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สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ – ซีอาน – วัดลามะ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้ น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
เหินฟ้ าสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 588 (บริการอาหาร)
ถึงสนามบิน เมืองซีอาน เมืองนี้ต้ งั อยูก่ ลางลุ่มแม่น้ าํ ฮวงโห และเป็ น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตก
เฉี ยงเหนื อของประเทศจีน มีชื่อเดิมว่า “ฉางอาน” เป็ นเมืองหลวงของมณฑลส่ านซี อีกทั้งยังเป็ นเมืองสําคัญใน
ประวัติ ศาสตร์ จีนที่มีชื่อเสี ยงเมืองหนึ่งของโลก ในอดีตซี อานเคยเป็ นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ อาทิ โจว ฉิ น
ฮัน่ ถัง ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั เป็ นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซึ่ งมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 3,100 ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านชม วัดลามะกว่ างเหริน วัดลามะแห่ งเดียวในนครซี อาน
สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครั้งฮ่องเต้คงั ซี ใน เสด็จเยือนนครซี อาน นําชมกําแพงหิ นที่มีรูปสลัก 18 อรหันต์ ชมป้ าย
การอนุญาตให้สร้างวัดโดยคําสั่งของวังหลวงซึ่ งเป็ นลายมือของฮ่องเต้คงั ซี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ
ประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร... สุ กมี้ องโกล หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั
ทีพ่ กั TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
ซีอาน – เจิง้ โจว (รถไฟความเร็วสู ง) – ไคเฟิ ง – ศาลไคเฟิ ง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – เจียวโจ้
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ สถานี รถไฟความเร็ วสู งเพื่อโดยสารรถไฟความเร็ วสู งหัว
จรวด G672 : 09.06-11.00 น. เข้าสู่ เมืองเจิง้ โจว ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าํ เหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนื อเป็ นเมือง
เก่าแก่ต้ งั แต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีพ้ืนที่สีเขียว และสวนสาธารณะต่างๆ เป็ นจํานวนมาก เขตเมืองเก่ามีถนนสายเล็ก
สายน้อยและร่ องรอยกําแพงเมืองโบราณที่น่าสนใจ ปั จจุบนั เจิ้งโจวนับเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่ งใหม่ของจีนมี
ประชากรประมาณ 1 ล้านคน
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองไคฟง ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่ง
เหนื อเป็ นเมืองที่มีเสน่ห์ และมีประชากรกว่า 600,000 คน นําท่านชม ศาลจําลองไคฟง โดยจําลองมาจากศาล
ไคฟง สมัยราชวงศ์ซ่ง ให้ท่านได้ชมรู ปปั้ นของท่านเปาปุ้ นจิ้น และหุ่ นขึ้นผึ้งแสดงเรื่ องราวของการตัดสิ นคดี
สําคัญของท่านเปาปุ้ นจิ้น และชมสวนสาธราณะภายในศาล จากนั้นนําท่านเที่ยวชม ศาลามังกร ( หลงถิง ) ซึ่ ง
ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของเมืองไคฟง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1692 ในสมัยจักรพรรดิคงั ซี แห่ งราชวงศ์ชิง
จากนั้นนําท่านชม เจดีย์เหล็ก (เทียถ่ า) ซึ่ งเป็ นเจดียข์ นาด 13 ชั้น สู ง 54.6 เมตร รู ปทรง 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นในปี
