ีนีเ้ป็น เขตอนุรักษ์พันธ์ุหงส์ป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี
ถึง 3 ใน 5 สายพนัธ์ุของโลกคือ Mute Swan, Whistling Swan & Whooper Swan ฮูเปอร์
สวอน (-ต้าเทียนเอ๋อ) เป็นหงส์ป่าท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ โดยวดัจากปลายปากถึงปลายหางได้ถึง 
152 ซม. มีสขีาวบริสทุธ์ิทัง้ตวั ปากสดํีาโคน ปากสเีหลอืง รวมถึง นกกระเรียนสเีทา นกกระยางขาว 
นกนางนวล นกเป็ดนํา้หายากนานาชนิด โดยเฉพาะในเดือนมิ.ย. จะเป็นชว่งเวลาฟักไขข่องมวลหมู่
หงส์เหิน จึงเป็นทุง่ทองของนกัชมปักษาโดยแท้    
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ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
 พกัท่ี  新源那拉提草原明珠大酒店 CAO YUAN MING ZHU HOTEL หรือเทียบเถ้า   

วันที่เก้า  (9)    เมืองนาราถี - สะพานอีห้นิง – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมืองอีห้นิง - อูหลู่มู่ฉี - เมือง
เฉินต ู

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
นําทา่นจากเมืองนาราถีเดินทางกลบั เมืองอีห้นิง 

เมืองอีหนิงเป็น "เมืองแหง่สวนดอกไม้" ท่ีตัง้อยูท่าง
ชายแดนภาคตะวนัตกของจีน มีประชากรรวม 37 ชน
เผา่ มีการละเลน่ของชนกลุม่น้อยหลายชนิด เช่น 
การแขง่ขนัขี่ม้าและการแยง่แพะของชนเผา่คาซกั ซึง่
เป็นวฒันธรรมที่มีเอกลกัษณ์ของเมืองอีหนิง 
นอกจากนี ้ เมืองอีหนิงยงัเป็นศนูย์กลางการคมนาคม
ทางบกระหวา่งภาคตะวนัตกกบัภาคตะวนัออกของ
จีน เป็นเมืองการค้าสาํคญัท่ีเปิดสูทิ่ศตะวนัตกของซิ
นเจียงและทัว่ประเทศจีน  ชมทศันียภาพตลอดสอง
ข้านทาง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
ชมทศันียภาพสองฝ่ังแม่นํา้อีลีเ่หอท่ีสะพานอีล่ีเหอต้าเฉียว โดยเฉพาะในยามอาทิตย์อสัดงสาด
แสงสแีดงลงอาบสายนํา้อีลีเ่หอท่ีไหลละมนุนุม่นวล จนขึน้ช่ือวา่สวยงามโรแมนติกท่ีสดุ  แม่นํา้อีลีมี่
ต้นนํา้มาจากเทือกเขาเทียนซาน ได้รวบรวมเอาลาํแควน้อยใหญ่หลายสาย ทอดผา่นหบุเขาอีลี ่แล้ว
ไหลเข้าสูป่ระเทศคาชคัสถานทางด้านตะวนัตก สายแม่นํา้อีริ โครงการสาํหรับถนนเมืองใหม่เส้นทาง
ความยาว1164.398 เมตร สะพานหลกัความยาวรวม 306.46 เมตร การลงทนุรวม 43316.3922 
หม่ืน หยวน และทา่นจะได้ต่ืนตาไปกบัท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์ท่ีเบง่บานสะพร่ังไปตามหบุเขา
แม่นํา้อีหล ี ซึง่สง่ผลให้เมืองอีหล ี กลายเป็นผู้   ผลติดอกลาเวนเดอร์รายใหญ่แหง่หนึ่งของ
โลก  นอกจากนีแ้ล้วเมืองอีหลยีงัโดดเดน่ไปด้วยทศันียภาพของทุ่งหญ้าท่ีเปลีย่นสสีนัไปตามฤดกูาล 
จึงสง่ผลให้เมืองอีหลกีลายเป็นเมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีเร่ิมมีความคกึคกั และได้รับ ความนิยมในหมู่
นกัทอ่งเท่ียวมากขึน้ในทกุๆปีอีกด้วย  
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 ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน 
18.45 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองอูหลู่มู่ ฉี  โดยเที่ยวบินที่ CZ6826  
20.05 น.         ถึงอูหลู่มู่ ฉีเมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียง ซึง่เป็นเขตปกครองตนเองท่ีใหญ่ท่ีสดุภายใต้การ 
 ดแูลของประเทศจีน จากนัน้เดินทางตอ่ กลบัเมืองเฉินตู   

22.40 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองเฉินตู เท่ียวบินท่ี 3U8842  

01.50 น.           ถึงสนามบิน นครเฉินตู จากนัน้นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั 
 พักที่เมืองเฉินตู   成都希尔顿酒店 - Hilton Chengdu ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่สิบ  (10)  เฉินตู – กรุงเทพฯ 

   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
วนันีใ้ห้ทา่นพกัผอ่นเต็มท่ี ตามตามอธัยาศยั 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
  ได้เวลาอนัสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 

15.05น.   บินลดัฟ้ากลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยเท่ียวบินท่ี TG619 
17.20น.   ถึงทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ  

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297463-d7983834-Reviews-Hilton_Chengdu-Chengdu_Sichuan.html
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อัตราค่าบริการ  
      

ก าหนดการเดินทาง 

คณะเดินทาง 20 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ / ท่าน ( 2 ท่าน / ห้อง ) พักเดี่ยวเพิ่ม 

วันที่ 9 -18 มิถุนายน 2561 71,800.-บาท 8,800.-บาท 

 
อัตรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่านํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
   ค่าวีซ่าปกติ 4 วนัทําการ     บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    

 ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 
อัตรานีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น                                            
   ค่านํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  อตัราค่าวซ่ีาด่วน เมือ่ส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

   ย่ืนวีซ่าดว่น 2-3 วนั จ่ายเพิม่ท่านละ 1,100 บาท 

 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ / ขอสงวนสทิธ์ิท่ี

จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้าในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตราต่างประเทศ / การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไม่
เท่ียวบางรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระคา่ทัวร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทําประกนัอบุตัเิหตใุห้กบั
ลกูค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
เง่ือนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบนิ  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในตา่งประเทศ ซึ่งไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่
เหนือการควบคมุของเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ อาท ิการนดัหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือ
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทาง
ไม่ถกูต้อง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 


