กำหนดกำรเดินทำง ออกเดินทำงทุกวันพฤหัสบดี เมษำยน – ตุลำคม 2562
16 – 23 พฤษภำคม / 6 – 13 มิถุนำยน / 20 -27มิถุนำยน 2562
11 – 18 กรกฎำคม / 8 – 15 สิงหำคม 2562
5 -12 กันยำยน / 19 – 26 กันยำยน 2562
10 -17 ตุลำคม / 17 – 24 ตุลำคม 2562
วันแรก
23.30 น.

(1)

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ )
ทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศ ชัน้
4 (ประตู 10) เคำเตอร์ U 15 – U 21 สำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) พบ
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ อานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เมืองหลันโจว – เมืองหวู่เว่ ย – สุสำนเหลยไถ - วัดจิวหมอหลอซื่อ

วันที่สอง

(3)

02.00 น.
06.30 น.

 เดินทางสู่ เมืองหลันโจว เที่ยวบินที่ MU270
ถึง เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑล ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
คนในสมัยราชวงศ์ฮนั่
เรี ยกว่า เมืองจินเฉิง หรื อ เมืองแห่งทองคา เพราะขุดพบแร่
ทองคาทางตอนเหนือของเมือง ล้ อมรอบด้ วยขุนเขา
ทางเหนือและทางใต้ คือ ภูเขาเกาหลานซานและฟ่ งหวง
แม่น ้าหวงเหอถือเป็ นแม่น ้าสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี ้ยง
ประเทศจีน ไหลผ่านกลางเมืองหลันโจว และเป็ นต้ นกาเนิดของแม่น ้าบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหวู่เว่ ย ในอดีตเรี ยก เหลียงโจว
มีชื่อเสียงในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ บนเส้ นทางสายแพร
ไหม และ เป็ นแหล่งเพาะเลี ้ยงจามรี ขนสีขาวขึ ้นชื่อของ
ประเทศในอดีตเคยใช้ เป็ นเส้ นทางที่เดินทางสู่
ดินแดน
ทิเบตทางตอนใต้
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเยี่ยมชม สุสำนเหลยไถ Leitai HanTomb สมัย
ราชวงศ์ฮนั่ ตะวันตก ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1969 ได้ มีการ
ขุดค้ นพอหลุมฝั งศพแม่ทพั สมัยราชวงศ์ฮนั่ ตะวันตกเข้ าไป
โดยบังเอิญ สิง่ สาคัญที่ได้ พบในสุสานแห่งนี ้คือ รูปหล่ อ
ทองเหลืองอำชำผยอง ที่เรี ยกขานกันว่า “หม่ ำท่ ำเฟย
เอีย้ น” หรื อ “ม้ ำเหยียบนกนำงแอ่ นเหินลม” อันเป็ น
ม้ าสวรรค์ตะวันตก สิง่ สุดยอดปรารถนาของจักรพรรดิใน
สมัยราชวงศ์ฮนั่ มีรูปลักษณ์สง่างามในท่วงท่ากาลังกระโจน
ทะยานมุ่งไปเบื ้องหน้ าอย่างทระนงองอาจ เท้ าทังสามก
้
าลัง
เหาะหินอยูก่ ลางนภา เท้ าที่สเี่ หยียบอยูเ่ หนือตัวนกนางแอ่นที่กาลังถลาลม มีรูจมูกเปิ ดกว้ าง และปาก
กาลังพ่นควันระบายออกมา ร่าลือกันว่าเหงื่อของม้ าสวรรค์นี ้มีสแี ดงประดุจชาด ในยามที่สง่ เสียงร้ อ ง
อย่างคึกคะนองนัน้ สามารถสยบม้ าของศัตรูให้ หมอบราบคาบได้ โดยง่ายดาย “หม่าท่าเฟยเอี ้ยน” คือ
สัญลักษณ์ของเมืองหวูเ่ ว่ย ของการท่องเที่ยวประเทศจีน และเส้ นทางสายแพรไหมอันยาวไกล
จากนั ้นนาท่านไปสักการะเจดีย์ศกั ดิ์สทิ ธิ์ที่ วัดจิวหมอหลอ
ซื่อ (พระกุมารชีวะ Kumarajiva ค.ศ.344-413) หนึง่ ในอริ ย
สงฆ์ผ้ ปู ราดเปรื่ อง เป็ นชาวชิวฉือโบราณ (ปั จจุบนั อยูใ่ น
เมืองคูเ่ ชอ เขตมณฑลซินเจียง) เป็ น 1 ใน 4 นักแปลพระ
ธรรมคัมภีร์พทุ ธศาสนามหายานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ของชาติ พระ