ค.ศ. 1049 โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสี มาประติดประต่อห่ อหุ ้มจนมีความสวยงามโดดเด่น จากนั้น
นําท่านเดินทางกลับตัวเมืองเจิง้ โจว
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม SANYANG JIANGUO หรือเทียบเท่า 4*
เจียวโจว – อุทยานสวรรค์ หยุนไถ่ ซาน – อารามเส้ าหลิน – ชมการแสดงกังฟู
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงาม
ที่สุด ของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน สวยไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว นําท่านสัมผัสธรรมชาติที่ได้บรรจง
สร้างอย่างงดงาม ท่านจะได้เห็ นนํ้าตกที่มีฟองนํ้าใสสะอาดกระจายดุจดังสําลี ยามบ่ายล่องลอยตามสายลม ให้
ท่านเดิ นผ่านโตรกเขาและชมสายนํ้าอย่างใกล้ชิด ให้ท่านชมความงามของหน้าผางามของเขาแห่ งสายลมที่
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งดงามแห่ งนี้ ให้ท่านได้สัมผัสความสวยที่ผสานกับความเสี ยวของโตรกผาแห่ งนี้ แล้วให้ท่านชมความสวยงาม
ของทะเลสาบมรกตของหยุนไถ่ซานที่ใสจนเห็นถึงก้นของทะเลสาบซึ่ งถือเป็ นความมหัศจรรย์ ซึ่ งนํ้าผุดแห่ งนี้
จะมีน้ าํ อยูต่ ลอดทั้งปี ไม่มีเหื อดแห้ง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อารามเส้ าหลิน สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 495 ซึ่ งเป็ น
อารามแห่ งแรกของการเผยแพร่ บุกเบิกพุทธศาสนา ผูท้ ี่นาํ มาเผยแพร่ มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิ ธรรม
ตัก๊ ม้อ” ภายในสิ่ งก่อสร้างเป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณ เช่น ศาลาตัก๊ ม้อ, ตําหนักไป๋ อี, ตําหนักพันพระพุทธเป็ นต้น
จากนั้นนําชม ป่ าเจดีย์ (ถ่ าหลิน) ซึ่ งเป็ นหมู่เจดีย ์ 200 กว่าองค์ ที่ฝังศพของเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินตั้งแต่อดีตที่ผา่ น
มา ที่หลากหลายรู ปแบบ เป็ นแหล่งโบราณสถาน ที่มีวตั ถุก่อสร้ างสถาปั ตยกรรม และประติมากรรมอันควรค่า
แก่การศึกษาค้นคว้า จากนั้นชม “การแสดงโชว์ วทิ ยายุทธ กังฟู 18 อรหันต์ ศิลปะการต่ อสู้ อันเลื่องชื่ อของวัดเส้ า
หลิน ท่ านจะตกตะลึงอยู่ในห้ วงแห่ งความสนุกในวิทยายุทธสะท้ านฟ้าที่ยงั หลงเหลืออยู่ ณ โรงเรียนสอนฝึ กกังฟู
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม A TOUR HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
เติงฟง – ลัว่ หยาง – ถํา้ ผาหลงเหมิน – ศาลเจ้ ากวนอู – เมืองหลิงเป่ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองที่รวมประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของ
จี นกว่า พันปี เมื องนี้ ข้ ึ นชื่ อเป็ นเมื องที่ น่าอยู่ที่ สุดในมณฑลนี้ ก็ว่าได้ นําท่ านเข้า สู่ สถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันวิจิตรตระการตาที่ และเป็ นสุ ดยอดมรดกโลกที่หาชมยากยิ่งนัน่
คือ หลงเหมินสื อคูหรือประตูมังกรฟ้าพันปี (ผาพระพุทธรู ป ) ซึ่ งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 – 7
โดยช่างฝี มือทางด้านศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกว่า 1,300 คูหาซึ่ งยังมีคูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ ง
งานเขียนโบราณ 2,780ชิ้นงานประติมากรรม กว่า 10,000 ชิ้น ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนื อ ซึ่ งมี
พระพุทธรู ปที่ใหญ่ที่สุดมีความสู งถึง 17 เมตร ส่ วนองค์เล็กที่สุดมีความสู งเพียง 2 ซม โดยการ
