
 เทีย่วชมเมอืงคาลามาย เมอืงแหง่น า้มนัปิโตรเลยีม/ 
ชมคานาสทะเลสาบสวยทีส่ดุของจนี / ชมโกสซติ ีร้ปูรา่งทีส่วยแปลกตา/  

ช็อปป้ิงบารซ์ารต์ลาดพืน้เมอืงทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของเมอืงอลูมูฉ ี

                           ก าหนดการเดนิทาง  

6-13 กนัยายน 61 

วนัแรก :    สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.55 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิณ อาคาร  ผูโ้ดยสารขาออก ( ระหวา่งประเทศ ) ชัน้ 4 ประต ู5 เคา้

เตอร ์G สายการบนิ Shandong Airline เจา้หนา้ทีท่างบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

สมัภาระและเอกสารเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง :    กรงุเทพฯ– อลูมูฉู ี – คาลามาย  

 

03.00 น. เหริฟ้าสู ่อลูมูฉ ีโดยเทีย่วบนิที ่SC8886  สายการบนิ Shandong Airline  

05.55 น. ถงึ สนามบนิคนุหมงิ ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

07.20 น.  บนิตอ่ไป อลูมูฉ ี  

11.50 น.        ถงึ อลูมูฉ ีเมอืงเอกของเขตปกครองตนเองอยุกรูซ์นิเจยีง อลูมูฉใีนภาษามองโกลแปลวา่ฟารม์ปศสุตัว ์

ทีส่วยงาม เป็นเมอืงทีส่ าคญัทีส่ดุเมอืงหนึง่บนเสน้ทางสายไหมตัง้แตโ่บราณ ปัจจบุนัเป็นเมอืงที่

เจรญิรุง่เรอืงและสวยงามทีเ่ต็มไปดว้ยมนตเ์สน่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.00 เดนิทางสูค่าลามายโดยรถ(ระยะทาง 320 กม. ใชเ้วลาประมาณ 4  ชัว่โมง 30 นาท)ี คาลามายเป็น

ภาษาอยุกรูห์มายถงึน า้มนัสดี าเพราะเมอืงแหง่อดุมดว้ยน ้ามนั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

    

พกัที ่ โรงแรมทีค่าลามาย 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม :   คาลามาย (เขาน า้มนั) – GHOST CITY - เบอรช์นิ - หาดหา้ส ี

   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชมเนนิน า้มนั บนเนนิทีส่งู10กวา่เมตรมบีอ่หลาย

จดุมนี ้ามนัสดี าไหลออกจากตาน ้ามนัตลอดเวลา 

 (แลว้เดนิทางไปเมอืงปีศาจ 100 กม. 1.5 ชัว่โมง ) 

เทีย่ว เมอืงปีศาจ GHOST CITY ภมูปิระเทศลกัษณะ

ยารต์าน (Yadan) มเีนือ้ทีป่ระมาณ 10 ตารางกโิลเมตร 

ตัง้อยูก่ลางโกปิ เมือ่100ลา้นปีกอ่นพืน้ทีบ่รเิวณนีเ้ป็น

ทะเล เป็นทีห่ากนิของสตัวโ์ลกดกึด าบรรพ ์เชน่ไดโนเสาร ์

ภายหลังเกดิการเครือ่งไหวของเปลอืกโลก ท าใหท้อ้ง

ทะเลบรเิวณนีพ้ลกิตัวกลับกลายเป็นทะเลทรายทีม่แีอง่หบุ

หนิลกึ เวลาและกระ- แสลมไดข้ดัเกลาภเูขาหนิเหลา่นี้



เป็นรปูรา่งตา่งๆทีส่วยแปลกตา มหีนา้ผาสงูชนั มแีคนยอนทีค่ดเคีย้ว เปรยีบเสมอืนดนิ-   แดนพศิวง 

กลางวันเมือ่ลมพัดผา่นเม็ดทรายจะปลวิกระจายบงัเกดิเสยีงแวว่ราวเสยีงค ารามของเสอืสงิห ์ในยามพลบ

ค ่ารอบดา้นมดืมดิบรรยากาศน่าสะพรงึกลวั เหมอืนเสยีงสะทอ้นทีก่อ้งไปมา ท าใหรู้ส้กึขนลกุ และนีอ่าจ

เป็นทีม่าของชือ่ เมอืงปีศาจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางสู ่เบอรช์นิ เมอืงทีต่ัง้อยู ่เชงิเทอืกเขาอลัไต (ระยะทาง 215 กม.ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ซึง่เป็นเทอืกเขาทีไ่มย่าวมากนัก เริม่จากประเทศคาซคัสถานทศิตะวันตกมาสูอ่ลัไต ทศิตะวันตกสูท่ศิ

