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กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 26 พฤษภำคม – 2 มิถุนำยน 2561
วันแรก
06.30น.

08.40น.
12.25น.
15.50 น.
21.10 น.

(สนำมบินสุ วรรณภูมิ) กรุ งเทพฯ – กวำงเจำ – อูร่ ู ม่ ูฉี
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 10
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
เรื่ องสัมภาระและที่นงั่
เหิ นฟ้ าสู่ เมืองกวางเจาเที่ยวบินที่ CZ362 (บริ การอาหารกลางวันบนเครื่ องบิน)
ถึงสนามบินหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว นาท่านเช็คอินไฟท์ภายในประเทศเพื่อ
เดินทางต่อไปยังเมืองอูรู่มู่ฉี
เหิ รฟ้ าสู่ อูร่ ู ม่ ูฉี เที่ยวบินที่ CZ6888(บริ การอาหารเย็นบนเครื่ องบิน)
ถึง ท่ำอำกำศยำน เมืองอูร่ ู ม่ ูฉี จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั YINDU HOTEL หรื อเทียบเท่า 5*
WT

2

วันทีส่ อง

อูร่ ู ม่ ูฉี – ทูรูฟำน – บ่ อนำ้ คันเอ๋อจิ่ง – เจดีย์ซูกงถ่ ำ – ภูเขำเปลวไฟ – เมืองโบรำณเกำชำง – สวนองุ่น

เช้า

บริ การอาหาร ณ ที่พกั หลังอาหารจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองทูรูฟำน เมืองโอเอซี สอีกแห่งบนเส้นทาง
สายไหม เป็ นเมือง 3 ที่สุดในเขตซิ นเกียง (1. ต่าที่สุดในจีน ต่าจากระดับน้ าทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้ง
ที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสู งสุ ดถึง 49 องศาเซลเซียส 3. ลมแรงสุ ด จึงมีโรงงานไฟฟ้ า
พลังลมหลายแห่ง) จากนั้นนาท่านชม บ่ อนำ้ คันเอ๋ อจิ่ง หรื อ คำเรส อันเป็ นระบบชลประทานที่ชาวเมืองทูรูฟาน
ในอดีตใช้ภูมิปัญญาสร้างขึ้นมา โดยขุดอุโมงค์ส่งน้ าใต้ดินที่ไหลมาจากหิ มะที่ละลายจากภูเขาหิ มะเทียนซาน
(ภูเขาสวรรค์) เพื่อมาหล่อเลี้ยงชีวติ ผูค้ นที่มีระยะทางยาวรวมกว่า 5,000 กิโลเมตร จนได้รับการจัดอันดับให้เป็ น
งานก่อสร้างโดยฝี มือมนุษย์ที่ยงิ่ ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ในแผ่นดินจีน จากนั้นนาท่านชม เจดีย์ซูกงถ่ ำ และ มัสยิดเอ๋
อหมิ่น เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่แม้จะเรี ยกว่าเจดีย ์ แต่มีลกั ษณะเหมือนหอคอย อยูห่ ่างจากตัวเมืองทูรูฟาน 2 กิโลเมตร
คาดว่าก่อสร้างเมื่อปี 1777 เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานของนายพลเอ๋ อหมินโฮจา ทหารชาวเมืองทูรูฟาน มีลกั ษณะ
เป็ นสุ เหร่ าของชาวอุยกูร์ สร้างด้วยอิฐสี ทรายอย่างงดงาม มีความสู ง 44 เมตร และมีฐานรอบเจดีย ์ 10 เมตร มีการ
จัดอิฐที่สร้างเจดียเ์ ป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ต มีลวดลายหลายแบบ ทั้งเป็ นรู ปคลื่นและลายดอกไม้ รวมแล้วมีลวดลาย
บนเจดียม์ ากกว่า 15 ลาย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร นาท่านไปชม ฝอเยีย่ นซำน หรื อ ภูเขำเปลวไฟ ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่กล่าวถึงในนว
นิยายเรื่ องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิ ทธิ์ จากองค์หญิงพัด
เหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซาจัง๋ ได้เดินทางไปเชิญ
พระไตรปิ ฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมี ความยาวประมาณ 100
กิโลเมตร ความสู งเฉลี่ย 500 เมตร ลักษณะเป็ นเขาหิ นสี อิฐแดงทั้งลูก
ไม่มีตน้ ไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็ นสี เพลิงคล้ายไฟ
กาลังลุกไหม้ จากนั้นนาท่านนัง่ รถลาชมซำกเมืองโบรำณเกำชำง
ภาษาอุยกูร์เรี ยก DUHU CITY มีความหมายว่า เมืองกษัตริ ยส์ ร้างโดยหน่วยทหารที่ถูกส่ งมาพัฒนาพื้นที่ในยุค
อาณาจักรCHESHI ซึ่ งขณะนั้นตรงกับสมัยราชวงศ์ฮนั่ ตะวันตก (ประมาณ 100 ปี ก่อนคริ สตกาล) ที่นี่ถูกเรี ยกว่า
กาแพงเกาชางหรื อด่านเกาชางในปลายราชวงศ์ฮนั่ ถึงราชวงศ์เว่ย และราชวงศ์จิ้น เมื่อส่ วนกลางส่ งทหารและ
เจ้าหน้าที่ปกครองจากเมืองหลวงเข้ามาดูแลพื้นที่คอยป้ องกันการรุ กรานของเผ่าเซี ยงหนูเมืองเกาชางสิ้ นสุ ดและ
ถูกทาลายยับเยินเพราะสงครามในปลายศตวรรษที่ 13 บนพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตรท่านจะได้เห็นซากเมืองเก่า
กาแพงเมืองเก่า ที่ยงั คงเหลือร่ องรอยแห่งอารยธรรมที่เคยรุ่ งเรื องมาก่อน จากนั้นนาท่านชม สวนองุ่น “ผู่เถำ
โกว” เมืองทูรูฟานเป็ นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซิ นเกียง มีท้ งั องุ่น ลูกท้อ แอพริ คอด แตงฮามี โดยเฉพาะ
องุ่นเป็ นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่ งขายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็ นที่รู้จกั ดีในท้องตลาดมา