ขุดเจาะแกะสลักที่มีความยิ่งใหญ่หนึ่ งในสามของจีนตั้งอยู่บนชะง่อนผาสองฟากฝั่ งแม่น้ าํ ยี มี
ความยาวรวม 1,000เมตรภายในถํ้ามีพระแท่น2,100 ตัวพระเจดีย4์ 0 กว่ารู ป มีศิลาจารึ ก ซึ่ งบันทึก
เรื่ องราวต่างๆไว้รวมกว่า3,100 เรื่ องและยังมีพระพุทธรู ปแกะสลัก100,000 กว่าองค์
บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม ศาลเจ้ าขุนพลกวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลัว่ หยาง
ภายในบริ เวณมีรูปปั้ นกวนอูแม่ทพั ผูย้ ิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220 - 265) ผูซ้ ่ ึ งได้รับสมญานามให้เป็ นถึ ง
มหาเทพแห่ งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกล้าหาญของชาวจีน ทั้งตําหนักกวนอูปางอ่านหนังสื อ เพื่อขอ
พรเกี่ยวกับการศึกษา ปางที่ขอพรเพื่อการค้าและการเงิน อีกทั้งยังเป็ นที่ฝังศีรษะของกวนอูซ่ ึ งโจโฉเป็ นผูท้ ี่จดั พิธี
ฝังให้อย่างสมเกียรติ จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองหลิงเป่ า
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั ZI JING GONG HOTEL หรือเทียบเท่า
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หลิงเป่ า – หลินถง – กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – พิพธิ ภัณฑ์ สุสานจิ๋นซี – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง
ถนนคนเดินอิสลาม – โชว์ ราชวงศ์ ถัง
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บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เชิงเขาหลีซนั หลินถง ห่างจากเมืองซี อาน มณฑลส่ าน
ซี ประเทศจีนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กิโลเมตร สถานที่ต้ งั สุ สานทหารจิ๋นซี ฮ่องเต้ ปั จจุบนั สุ สานจิ๋นซี
ฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 และถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ งของเมืองซี
อาน แวะชมร้ านผ้าไหมจีน ให้ท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ท้ งั ผ้าห่ ม เสื้ อผ้าที่ผลิตจากไหมจีนที่มีคุณสมบัติพิเศษ ห่ ม
หน้าร้านเย็นสบาย ห่มหน้าหนาวอุ่น
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บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...เป็ ดย่ างเลิศรส หลังอาหาร นําท่านชมความยิ่งใหญ่ของ กองพลทหารม้ า ซึ่ ง
ถูกจัดให้เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้กาํ หนดให้เป็ นแหล่งต้นกําเนิ ดอารยธรรมโลก
สุ สานแห่ งนี้ ใช้แรงงาน 726,000 คนและใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริ สตกาล และ
ได้ถูกขุดค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ 29 มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บา้ นซี หยาง ส่ วน
อาณาเขตพื้ น ที่ ข องสุ สานรวมทั้ง สิ้ น 2,180 ตารางกิ โ ลเมตร โดยแบ่ ง ออกเป็ น
พระราชฐานชั้นในและชั้นนอก เปิ ดให้ชมทั้งหมด 3 อาคาร อาคารที่1 ภายในจะมีรูป
ปั้ นกองทหารอารั กขาที่ ถูกฝั งราว 7,000 ตัว อาคารที่2 เป็ นจุดที่ขุดค้นพบรถม้าศึกที่
ยังคงมีสภาพสมบรู ณ์ ส่ วนอาคารที่ 3 เป็ นส่ วนที่ขุดพบผูบ้ ญั ชาการทหารใหญ่ ทั้งสาม
ส่ วน ท่ า นจะได้พ บกับ ความอลัง การ งดงาม ตระการตาอันน่ า อัศ จรรย์ใ จยิ่ ง ต่ อมา
ภายหลัง สุ ส านกองพลทหารม้า จิ๋ นซี ฮ่องเต้ไ ด้รับการคัดเลื อกให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2530 จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ สุสานจิ๋ นซี ฮ่องเต้ คือมหา