ตะวันออกเป็นพรมแดนธรรมชาตกิัน้ระหวา่งรัสเซยี มองโกล คาซคัสถานและจนี  

ดืม่ด า่กบัววิธรรมชาตทิีส่วยวจิติรตระการตาตลอด แลว้น า

ทา่นเทีย่วชม หาดหา้ส ีทีต่ัง้อยูร่มิแมน่ า้อริท์ชี ( Irtysh 

River ) ทีไ่หลลงสูม่หาสมทุรอารค์ทคิ (Arctic Ocean) 

ผ ิวดนิบรเิวณรมิแมน่ ้าเป็นกลุม่เนนิทีไ่มส่งูนัก เป็นภมูิ

ประเทศลักษณ์ยารต์าน (Yardan)ทีเ่ป็นหนิทราย

หลากหลายสสีนัทัง้สแีดง สเีหลอืง ชมพ ูขาว เมือ่ยามที่

แสงอาทติยส์อ่งกระทบจะปรากฏเป็นสายรุง้หา้สจีงึไดรั้บ

สมญานามวา่ หาดหา้ส ีเป็นภาพทีส่วยงามมาก หนิ

หลากหลายสอีนัสวยงามเกดิจากธาตโิลหะตา่งๆในดนิ  

  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร        

                                  

                        พกัที ่ โรงแรมเบอรช์นิ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่ ี ่:     เบอรช์นิ - คานาส (อา่วพระจนัทร ์– อา่วไดโนเสาร ์– อา่วเทวดา)  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เดนิทางสูเ่มอืงคานาส 135 กม. 3 ชัว่โมง 

ระหวา่งทางชมทศันยีภาพทีง่ดงามสองขา้งทางของ

เทอืกเขาอลัไตซึง่ประกอบดว้ย ป่าสน ทุง่หญา้ แมน่ ้า 

ฯลฯ  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชมความงาม อา่วพระจนัทร ์,อา่วไดโนเสาร ์

และอา่วเทวดา เป็นทะสาบทีม่จีดุเดน่อยูท่ีค่วามใสของ

น ้าและภเูขาทีต่ัง้เดน่เป็นสงา่อยูด่า้นหลังทะเลสาบแหง่

นี ้และชมธารน ้าหา้สเีป็นธารน ้าทีอ่ยูท่า่มกลางหนิสทีอง

รมิล าธารพรอ้มทัง้โอบลอ้มดว้ยธรรมชาตทิีม่คีวาม

สมบรูณ์ตลอดแนวของธารน ้าทีม่คีวามยาวไกลสดุ

สายตา เมือ่ยามทีแ่สงอาทติยต์อ้งล าธารความมหศัจรรย์

ของธารน ้าแหง่นีจ้ะปรากฏสูส่ายตาของทกุทา่น 

 

 *รายการนีย้งัไมร่วมคา่ลอ่งเรอืทะเลสาบ  

ทา่นละ 120 หยวน หากลกูคา้ตอ้งการลอ่งเรอืกรณุาแจง้ไกด ์หรอื ตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัรค์ะ่ * 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   

พกัที ่ โรงแรมคานาส 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ :     ทะเลสาบคานาส - ศาลาชมปลา - เบอรช์นิ  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เทีย่วทะเลสาบคานาสทีไ่ดรั้บเลอืกจาก China 

NationalGeographic วา่เป็นทะเลสาบทีส่วยเป็น



อนัดับทีห่นึง่ของจนี ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาอลัไต สงูจากระดับทะเล 1,374 ม. จดุทีล่กึทีส่ดุลกึ 188.5 ม. 

พืน้ทีป่ระมาณ 45.ตารากโิลเมตร รอบๆบรเิวณนัน้เป็นภเูขาหมิะ ป่าไมเ้มอืงหนาว ทุง่หญา้และหมูบ่า้น

ชาวถวูา๋ น ้าในทะเลสาบมาจากการละลายของหมิะบนยอดเขา ดา้นเหนอืสดุของทะเลสาบเป็นพรมแดน

ระหวา่งจนีรัสเซยี มองโกลเลยีนอกและคาซคัสถาน 

แลว้น าทา่นขึน้ ศาลาชมปลา ชมทัศนยีภาพทะเลสาบคานาสทีง่ดงามแบบภาพพาโนรามา ซึง่

ประกอบดว้ยน ้าใสเขยีวมรกต แนวทวิเขาอลัไตทีส่ลับซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ ป่าสนและทุง่หญา้ผนืใหญบ่นเนนิ