กลางวัน

WT

3

ค่า

นานแล้ว ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค. - ส.ค. ซึ่ งมีการจัดงานเทศกาลองุ่นประจาปี ในช่วง
ดังกล่าว
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั MAI XI LAI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4*

วันทีส่ ำม

ทูร่ ู ฟำน – หลิวเหยียน – ตุนหวง - เนินทรำยหมิงซำซำน – สระนำ้ วงพระจันทร์ (รวมขี่อูฐ)

เช้า
10.20 น.
13.57 น.

ค่า

บริ การอาหาร ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองหลิวเหยียน เพื่อขึ้นรถไฟความเร็ วสู งไปตุนหวง
ออกเดินทางสู่ เมืองตุนหวง โดยรถไฟขบวนที่ D2704 บริ การอาหารกลางวันบนรถไฟ
ถึงสถานีรถไฟเมืองตุนหวง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เนินทรำยหมิงซำซำน เทือกเขาทะเลทรายที่มีความยาวจาก
ทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก 40 กิโลเมตร จากทิศเหนื อไปทิศใต้ 20 กิโลเมตร ยอดเขามีความสู งประมาณ 100
เมตร ทรายมีสีสันต่างกัน 5 สี คือ สี แดง เหลือง เขียว ขาว ดา ที่มาของภูเขาหมิงซาซาน แปลว่าภูเขาทรายร้องไห้
ตามตานานเล่าว่าเคยมีกองทัพ 2 กองทัพกาลังสู ้รบกันอยูแ่ ละในขณะนั้นได้เกิดพายุทรายพัดกระหน่ า จึงทาให้ท้ งั
2 กองทัพถูกฝังทั้งเป็ นภายใต้กองทราย ปั จจุบนั ภูเขาหมิงซาซานเป็ นจุดท่องเที่ยวที่สาคัญของเมืองตุนหวง
กิจกรรม ณ ภูเขาหมิงซาซาน คือ ท่านจะได้ขี่อูฐชมทะเลทรายที่กว้างใหญ่ สานฝันขี่อูฐท่องทะเลทราย เดินตาม
กันเป็ นทิวแถวไปตามสันทรายที่โค้งไปมา ภูเขาทรายดูเป็ นประกายเมื่อต้องแสงอาทิตย์ตดั กับฟ้ าสวยสี ครามใส ที่
ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม (*รวมค่าขี่อูฐเที่ยวทะเลทรายครึ่ งชัว่ โมง)
จากนั้นนาท่านชม สระนำ้ วงพระจันทร์ เป็ นบ่อน้ าผุดที่ไม่เคยเหื อด
แห้ง แม้จะอยูก่ ลางทะเลทรายหมิงซาซาน มีความลึกเฉลี่ยเพียง 5
เมตรเท่า ความกว้างของทะเลสาปจากทิศเหนือไปทิศใต้ประมาณ
100 เมตร และจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 25 เมตร ลักษณะ
ของบ่อน้ าแห่งนี้คล้ายกับเสี้ ยวพระจันทร์ จึงเป็ นที่มาของ "สระน้ า
วงพระจันทร์ "
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั FU GUO HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*