เช้ ำ

ค่ำ

กุมารชีวะเคยจาพรรษาอยูท่ ี่อู่เว่ยนานถึง 17 ปี ทาให้ ทา่ นได้ มีโอกาสศึกษาภาษาจีนอย่างแตกฉาน
และแปลพระธรรมคัมภีร์ได้ มากมาย สิง่ สาคัญที่วดั แห่งนี ้คือ เจดีย์พระกุมารชีวะ รูปทรง 8 เหลี่ยม 12
ชัน้ สูง 32 เมตร สร้ างขึ ้นตังแต่
้ สมัยราชวงศ์โฮ่วเหลียง ค.ศ.386-402 ผ่านการบูรณะมาในหลายยุค
สมัยต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้ มีการค้ นพบพระธรรมคัมภีร์ที่พระกุมารชีวะได้ แปลไว้ ภาในเจดีย์
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่เมืองหวูเ่ ว่ย 武威皇家国际酒店 Royal International Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่สำม

(3) เมืองหวู่เว่ ย – เมืองจำงเย่ – วัดพระใหญ่ – หุบเขำสำยรุ้ง

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองจำงเย่ ระยะทาง 275 กม. (ใช้ เวลาประมาณ 3.5 ชัว่ โมง) ในเขต ปกครอง
ตนเองชนชาติยกู ้ ซู ูห่ นาน อดีตเป็ นเมืองเส้ นทางสายไหมที่นกั เดินทางร์ โคโปโลมาพักค้ างอยูเ่ มืองนี ้
หลายคืน สินค้ า สมุนไพร อาหาร เนื ้อสัตว์ จากเมืองนี ้ก็ถกู ส่งไปจาหน่ายเมืองไทย ในย่านเยาวราชเช่น
กัน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางกลับเมืองจางย์ มณฑลกานซู่ (Gansu) ทางตอนเหนือของประเทศจีน ชมพุทธสถาน
สาคัญของจางเย่คือ วัดพระใหญ่ – ต้ ำฝอซื่อ Dafo Si สร้ างในปี ค.ศ.1098 สมัยซีเซี่ยภายในวิหาร
ใหญ่เป็ นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สทิ ธิ์องค์ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระ
อังสากว้ าง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เขตภูมิทัศน์ จำงเย่ ฉีเหลียนซำน
ตันเสียตีเ้ ม่ ำ Zhangye Qilianshan Danxia Landform หรื อ
หุบเขำสำยรุ้ง หวู่ไฉ่ ซำน Rainbow Mountain จัดเป็ นหนึง่
ในภูมิทศั น์
มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ในเขต
ภูเขาฉีเหลียนซาน ครอบคลุมอาณา บริ เวณกว้ างขวางถึง 300
ตร.กม. อยูบ่ นระดับ ความสูง 2,000-3,800 ม.จาก
ระดับน ้าทะเล ในทางธรณีวิทยา สันนิษฐานว่ามีอายุมานาน
กว่า 2 ล้ านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด
และความแห้ ง แล้ งของภูมิประเทศ เผยให้ เห็นถึงชันของแร่
้
ธาตุ
ใต้ ดิน ที่บ้างเป็ นริ ว้ เลือ่ มลายหลากสีสนั พาดผ่านทังเนิ
้ นภู แล

ซับซ้ อน บ้ างเป็ นหุบโตรกลึกชัน บ้ างคล้ ายดัง่ ปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ตาม
จินตนาการอันหลากหลาย

