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เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง
ทะเลทรายจันทรา อูรม
ู ูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)
โดยสายการบินการไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์

กําหนดการเดินทาง

1
2
3
4
5
6
7

วันที่ 14-21 ก.ย.60
วันที่ 12-19 ต.ค. 60

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ (BKK-LHW MU270 /01.30-06.30)
กรูงเทพฯ-หลันโจว-หลิวเจียเสีย-วัดปิงหลิง-หวงเหอมู่ชิง-สวน
กังหันน้ํา
หลันโจว(นั่งรถไฟความเร็วสูง /4.30 ช.ม.)-เจียยี่กวน-กําแพง
เมืองจีนด่านเจียยี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่)
เจียยี่กวน-ตุนหวง-ทะเลทรายจันทรา(รวมค่าขี่อูฐ)-สระน้ําเสี้ยว
พระจันทร์
ตุนหวง-ถ้ําโม่เกาคู-ตุนหวง(นั่งรถไฟด่วน/3.30 ช.ม.)-ทูรูฟาน
ระบบชลประทานใต้ดินข่านเอ่อจิ่ง-เมืองโบราณเจียวเหอ-สวน
องุ่น-เขาเปลวไฟ-ทูรูฟาน-อุรุมูฉี
เขาเทียนซานเทียนฉือ(รวมรถ+ล่องเรือ)ตลาดต้าปาจา

ราคา
ราคา
เช้า เที่ยง ค่ํา
- -

57,900.54,900.โรงแรมที่พัก

✈

O

O FEITIAN HOTEL OR SAME

O

O

O

O

O

O FUGUO HOTEL OR SAME

O

O

O

O

O

O

O HUOZHOU HOTEL OR SAME
MIDONG INTER HOTEL OR
O
SAME
MIDONG INTER HOTEL OR
O
SAME

(GO) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทรายจันทรา อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)

JIAYUGUAN HOTEL OR
SAME
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พิพิธภัณฑ์ซินเกียง(ปิดทุกวันจันทร์)- วัดต้าฝอ-อูรูมูฉี(
MU4649/15.30-18.00)-หลันโจว(MU269/21.30-00.30)กรุงเทพฯ

8

O

O
✈✈

วันแรก กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
22.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10
เคาน์เตอร์ W สายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุก
ท่าน
วันที่สอง
01.30 น.
06.30 น.

เช้า

กลางวัน
บ่าย

กรูงเทพฯ-หลันโจว-หลิวเจียเสีย-วัดปิงหลิง-หวงเหอมู่ชิง-สวนกังหันน้ํา
ออกเดินทางสุ่ เมืองหลันโจว โดยเที่ยวบินที่ ✈ MU270
เดินทางถึง เมืองหลันโจว เมืองหลวงของมณฑลกานซู มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของจีน คนในสมัยราชวงศ์ฮั่นเรียกว่า เมืองจินเฉิง หรือเมืองแห่งทองคํา เพราะ
ได้สร้างเมืองที่ได้ขุดพบแร่ทองคําทางตอนเหนือของเมือง ล้อมรอบด้วยขุนเขาทาง
เหนือและทางใต้ คือ ภูเขาเกาหลานซาน และฟ่งหวง แม่น้ําหวงเหอเป็นแม่น้ํา
สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศจีน ไหลผ่านกลางเมืองหลันโจว และเป็นต้นกําเนิด
ของแม่น้ําบนที่ราบสูงชิงไช่-ธิเบต นําท่านผ่านตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว นําท่าน
รับประทานอาหารเช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านชม หลิวเจียเสีย หรือเขื่อนหลิวเจียเสีย เป็นเขื่อนชลประทานที่สร้างขึ้นเมื่อ
ประมาณ ปี 1964 เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่กว่า 3
มณฑลได้แก่ มณฑลกานซู มณฑลส่านซี และมณฑลชิงไห่ เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อ
การจัดสรรน้ําต่างๆ
ทั้งยังสร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ําท่วม และเป็นพื้นที่ที่ผลิต
กระแสไฟฟ้า หลังจากนั้นนําท่านชม วัดปิงหลิง เป็นวัดที่ตั่งอยู่ใกล้กลับเขื่อนหลิวเจีย
เสีย
ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูปแกะสลักจากหิน เป็นวัดที่เริ่มสร้างในสมัย
ราชวงศ์เป่ย จนถึงราชวงศ์หมิง ชิง ภายในวัดมีพระพุทธรูปกว่า 600 องศ์ ทั้งองค์น้อย
องค์ใหญ่ โดยองค์ที่ใหญ่ที่สุดสูงกว่า 27 เมตร นับเป็นจิตรกรรมแกะสลักหน้าผาที่
สวยงามของจีน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชม หวงเห่อมู่ชิง หรือ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ําเหลือง ตั้งอยู่ที่ถนนปิง
เหอลู่ ซึ่งสร้างโดยหญิงชาวจีน เป็นการแกะสลักรูปผู้หญิงที่นอนทอดมองลูกน้อยด้วย
แววตาที่แสดงถึงความรักความอบอุ่นที่นอนอยู่ข้างๆตน ด้วยหินแกรนิต เป็นการ
เปรียบเทียบกับแม่น้ําหวงโห เป็นสายน้ําที่หล่อเลี้ยงชาวจีนหลายร้อยหลายพันล้านคน