วันทีส่ ี่

ถำ้ โม่ เกำคู – ด่ ำนเจียยวีก่ วน(รวมรถแบต) – จิ๋วเฉวียน

เช้า

บริ การอาหาร ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ถำ้ โม่ เกำคู (ถ้ า
พระพุทธรู ปแกะสลักที่สวยที่สุดติดอันดับ 1ใน 4 ของเมืองจีน ) ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1987
และได้รับการยกย่องเป็ นแหล่งพุทธศิลป์ ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของจีน เป็ น
สิ่ งก่อสร้างมหัศจรรย์บนหน้าผาของเขาหมิงซาซาน ได้แกะสลักหน้าผา
ทางซีกตะวันออกของภูเขา มีความยาวถึง 1,600 เมตร อยูท่ ่ามกลาง
WT

4

กลางวัน

ค่า
วันที่ห้ำ

กลางวัน

ทะเลทรายโกบี ห่างจากตัวเมืองตุนหวง ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร ผาหิ นถูกเจาะเป็ นถ้ า
จานวนทั้งสิ้ น 492 ถ้ า ภายในเป็ นที่บรรจุพุทธประติมากรรมและภาพเขียนพุทธประวัติต่างๆ ในอดีตกาลและ
ส่ วนใหญ่ของถ้ าแห่งนี้ใช้เป็ นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ทุกตารางนิ้วของผนังถ้ าเต็มไปด้วยภาพวาดและ
รู ปสลักทางศาสนา ถ้ าแห่งนี้มีภาพผนังกินเนื้ อที่กว่า 45,000 ตารางเมตร นักโบราณคดีตะวันตกขนานนามภาพ
ผนังแห่งนี้ วา่ “ห้องสมุดบนผนัง” ถ้ าโม่เกาคู ดาเนินการก่อสร้างนานนับพันปี ตั้งแต่ราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์หยวน
รวม 10 ราชวงศ์ โดยยุคทองอยูใ่ นช่วงกลางสมัยราชวงศ์ถงั ปั จจุบนั โมเกาคู เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่หา้ ม
พลาดในรายการเส้นทางสายไหม
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมือง เจียยวีก่ วำน นาท่านเข้าชม ด่ ำนเจียยวีก่ วน
ปั จจุบนั ตั้งอยูห่ ่างจากเมืองเจียยวีก่ วน มณฑลกานซู ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็ นด่านหรื อป้ อมปราการสุ ดท้ายของ
กาแพงเมืองจีนทางด้านทิศตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1372 ตัวป้ อมปราการมีพ้นื ที่ 25,000 ตารางเมตร ตัว
กาแพงสู งประมาณ 10.7 เมตร ด่านเจียยวีก่ วนได้ถูกบูรณะครั้งสาคัญ 2 ครั้ง ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง 2
ราชวงศ์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ของจีน ถือเป็ นด่านสุ ดท้ายที่สุดชายแดนประจบกับชนเผ่ามอง
โกล ซึ่ งสภาพแวดล้อมมีแต่ทะเลทรายเวิงว้าง ด่านเจียยวีก่ วนนี้ได้รับการสร้างและออกแบบด้วยการคานวณมา
เป็ นอย่างดี โดยผูท้ ี่คานวณการก่อสร้างนั้นได้สั่งอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างมาจานวนพอดีกบั การก่อสร้าง โดยมีเกิน
มาเพียงก้อนเดียวเท่านั้น ภายในตัวด่านมีลานกว้างสาหรับการประลองยุทธ์ ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสี ยงและสาคัญของมณฑลกานซู่ (รวมค่ารถแบตเตอร์ รี่แล้ว)
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั JIUQUAN HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*
จำงเย่ - เขำ 5 สี (ซำนตันเสี ยตีเ้ ม่ ำ) –วัดพระใหญ่ ต้ ำฝอซื่อ – อู่เวย
เช้า บริ การอาหาร ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองจางเย่ จากนั้นชมเขตภูมิทศั น์ จำงเย่ฉี
เหลียนซำนตันเสี ยตีเ้ ม่ ำZhangyeQilianshanDanxiaLandform หรื อ โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวูไ่ ฉ่ซาน
Rainbow Mountain จัดเป็ นหนึ่งในภูมิทศั น์ มหัศจรรย์ของ
จีนอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน
ครอบคลุมอาณาบริ เวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่ บน
ระดับ ความสู ง 2,000-3,800 ม. จากระดับน้ าทะเล ในทาง
ธรณี วทิ ยา สันนิษฐานวามีอายุมานานกว่า 2 ล้านผ่านการก
รัดกร่ อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และความแห้ง
แล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ ธาตุใต้ดิน ที่
บ้างเป็ นริ้ วเลื่อมลายหลากสี สันพาดผ่านทั้งเนินภูเขา แลซับซ้อน บ้างเป็ นหุ บโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดังปราสาท
ใน ดินแดนเทพนิยาย และอื่นๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านสู่ พุทธสถานสาคัญของจางเย่ คือ วัดพระใหญ่ – ต้ ำฝอซื่อ
Dafo Si สร้างในปี ค.ศ.1098 สมัยซี เซี่ ยภายในวิหารใหญ่เป็ นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์ องค์ใหญ่ที่สุด
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ค่า
วันที่หก
เช้า