สุ สานของจักรพรรดิจีนจิ๋นซี ฮ่องเต้ (ฉิ นสื่ อหวงตี้) แห่ งราชวงศ์ฉิน อยูท่ ี่เชิ งเขาหลีซนั
ตั้งอยู่ที่ตาํ บลหลิ นถง ห่ างจากเมืองซี อาน มณฑลฉ่ านซี ประเทศจีน ปั จจุบนั สุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้ ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 และถื อเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ งของเมืองซี อาน ตามประวัติ
สุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้เริ่ มก่อสร้างในสมัยจิ๋นซี ฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อน
คริ สตกาล ซึ่ งอาณาเขตพื้ นที่ ของสุ สานรวมทั้งสิ้ น 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็ นพระราชฐานชั้นในและ
พระราชฐานชั้นนอก ภายในสุ สานใช้บรรจุพระบรมศพของจิ๋นซี ฮ่องเต้ ทรัพย์สมบัติต่าง ๆตลอดจนกองกําลัง
ทหาร นางสนมและนางกํานัล รถม้าและขุนพลทหาร ที่สร้างมาจากดินเผาจํานวนมาก เพื่อเป็ นตัวแทนของข้า
ราชบริ พารในการร่ วมเดินทางไปยังปรโลกของจิ๋นซี ฮ่องเต้ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองซี อาน เป็ น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศจีนซี อาน เป็ นเมืองแห่ งประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงของ
โลกเมืองหนึ่ง ความหมาย: ความสงบสุ ขทางตะวันตก เป็ นเมืองหลวงของมณฑลส่ านซี ในประเทศจีน และเป็ น
หนึ่ งในเมืองสําคัญในประวัติศาสตร์ จีน ในอดี ตซี อานได้เป็ นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิ น ฮัน่
และ ถัง ซี อานยังเป็ นเมืองปลายทางของเส้ นทางสายไหม ซี อานมีประวัติอนั ยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยชื่ อ
เดิมว่า ฉางอาน ซึ่ งมีความหมายว่า "ความสงบสุ ขชัว่ นิ รันดร์ " ซี อานเป็ นเป็ นเมืองที่เจริ ญและใหญ่ที่สุดในส่ วน
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศจีน และเป็ น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ผ่ านชม จัตุรัสหอกลองจัตุรัสระฆัง ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซี อานบนถนนซี ตา้ เจี้ย เป็ นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์
ชิงได้ทาํ การบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารู ปแบบเดิมไว้ มีความสู ง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3
เมตร โครงสร้างหลังคาเป็ นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสู ง 77 เมตรกว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้ นเหนือและใต้
สู งและกว้าง 6 เมตรชั้นล่างก่อเป็ นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สอง และชั้นที่สามเป็ นเครื่ องใม้หลังคามุงด้วย
กระเบื้ องเคลื อบ สร้ างขึ้ นในปี ที่ 17 แห่ งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิ หงหวู่(จู หยวนจาง) เป็ นพระ
จักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงเดินผ่านประตู ปูดว้ ยหิ นแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิ ญท่าน
อิสระถ่ ายภาพไว้เป็ นที่ ระลึ ก จากนั้นให้ท่านอิสระช้ อปปิ้ งถนนคนเดินซี ต้าเจี้ย เลื อกซื้ อสิ นค้าและอาหาร
พื้นเมื อง เช่ น รู ปปั้ นทหารดิ นเผาที่ เป็ นสัญญลัก ษณ์ ของเมื องซี อานหรื อขนมถัว่ เคลื อบนํ้า ตาล และมี สิ นค้า
มากมายให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝาก

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ฟงวุ่ยเกีย้ วนํ้าซี อาน หลังอาหารเชิ ญท่านอลังการ ตื่นตา ตื่นใจ ระบบ
แสงสี เสี ยง อันตระการตากับการแสดง .. โชว์ ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ ถัง อันเลื่องชื่ อทั้งในและนอกประเทศ หลัง
การแสดง โรงแรม TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

วันทีห่ ก

กําแพงเมืองโบราณ – เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ – ซีอาน – กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ กําแพงเมืองเก่ าฉางอาน หรื อซี อานในปั จจุบนั กําแพงเมือง
สร้างขึ้นในปี ที่ 3 ของรัชสมัยหงหวูฮ่ ่องเต้ (พ.ศ. 1913) และเป็ นหนึ่ งในปราการป้ องกันทางทหารที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก มีซุม้ ประตูนอก ตึกธนูและซุม้ ประตูดา้ นใน สามารถปิ ดล้อมปราบเมื่อข้าศึกบุกเข้ามาในประตู มีประตูเมือง
อยู่ 6 ประตู โดยกําแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้มีประตูดา้ นละ 1 ประตู ส่ วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมี
ด้านละ 2 ประตู ทําให้กาํ แพงเมืองมีลกั ษณะเหมือนเต่า ตัวกําแพงสู งประมาณ 12 เมตร ความยาวโดยรอบ 6, 000
เมตร นอกกําแพงมีคูเมืองกว้าง 4 เมตร และลึ ก 4 เมตร บนกําแพงมีป้อมปราการตั้งที่มุมกําแพงทั้งสี่ และหอ
สังเกตการณ์ 72 หลัง อายุของกําแพงราว 500 ปี และนําท่านแวะชมพิพิธภัณฑ์ ผีเซี่ ยะ เทพเจ้านําโชคที่คนจีน
นิยมมีไว้ครอบครองเพื่อทั้งด้านสุ ขภาพ โชคลาภ และการเงินต่างๆ จากนั้นนําท่านชม ต้ าเยี่ยนถ่ า เจดีย์ห่านป่ า
ใหญ่ โบราณสถานสําคัญที่สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.648 มีความสู ง 64 เมตร สถานที่แห่งนี้ พระถังซําจัง๋ ใช้ในการแปล
พระคัมภีร์ไตรปิ ฎก หลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย มีประวัติที่จดบันทึกไว้กล่าวว่า เดิมเคยมี
ฝูงห่านหงส์บินผ่านมาและห่ านหงส์ ตวั หนึ่ งพลัดฝูงปี กหักตกลงมาตาย ผูบ้ าํ เพ็ญบุญที่พาํ นักอยูท่ ี่นี่เข้าใจว่าห่ าน
หงส์ คือพระโพธิ สัตว์ จึงได้ก่อเจดี ยเ์ พื่อเป็ นที่ระลึกแก่ห่านหงส์ ตวั ดังกล่าว ต่อจากนั้นนําท่านผ่านชมหอระฆัง
ซึ่ งตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซี อาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสู ง 36 เมตร อาคารมี
ลัก ษณะแบบจี น สร้ า งขึ้ น ด้ว ยไม้ท้ งั หมด ภายในจัดแสดงเครื่ อ งเรื อ น เครื่ อ งลายครามและของมี ค่ า ตั้ง แต่
ราชวงศ์หมิง-ราชวงศ์ซิง
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคารหรู Golden Jaguar หลังอาหาร นําท่านเข้าสู่ สนามบินซีอาน
เหิ นฟ้ าสู่ มหานครกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 589 (บริการอาหาร)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

เทีย่ ง
15.25 น.
18.40 น.

อัตราค่าบริการ

***ขอสงวนสิ ทธิ์ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์ ***
กําหนดวันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่ (ไม่ มรี าคาเด็ก)

29 ธ.ค. 60-3 ม.ค. 61 // 30 ธ.ค. 60-4 ม.ค.61

34,999.-

พักเดี่ยว

6,500.-

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมือ่ ท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษทั ฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชําระเงิน
เพิม่ 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน (หากท่ านเข้ าร้ านบัวหิมะ แต่ ไม่ นวดฝ่ าเท้ ากรุ ณาชําระเพิม่ 100 หยวนต่ อท่ าน) เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ น
ราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวจีนและร้ านค้ าต่ างๆ

**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่องเที่ยว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ก่ อนการจองตั๋วเครื่องบินกรุ ณาติดต่ อทางบริษัทก่ อน เพือ่ ป้องกันปัญหาเทีย่ วบินล่าช้ าทําให้ ต้องซื้อตั๋วเพือ่ เดินทางใบใหม่

อัตรานีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีที่นาํ้ หนักเกิน กรุ ณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักที่เกินเอง ***

อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ ค่าซักรี ด - ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิ่มท่านละ 1,200 บาท) - ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่ านละ 1,000 บาท
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นวันละ10 หยวน/คน/วัน, คนขับรถวันละ 10 หยวน/คน/วัน และหัวหน้ าทัวร์ วันละ10 หยวน/คน/วัน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาทภายใน 3 วันหลังการจอง พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน
เงือ่ นไขในการให้ บริการ เพิม่ เติมสํ าหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่น
วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ
จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. จองยกเลิ ก การเดิ น ทาง โดยตัว๋ เครื่ อ งบิ น ได้อ อกไปแล้ว แต่ส ามารถหาผูเ้ ดิ น ทางใหม่ ม าแทนได้ใ นวัน เดิ ม ผูย้ กเลิ ก ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบชําระ
ค่าธรรมเนี ยมการเปลี่ ยนชื่ อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบิ นกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ ปทัวร์ @ กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
2. กรณี ที่ท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริ งมา กรุ ณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่ งมาให้ที่บริ ษทั ทางอีเมลล์หรื อไลน์
เพื่อความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต
3. กรณีที่ท่านมีวซี ่ าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่ าน
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน กรณีที่ท่านส่ งเอกสารวีซ่ากรุ๊ ปไม่ ทัน

ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่
อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปั ญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหายหรื อสู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
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