(GO) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทรายจันทรา อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)
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ค่ํา
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

หลังจากนั้นนําท่านชม สวนกังหันน้ํา เป็นกังหันวิดน้ําที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ําหวงโห
มากกว่า 250 ตัว ทําให้เมืองหลันโจวถูกเรียกว่า เมืองหวงแห่งกังหันน้ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
 พักที่ FEITIAN HOTEL OR SAME
หลันโจว(นั่งรถไฟความเร็วสูง)-เจียยี่กวน-กําแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นําท่านสู่สถานีรถไฟ(D2743/ 07.55-12.33) เพื่อเดินทางสู่ ใช้เวลาเดินทาง
เจียยี่กวน ด่านประตูเจียอี้กวนเป็นด่านปราการที่สําคัญของเส้นทางสายไหม ถือเป็น ประมาณ 4.30
ซุ้มประตูด่านสุดท้ายของกําแพงเมืองจีน จุดด่านตะวันตก ประกอบด้วยกําแพง ซุ้ม
ชั่วโมง
ประตู กําแพงเมือง ด่านปราการ ซึ่งสร้างด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทําด้วยดิน
เหนียวและทรายที่หาได้ง่ายโดยการนําดินมาคั่ว เพื่อฆ่าเมล็ดพืชและผสมปูนขาว ,ข้าว
เหนียว ,นํ้าตาลฯลฯ มาตําอัดแน่นเป็นชั้นๆจนเป็นกําแพงที่ทนทานแข็งแรง เนื่องจาก
ฟืนไฟหายากมากในทะเลทราย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นกําแพงเมือง
จีนด่านสุดท้าย ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกที่อยู่ไกลที่สุดของจีน ปราการแห่งนี้สูงกว่า 1,770
เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล เป็นที่ตั้งของหอระวังภัย ซึ่งสร้างขึ้นปลายราชวงศ์หมิง ถึง
ต้นราชวงศ์ชิง ตัวกําแพงได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งแรกประมาณปี 1507 ด้านหนึ่ง
ทอดไปทางตะวันตกเฉียงใต้สู่เทือกเขาชิเหลียนซาน และอีกด้านทอดไปไปทางเหนือ
สู่เทือกเขาเป่ยซาน สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่นี้เห็นได้ชัด นับเป็นด่านชัยภูมิที่เหมาะสมแก่
การป้องกันการรุกรานจากข้าศึกได้ดี
ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมใช้เวลา
ก่อสร้างราว 100 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์มีพื้นที่ 33,500 ตารางเมตร ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาที่
มีความกว้างเพียง 15 เมตร
 รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
 พักที่ JIAYUGUAN HOTEL OR SAME
เจียยี่กวน-ตุนหวง-ทะเลทรายจันทรา(รวมค่าขี่อูฐ)-สระน้ําเสี้ยวพระจันทร์
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองตุนหวง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู
ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของ
จีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ทั้งยังเคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตซึ่ง
เป็นเส้นทางคมนาคมสําคัญจากจีนไปยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เนินทรายหมิงซาซาน ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ให้ท่านขี่
อูฐ (รวมค่าขี่อูฐ) ชมทะเลทรายอันกว้าง ซึ่งอูฐจะเดินเรียวแถวกันตามแนวสันทรายที่

(GO) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทรายจันทรา อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)

ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ
4-5 ชั่วโมง
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ค่ํา