กลางวัน

ค่า
วันทีเ่ จ็ด
เช้า

กลางวัน

ค่า
วันทีแ่ ปด
เช้า

ของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระอังสากว้าง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม. จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ เมืองอู่เวย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั RUI YI HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*
อู่เวย – สุ สำนเหลยไถ – หลันโจว
บริ การอาหาร ณ ที่พกั หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สุสำนเหลยไถ สมัยราชวงศ์ฮนั่ ตะวันตก เป็ นสุ สานของ
ขุนนางที่ถูกค้นพบโดยชาวนาเมื่อปี ค.ศ.1969 ได้ขุดค้นพบโบราณวัตถุกว่า 230 ชิ้น ทั้งเครื่ องทอง เครื่ องเงิน
หยก เครื่ องปั้ นดินเผาอายุกว่า 2000 ปี และชิ้นที่สาคัญทรงคุณค่ามากที่สุด คือม้าเหิ รลม หรื อ หม่าถ่าเฟยเอี้ยน
รู ปม้าหล่อสัมฤทธิ์ ขนาดสู งประมาณ 35 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร อยูใ่ นอาการเหิ รลมโดยเท้าข้างหนึ่ง
เหยียบอยูบ่ นนกนางแอ่นและเท้าอีก 3 ข้างยกขึ้นในอากาศ ปั จจุบนั เก็บรักษาอยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์กานซูเมืองหลันโจว
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทาง
ภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อ เป็ นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่ อ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมปิ โตรเลี่ยมและ
เครื่ องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็ นถิ่นที่อยูข่ องพวกซี หยง มีพ้นื ที่ 390, 000ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ประมาณ 24ล้านคน ตอนบนมีเขตแดนติดต่อกับมองโกเลียในและมองโกเลียนอก
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั RUI YI HOTEL หรื อเทียบเท่า 4*
หลันโจว – หลิวเจียเสี ย +เรือเร็ว – วัดปิ่ งหลิงซื่อ
บริ การอาหาร ณ ที่พกั จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เขื่อนลิ่วเจียเสี ย เขื่อนชลประทานที่ใหญ่ที่สุดของภาค
ตะวันตก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1964-1974 เป็ นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้ า ป้ องกันน้ าท่วม จัดสรรน้ าเพื่อพื้นที่กสิ กรรม
ครอบคลุมบริ เวณสามมณฑล คือ ชิงไห่ กานซู่ และส่ านซี แล้วนาท่านล่องเรื อแม่น้ าหวงเหอ (แม่น้ าเหลืองหรื อ
แม่น้ าวิปโยค)โดยเรื อเร็ ว
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านชมวัดปิ่ งหลิงซื่อ(รวมค่าเรื อแล้ว) ชมทิวทัศน์สวยงามสองฟากฝั่ง
ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณเขื่อนหลิวเจียเสี ยชมพระพุทธรู ปแกะสลักจากหิ นที่อยูใ่ นถ้ าผาริ มแม่น้ าทั้งหมดยาว 2 กม. มี 4
ชั้นสร้างในสมัยราชวงศ์ เป่ ย เว่ย สุ ย ถัง จนถึงสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 34 ถ้ า 149 กุฏิ พระพุทธรู ปใหญ่
น้อย 679 องค์ รู ปปั้ น 82 องค์ ภาพผนัง 900 ตารางเมตรองค์ใหญ่ที่สุดสู ง 27 เมตร เล็กสุ ด 20 เซนติเมตรนับเป็ น
ผลงานปฏิมากรรมสลักจากหิ นทรายที่งดงามเป็ นเลิศช่วงศตวรรษที่ 5 สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับ
เมืองหลันโจว
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั LANZHOU FEITIAN HOTELหรื อเทียบเท่า 4*
หลันโจว – ผ่ำนชมสะพำนเหล็กจงซำน – อนุสำวรี ย์มำรดำแม่ นำ้ เหลือง “หวงเหอหมู่ชิน”
กวำงเจำ - (สนำมบินสุ วรรณภูมิ) กรุ งเทพฯ
บริ การอาหาร ณ ที่พกั หลังอาหารนาชมสะพำนเหล็กแม่ นำ้ หวงเหอ ชาวบ้านเรี ยกกันว่าสะพานที่ 1 แม่น้ า
หวงเหอ สะพานเหล็กเดิมสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1368-1398 สร้างเป็ นเรื อขนาดใหญ่ 24 ลา
WT