เขา เป็นภาพธรรมชาตทิีอ่ลังการและสวยวจิติรการตาอยา่งยิง่ ถา้โชคดจีะไดเ้ห็นปลาแดงขนาดใหญ่ 

(หงหว)ี ทีม่คีวามยาวประมาณ 8-12 เมตร ซึง่เป็นสิง่มหัศจรรยข์องทะเลสาบแหง่นีเ้ลยทเีดยีว ระหวา่ง

ทางทา่นจะผา่นแมน่ ้าเคอเออ๋ฉ่ีซือ่เหอ่เป็นแมน่ ้าแหง่เดยีวทีไ่หลสูท่ะเลขัว้โลกเหนอื 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เบอรช์นิ 135 กม. 3 ชม.  

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

 

พกัที ่ โรงแรมเบอรช์นิ 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก :       เบอรช์นิ - คาลามาย - อลููมู่ฉ่ ี 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง คาลามาย โดยรถ ระยะทาง 318 กม. ใชเ้วลาประมาณ 4.5 ชัว่โมง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง อลููมู่ฉี่โดยรถ ระยะทาง 310 กม. ใชเ้วลาประมาณ 4.5 ชัว่โมง 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

พกัที ่ โรงแรมอลููมู่ฉ่ ี4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีเ่จ็ด :       พพิธิภณัฑซ์นิเจยีง - ตลาดบารซ์า่ - สนามบนิอลููมู่ฉ่ ี   
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นชมพพิธิภณัฑซ์นิเจยีง เป็นทีบ่อกเลา่ถงึความลีล้ับ

ของ  สน้ทางสายไหมซึง่ในอดตีจะประกอบไปดว้ยประเทศและ

ชนเผา่ตา่งๆ ใชใ้นการคมนาคม และทา่นยงัจะไดท้ราบถงึรอ่งรอย

ประวัตศิาสตรท์างวัฒนธรรมจากอดตีกวา่จะมาเป็นมณฑลซิ

นเจยีงในปัจจบุนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

น าทา่นเทีย่วชม ตลาดบารซ์าร ์ ซ ึง่เป็นตลาดพืน้เมอืงทีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุของเมอืงอลูมูฉีู และใหท้า่นไดม้เีวลาเลอืกชมสนิคา้ของที่

ระลกึพืน้เมอืงอยา่งจใุจ สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิอลูมูฉีู 

 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

19.20  เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดย เทีย่วบนิที ่SC 8885 สายการบนิ Shandong Airline 

 

 

วนัทีแ่ปด :  อลููม่ฉู-ีคนุหมงิ - กรงุเทพฯ  
 

23.50 น. แวะพักเครือ่งทีส่นามบนิคนุหมงิ 

00.55 น. บนิตอ่ไปยงักรงุเทพฯ 

01.40 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

************************************************************** 

 

อตัราคา่บรกิาร * จ านวน 15 ทา่นขึน้ไป คอนเฟริม์ออกเดนิทาง 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

 (บาท/ทา่น) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

(บาท/ทา่น) 

6-13 กนัยายน 2561 39,900  5,000 

 
*ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาทเมือ่จองทวัร ์ 

*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งช าระลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
*ราคานีไ้มส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋กรุป๊ 

*ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก 

 
อตัรานีร้วม 
- คา่โรงแรมทีพั่ก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตามกรมธรรม)์ 
- คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (Visa Group)  ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 



ส าคญั !!    โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
วซีา่เขา้จนีประเภทกรุป๊  

(ใชส้แกนหนา้พาสปอรต์พรอ้มรปูถา่ย สง่ใหท้าง บรษัิททัวร ์20 วนักอ่นเดนิทาง) 

หมายเหต ุในกรณีทีท่างรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ หรอื ปฐเิสธวซีา่ 

ผูเ้ดนิทาง จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เดีย่วเพิม่ทา่นละ 800 บาท ดว้ยตนเอง 
 

วซีา่เดีย่ว จา่ยเพิม่ทา่นละ +800 บาทจากราคาทวัร ์

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 
- น ้าหนักสมัภาระตามทีส่ายการบนิก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
-คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
-คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่ก าหนด 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 30 หยวน/วนั/คน (คดิ 6 วัน) 
 

หมายเหต ุ
เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถา้กรณี
ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางโดยแจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นื
เงนิมดัจ า หรอื เงนิท ัง้หมดใหก้บัทา่น 
- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
- รายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 
- บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, 
การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
- ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
- หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่
อ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
-  หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมา
ขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี่
เกดิจากความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
- เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่
ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 



 