ค่ำ

วันที่ส่ ี
เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักเมืองจางเย่ 张掖钻石大酒店 Diamond Hotel หรื อเทียบเท่า
(4) เมืองจำงเย่ – เมืองจิ่วฉวน - เจียอีก้ วน – กำแพงเจียอีก้ วน (รวมรถแบตเตอรี่)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
จากนันออกเดิ
้
นทางสู่ เมืองจิ่วฉวน เลียบเทือกเขาหิมะฉีเหลียนซาน ระยะทาง 200 กม. จากภูเขา
สายรุ้ง ผ่านชม เมืองจิ่วฉวน ในอดีตเรี ยก ซูโ่ จว ตังอยู
้ ร่ ะหว่างเมืองจิ่วฉวนในมณฑลกานซูก่ บั เมืองอา
ลาช่านในเขตการปกครองตนเองมองโกเลียในมีความสูง 1,000 เมตร เนื่องจากมีสภาพแวด ล้อมทาง
ธรรมชาติที่เหมาะแก่การปล่อยดาวเทียมเพราะเป็ นพื ้นที่ราบมีประชากรน้ อย อากาศแจ่มใสตลอดปี
เมฆน้ อย และเวลากลางวันยาวนานเป็ นศูนย์ปล่อยดาวเทียมและขีปนาวุธต่างๆแห่งแรกและใหญ่ที่สดุ
ของจีน อีกทังเป็
้ นสถานที่ปล่อยยานอวกาศที่มีคนขับแห่งเดียวของจีนอีกด้ วย
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางถึง เมืองเจียอีก้ วน นาท่านชม
กำแพงเจียอีก้ วน ด่านสุดท้ ายของกาแพงเมืองจีน
อยูท่ างตะวันตกที่อยูไ่ กลที่สดุ ของจีนได้ ถกู ผนวกไว้
ในปี ค.ศ. 1372 อยูห่ า่ งไป 17 ไมล์ ทางตะวันตก
ของปราการแห่งนี ้สูง 5817 ฟุต (1,773 เมตร)
เหนือระดับน ้าทะเล และสร้ างแล้ วเสร็ จภายหลัง
สถาปนาราชวงศ์หมิง ลานจัตรุ ัสด้ านในมีกาแพง
รายล้ อมและมีประตูกาแพง 2 ประตู ทางส่วนบน
ของกาแพงที่สงู 33 ฟุต (10 เมตร) ยาว 2,100 ฟุต
(640 เมตร) เป็ นที่ตงของหอระวั
ั้
งภัย ซึง่ สร้ างขึ ้นใน
ราวปลายราชวงศ์หมิง ถึงต้ นราชวงศ์ชิง (กลาง
ศตวรรษที่ 17 ) ตัวกาแพงได้ รับการบูรณะซ่อมแซม
ครัง้ แรกประมาณปี ค.ศ. 1507 ครัง้ ที่สองในสมัยชิง และอีกครัง้ เมื่อไม่นานมานี ้ประตูทางใต้ (ซึง่ มุ่งสู่