โค้งไปโค้งมา หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงลมสะท้อนเป็นเสียงคล้าย การลั่น
กลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง ซึ่งตามตํานานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูก
พายุทรายพัดกระหน่ําและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้ ดังนั้นเมื่อท่านลื่น
ไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น และมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลง
จากยอดเขา หลังจากนั้น ใครท่านชม สระน้ําเสี้ยวพระจันทร์ เป็นบ่อน้ํากลาง
ทะเลทราย ที่มีน้ําตลอดเวลาไม่เคยเหือดแห้ง มีความลึกเพียง 5 เมตร บ่อแห่งนี้มีรุ
ปร่างลักษณะคล้ายกับเสี้ยวพระจันทร์ จะเป็นที่มาของชื่อนี้
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ FUGUO HOTEL OR SAME

วันที่ห้า ตุนหวง-ถ้ําโม่เกาคู-ตุนหวง(นั่งรถไฟด่วน)-ทูรูฟาน
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชม ถ้ําโม่เกาคู ถือเป็นมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “มอเกา” เป็น
ถ้ําที่มีคูหาน้อยใหญ่กว่า 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม พระพุทธรูปแกะสลัก
และองค์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งผลงานแต่ละคูหาได้มีการสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 366 -1277
ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ํามอเกาแห่งนี้ เกิดจากความ
เพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับ
เนื่องเกือบหนึ่งพันปี
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังจากนั้นนําท่าน นั่งรถไฟความเร็ว(D2711 /17.25-20.59) ไปสู่ เมืองทูรูฟาน

ค่ํา
วันที่หก
เช้า

ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ
3.30 ชั่วโมง

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HUOZHOU HOTEL OR SAME
ระบบชลประทานใต้ดินข่านเอ่อจิ่ง-เมืองโบราณเจียวเหอ-สวนองุ่น-เขาเปลวไฟทูรฟู าน-อุรุมูฉี
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชม ระบบชลประทานใต้ดินข่านเอ่อจิ่ง เนื่องจากเมืองทูรูฟานเป็นเมืองที่มี
พื้นที่ส่วนมากเป็นทะเลทราย จึงได้มีการคิดค้นระบบน้ําใต้ดินโดยการต่อท่อน้ําใต้ดิน
ซึ่งเป็นท่อที่ให้น้ําแข็งที่ละลายได้ไหลลงจากที่สูงมายังพื้นที่โอเอซิสเพื่อเป็นการ
ป้องกันน้ําระเหย จากนั้นนําท่านชม เมืองโบราณเจียวเหอ คือเมืองโบราณที่ใหญ่
และเก่าแก่ที่สุด ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และยังถูกบันทึกว่าเป็นซากเมือง
โบราณนับสองพันปีที่ยังสมบูรณ์แบบ โดยในปี นําท่านแวะชม สวนองุ่น นับเป็น
ผลไม้ที่ปลูกมากที่สุดในมณฑลซินเจียง โดยเฉพาะเมืองทูรูฟาน เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อใน
เรื่องนี้ นอกจากองุ่นแล้วยังมีผลไม้ต่างเช่น แอพปริคอด ลูกท้อ แตง ฯลฯ ที่ส่งขาย

(GO) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทรายจันทรา อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา

ในประเทศ และยังส่งออกต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งตาละปี จะมัการจัดเทศกาลองุ่นอีก
ด้วย เพิ่เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 1961 ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็น
สถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมแห่งหนึง่ ของประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลั ง รั บ ประทานอาหารกลางวั น นํ า ท่ า นเที่ ย วชม เขาเปลวไฟ นั บ เป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองทูรูฟาน ตั้งอยู่ ทิศเหนือของเมือง ซึ่งเป็นทางเหนือของ
เส้นทางสายไหม ซึ่งทั้งหมดของภูเขาจะมีลักษณะเป็นหินสีอิฐ ไม่มีต้นไม้หรือหญ้า
เลย หากได้มองไกลๆลักษณะจะคล้ายกับเปลวไฟสีแดง ภูเขาแหง่นี้เป็นฉากหนึ่งใน
ละครเรื่องไซอิ๋วอีก ด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมื องอูรูมูฉี เมือ งเอกของเขต ใช้เวลาเดินทาง
ปกครองตนเองซินเจี ย ง ตั้ง อยู่ แถบเทือกเขาเทีย นซานที่ความสูง 900 เมตรเหนื อ
ประมาณ
ระดับน้ําทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก 2.30 ชั่วโมง
ที่สุด ประชากรทั้ง มณฑลมี ป ระมาณ 160 ล้านคน ชมชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวซิ
นเจียงที่มีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของ
ตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋
เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ MIDONG INTER HOTEL OR SAME