6

13.00น.
16.05น.
20.15น.
22.00น.

ติดต่อกัน ถึงฤดูหนาวก็จะรื้ อออก พอถึงหน้าร้อนก็จะต่อขึ้นมาใหม่ เป็ นสะพานที่เชื่ อมระเบียงแม่น้ าหวงเหอ
มณฑลชิงไห่ และมณฑลหนิงเซี๊ ยะ เป็ นหัวใจของเส้นทางสายไหม เมื่อถึงฤดูน้ าหลากสายน้ าที่เชี่ยวกรากจะพัด
พาสะพานเสี ยหาย จนในสมัยราชวงศ์ชิง (ปี ค.ศ. 1907) ได้เปลี่ยนมา
สร้างสะพานเหล็ก ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน วัศดุสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหมดขนส่ งลาเลียงโดยความร่ วมมือของประชาชนจีนทั้งประเทศ ใช้
เกวียน รถม้า คนหาบหาม จนในที่สุดการก่อสร้างก็เสร็ จทันตาม
กาหนดเวลาที่ต้ งั ใจไว้ สะพานมีความยาว 233.33 เมตร กว้าง 7.5
เมตร จากนั้นนาชมอนุสำวรี ย์มำรดำแม่ นำ้ เหลือง (Huang He Mu
Qing) "หวงเหอหมู่ชิง" ผลงานของศิลปิ นหญิงชาวจีนชื่อ "เหอเอ้อ" ตั้งอยูช่ ่วงกลางถนนปิ นเหอลู่ สร้างเสร็ จ
เมื่อปี ค.ศ. 1986 ประติมากรรมนี้สลักจากหิ นแกรนิ ต มีความยาว 6 เมตร กว้าง 2.2 เมตร และสู ง 2.6
เมตร มีน้ าหนักกว่า 60 ตัน แกะสลักเป็ นรู ปผูห้ ญิงนอนมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยูข่ า้ งๆด้วยแววตาที่สื่อถึง
ความรักความอบอุ่น รู ปปั้ นนี้เปรี ยบแม่น้ าหวงเหอ (ฮวงโห) เป็ นเสมือนมารดาที่หล่อเลี้ยงลูกน้อย คือมวล
ประชาชาวจีนหลายร้อยล้านคนมายาวนานกว่า 4,000 ปี ถือว่าแม่น้ าหวงเหอเป็ นต้นธารแห่งประวัติศาสตร์
ชาติจีน นับเนื่ องมาแต่ปฐมกษัตริ ยข์ องจีนในยุคตอนต้น สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)เที่ยวบินที่ CZ3206
แวะเปลี่ยนเครื่ องที่เมืองกวางเจา บริกำรอำหำรเย็นภำยในสนำมบิน
บินต่อสู่ กรุ งเทพด้วยเที่ยวบินที่ CZ361
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*******************************
อัตรำค่ำบริกำร
ผู้ใหญ่ (พักห้ องคู่)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (ไม่ มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ วจ่ ำยเพิม่