ค่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

ค่ำ

เมืองเจียยูก่ วน) มีลกั ษณะเป็ นโงซุ้มสูง ทางด้ านขวามือของประตูเป็ นที่นงั่ ชมละครของผู้ทรงฐานันดร
ศักดิ์ ด้ านหนึง่ ทอดไปทางตะวันตกเฉียงใต้ สเู่ ทือกเขาชิเหลียนซาน และอีกด้ านทอดไปไปทางเหนือสู่
เทือกเขาเป่ ยซาน สิง่ ก่อสร้ างที่ยิ่งใหญ่นี ้เห็นได้ ชดั หากเดินทางเข้ าจากทางทิศตะวันตก อนุสาวรี ย์
ด้ านนอกของประตูตะวันตกมีคาจารึกว่า “ป้อมปราการที่แข็งแรงที่สดุ ในโลก” อนุสาวรี ย์นี ้สร้ างขึ ้นในปี
ที่ 14 ในรัชสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง หรื อ ค.ศ.1809 นัน่ เอง ตังอยู
้ ร่ ะหว่างหุบเขาที่มีความกว้ างเพียง
15 เมตรนับเป็ นชัยภูมิที่เหมาะสมป้องกันการรุกรานจากข้ าศึกได้ ดีปัจจุบนั ได้ รับการบูรณะซ่อมแซมใช้
เวลาก่อสร้ างราว 100 ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์มีพื ้นที่ 33,500 ตารางเมตร ตังอยู
้ ร่ ะหว่างหุบเขาที่มีความ
กว้ างเพียง 15 เมตร นับเป็ นชัยภูมิที่เหมาะสม ป้องกันการรุกรานจากข้ าศึกได้ ดี
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักเจียอี ้กวน 嘉峪关宾馆(嘉峪关市) - Jiayuguan Hotel หรื อเทียบเท่า
(5) เมืองเจียอีก้ วน – เมืองตุนหวง – เนินทรำยร้ องไห้ หมิงซำซำน+ขี่อูฐ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองตุนหวง ตังอยู
้ ท่ างภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตก
ของจีน เป็ นเมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสียง
ของจีน ตังอยู
้ บ่ นเส้ นทางสายไหม ซึง่ เป็ นเส้ นทาง
คมนาคมสาคัญจากจีนไปยังเขตซีอวี ้ เอเชียกลางและ
ยุโรป และเคยเป็ นชุมทางการค้ าที่เจริ ญรุ่งเรื องในอดีต
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนันน
้ าท่านสู่ เนินทรำยร้ องไห้ หมิงซำซำน เป็ นเนิน
ทรายสูงพอสมควร เมื่อท่านขึ ้นถึงยอดเขาท่านสามารถ
ไถลลืน่ ลงมาสูเ่ ชิงเขาด้ านล่าง (SAND DUNE) หาก
โอกาสเหมาะท่านอาจได้ ยินเสียงลมสะท้ อนเป็ นเสียง
คล้ าย การลัน่ กลองรบ เสียงม้ าร้ อง เสียงสู้รบและเสียงคน
ร้ อง ซึง่ ตามตานานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัด
กระหน่าและถูกฝั งทังเป็
้ นทังกองทั
้
พอยูใ่ ต้ ภเู ขาลูกนี ้
ดังนันเมื
้ ่อท่านลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียง
ประหลาดเกิดขึ ้น และนาท่าน ขี่อูฐไปชมสระนำ้ วง
พระจันทร์ บ่ อนำ้ ผุดหรือ โอเอซิส ที่ไม่เคยเหือดแห้ งแม้ จะอยูก่ ลางทะเลทรายทังที
้ ่มีความลึกเฉลีย่
เพียง 6 เมตรเท่านัน้
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ตนุ หวง 丽都国际大酒店(敦煌市) - Lidu International Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่หก
เช้ ำ