วันที่เจ็ดเขาเทียนซานเทียนฉือ(รวมรถ+ล่องเรือ)-ตลาดต้าปาจา
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านสู่ เขาเทียนซานเทียนฉือ (รวมรถ+ล่องเรือ) เป็นจุกชมวิวที่มีชื่อเสียง ทั้งยัง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A นําท่านล่องเรือชมความงามของธรรมชาติบนความ
สูง 1,910 เมตรจากระดับน้ําทะเล ณ ทะเลสาบเทียนฉือ เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วย
ยอดภูเขา และแสงสะท้อนกับน้ําในทะเลสาบที่ใส แสงตกกระทบผืนน้ําส่องประกาย
ระยิบระยับทําให้เกิดภาพที่งดงาม
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านสู่ ตลาดต้าปาจา เป็นตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของอูรูมูฉี จําหน่ายสินค้า
พื้นเมือง ที่เมืองต่าง ๆในประเทศจีนไม่มีขาย รวมทั้งสารพัดผลไม้แห้ง ไม่ว่าจะเป็น
อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ เครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมทั้งเครื่อง
ทองเหลือง ไม่ว่าจะเป็นแจกัน, กาน้ําชา ฯลฯ ให้พวกเราช้อปกันอย่างจุใจ
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ MIDONG INTER HOTEL OR SAME
วันที่แปด พิพิธภัณฑ์ซินเกียง- วัดต้าฝอ-อูรูมูฉี-หลันโจว-กรุงเทพฯ
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเกียง สถานที่สําคัญที่ไม่ควรพลาด ชมหลักฐานทาง
(GO) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทรายจันทรา อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)
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21.30 น.

โบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเจียง ชมการจําลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้
ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ และจุดเด่นคือซาก
มนุษย์โบราณที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเจียง มีอายุกว่า 3,000 ปี
จากนัน้นําท่านสู่ วัดต้าฝอ วัดพระใหญ่เขาไฟแดง ตั้งอยู่ที่สวนไฟแดงเมืองอูรูมูฉี ซึ่ง
เป็นวัดศาสนาพุธแบบจีน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสุ่ เมืองหลันโจว โดยเที่ยวบินที่ ✈ MU4649
เดินทางถึง ท่านอากาศยาน เมืองหลันโจว รอเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ ภายใน
สนามบิน (อิสระอาหารค่ํา)
นําท่านเดินทางกลับสุ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ ✈ MU269

00.30 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กลางวัน
15.30 น.
18.00 น.

************************************
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
อัตราค่าบริการ
ราคา
ผู้ใหญ่

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 14-21 ก.ย. 60
วันที่ 19-24 ต.ค. 60

57,900
54,900

ราคาเด็ก(ไม่
มีเตียง)
นอนกับ
ผู้ใหญ่ 2
ท่าน
57,900
54,900

ราคาเด็ก(มี
เตียง)
นอนกับ
ผู้ใหญ่2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม
8,000
8,000

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***
ท่านละ 490 หยวน /ทริป/ต่อท่าน ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

(GO) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทรายจันทรา อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)
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เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความ
ถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ (1,500 บาท)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
(GO) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทรายจันทรา อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)
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เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม 2 ใบ/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนัก เงื่อนไขตามสายการ
บินกําหนด
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ทั้งหมดรวมเป็น 490 หยวน ต่อท่าน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์แ ละจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้ องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
(GO) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทรายจันทรา อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)

8
http://www.chinaprotour.com/

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368
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6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
** ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวี
ซ่า
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
(GO) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทรายจันทรา อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)
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8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2
หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1.
ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.
นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.
นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4.
นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
(GO) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทรายจันทรา อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
.................................................................................................................................... .................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................
ปี............................
ภ า ย ใ น 1 ปี ท่ า น เ ค ย เ ดิ น ท า ง ไ ป ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ห รื อ ไ ม่
 ไ ม่ เ ค ย
 เ ค ย โ ป ร ด ร ะ บุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2.
(MISS.
/
MRS.
/
MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษั ทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

(GO) เส้นทางสายไหม หลันโจว ตุนหวง ทะเลทรายจันทรา อูรูมูฉี 8 วัน 6 คืน (MU)
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