ท่ ำนละ
ท่ ำนละ
ท่ ำนละ
ท่ ำนละ

59,900
58,900
57,900
7,000

บำท
บำท
บำท
บำท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด , ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน
2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ ในรายการ ( 2 ท่านต่อ1 ห้ อง)
3. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน (หากลูกทัวร์มีวีซ่าแล้ วจะทาการหักคืนให้ )
4. ค่ารถ , ค่าอาหาร+ เครื่องดื่ม ,ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าทาหนังสือเดินทางคนไทย
กระเป๋ าเดินทางในกรณีท่นี า้ หนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด (ค่านา้ หนักที่สายการบินกาหนด 20กิโลกรัม)
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้ าว
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเองในแต่ละมื้อ (นอกเหนือจากรายการ)
ค่าโทรศัพท์ค่าซักรีด ค่าทิปเด็กยกกระเป๋ าฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิป
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 15 หยวนต่อวันต่อคน
 ค่าทิปคนขับรถวันละ 15 หยวนต่อวันต่อคน
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ไทย 15 หยวนต่อวันต่อคน
สำรองที่น่ ัง ชำระเงินมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท พร้ อมแจ้ งชื่อเป็ นภำษำอังกฤษตำมหนังสือเดินทำง ส่วนที่เหลือชำระก่อนกำร
เดินทำง 15 วัน
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบหรือคืนค่าบริการ (รวมค่ายื่นวีซ่า) ใดๆ กรณี ดังต่อไปนี้ :กรณีท่ที ่านสมัครใจยกเลิกใช้ บริการบางรายการ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ ฯลฯ
กรณีผ้ ูเดินทางถูกเจ้ าหน้ าที่กองตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศ เนื่องจากมีส่งิ ผิดกฎหมาย, เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ องหรือ ถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
กรณีทรัพย์สนิ มีค่าต่างๆเกิดการสูญหาย อันเนื่องจากถูกโจรกรรม หรือ เพราะความประมาท, รวมทั้งอุบัติเหตุท่เี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
กรณียกเลิกการเดินทาง (ไม่คืนเงินค่ามัดจาใดๆทั้งสิ้น)
-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 - 40 วัน คืนค่าบริการเต็มจานวน
-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง20 - 29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50 %
-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 19วันเก็บค่าใช้ จ่าย 75 %
-ยกเลิกก่อนวันเดินทาง7-14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
*ในกรณีใช้ เที่ยวบินพิเศษหรือเที่ยวบินเหมาลาขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนทั้งเงินค่ามัดจาและค่าทัวร์ใดๆทั้งสิ้น*
หมายเหตุ
1. เนือ่ งจากรายการทัวร์นี้เป็ นไฟล์ทบินที่ออกกับสายการบิน ดังนั้นเมื่อออกตัว๋ แล้วไม่สามารถคืนเงินได้
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะงด หรือ เปลี่ยนแปลงรายการและเวลาบิน กรณีท่มี ีผ้ ูร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านหรือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนมิอาจ
แก้ ไขได้
3. เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกอาจมีการปรับราคาสูงขึ้นซึ่งมีผลต่อราคาตัว๋ และค่านา้ มันเชื้อเพลิงของสายการบินที่จะปรับตามสภาวะ
โลก ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ทาการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มตามความเป็ นจริง
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4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหรือชดใช้ ค่าเสียหายใดๆอันอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯเช่นภัยธรรมชาติภัยปฏิวัติ
ทางการเมือง การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหายทรัพย์สนิ , ความล่าช้ าสายการบิน หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ หากท่านถูกปฏิเสธห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ ามเข้ าประเทศอัน
เนื่องมาจากมีส่งิ ผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากการยกเลิก ล่าช้ าเปลี่ยนแปลง ของสายการบิน บริษัทฯขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้ บริการทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับเปลี่ยน, ทดแทน รายการตามความเหมาะสมโดยจะไม่สามารถเรียกร้ องคืนค่าบริการนั้นๆได้
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น หากท่านไม่ใช้ บริการของบริษัทฯบางรายการ เช่ น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าบริการได้ ชาระแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
8. ห้ามนาไฟแช็ค มีดพก กรรไกรตัดเล็บ หรือของมีคมทุกชนิด ขึ้ นเครื่องบินและรถไฟหัวจรวดโดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกยึด
ได้ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากท่านถูกยึด
9. เมื่อได้ ทาการตกลงชาระเงินค่าทัวร์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่านได้ ตกลงยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆตามที่ระบุไว้ แล้ ว

ทางบริษทั ฯ มีประกันอุบตั ิเหตุทุกทีน่ งั ่ ทีน่ งละ
ั ่ 1,000,000 บาท
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