ค่ำ

วันที่เจ็ด
เช้ ำ

(6) ถำ้ โมเกำคู – เมืองตุนหวง – เจียอีก้ วน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
จากนันน
้ าท่านชม ถำ้ โมเกำคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึง่
ของโลก “ เป็ นถ ้าที่มีคหู าใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบน
ผนังสวยงามมีรูปแกะสลักพระพุทธรูปและองค์เจ้ าแม่กวนอิม
ปั จจุบนั เปิ ดให้ ชมเพียง 70 คูหาเท่านันในคู
้ หาต้ นๆ เป็ นผลงาน
การบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ าย
ขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชยั ชนะเหนืออาณาจักรจีนใน ปี ค.ศ. 1277
ดังนั
้ นปฎิ
้ มากรรมหรื อจิตรกรรมที่ทา่ นจะได้ ชมที่ถ ้าโมเกาแห่งนี ้
เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลาย
สมัยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ ที่นบั เนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เจียอีก้ วน เป็ นซุ้มประตูดา่ น
สุดท้ ายของกาแพงเมืองจีน
จุดด่านตะวันตก
ประกอบด้ วยกาแพง ซุ้มประตู กาแพงเมือง ด่านปราการ
ซึง่ สร้ างด้ วยวัตถุดิบในท้ องถิ่น เนื่องด้ วยฟื นไฟหายากใน
ทะเลทราย จึงทาด้ วยดินเหนียวและทรายที่หาง่าย โดย
นาดินมาคัว่ ฆ่าเมล็ดพืช ผสมปูนขาว ข้ าวเหนียว น ้าตาลและตาอัดแน่นเป็ นชันๆ
้ จนเป็ นกาแพงที่
ทนทานแข็งแรง ซุ้มประตูและกาแพงสร้ างมาแล้ วนับพันปี บนตัวกาแพงไม่มีต้นหญ้ างอกเลย ด่าน
ประตูเจียอี ้กวนเป็ นปราการสาคัญสาหรับเส้ นทางสายไหม
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักเจียอี ้กวน 嘉峪关宾馆(嘉峪关市) - Jiayuguan Hotel หรื อเทียบเท่า
(7) พิพิธภัณฑ์ กำแพงเมือง Jiayuguan - เมืองเจียอีก้ วน – เมืองหลำนโจว(รถไฟควำมเร็วสูง )
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นำท่ ำนชมพิพิธภัณฑ์ กำแพง
เมือง Jiayuguan เป็ นพิพิธภัณฑ์
แห่งแรกในประเทศจีนที่มีประวัติ
และวัฒนธรรมของกาแพงเมืองจีน

12.15 น.
17.31 น.
ค่ำ

วันที่แปด
เช้ ำ

อาคารเดิมถูกสร้ างขึ ้นในเมือง Jiayuguan ในเดือนตุลาคม 1989 อาคารใหม่แห่งนี ้ตังอยู
้ ใ่ นเขตจุดชม
วิวทางวัฒนธรรม Jiayuguan แล้ วเสร็ จในวันที่ 1 พฤษภาคม 2003 ครอบคลุมพื ้นที่ 4,523.36 ตาราง
เมตรโดยมีพื ้นที่ก่อสร้ างทังหมด
้
3,499 ตารางเมตร นิทรรศการทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์กาแพง
ดาเนินการตามมาตรฐานของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชนั ้ II Class A นิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่
ใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างเต็มรูปแบบเช่นเสียงแสงและไฟฟ้ าและติดตังระบบแปลพร้
้
อมกันด้ วยเสียง
สิง่ อานวยความสะดวกขันสู
้ งในประเทศเช่นระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ อตั โนมัติและระบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวเป็ นหนึง่ ในพิพิธภัณฑ์ชนน
ั ้ าของจังหวัด
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ
เพื่อโดยสำร
รถไฟควำมเร็วสูง (200 km/ชั่วโมง) ซึง่ ถือเป็ นรถไฟ
ชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว
โดยขบวนรถไฟที่ D 2674 เดินทางสูห่ ลันโจว
 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ บนรถไฟ
ถึง เมืองหลันโจว รับคณะสูภ่ ตั ตาคาร
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่เมืองหลันโจว 兰州锦江阳光酒店 JJ Sun Hotel หรื อเทียบเท่า
(8)

พิพิธภัณฑ์ กำนซู่ - สะพำนเหล็กแม่ นำ้ หวงเหอ+มำรดำแห่ งแม่ นำ้ เหลือง
หรือหวงเหอหมู่ชิง + กังหันวิดนำ้ – เมืองหลำนโจว – กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรม
นาชมพิพิธภัณฑ์ กำนซู่ "ซูเ่ สิน่ ป๋ ออู่ก่วน" พิพิธภัณฑ์แห่งนี ้
ตังอยู
้ ท่ างตะวันตกของเมืองหลันโจว สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.
1956 เป็ นพิพิธภัณฑ์ใหญ๋ระดับมณฑล มีพื ้นที่ 18,000
ตารางเมตร มีห้องแสดงนิทรรศการ ห้ องบรรยาย ห้ อง
อนุรักษ์ พระธาตุ มีห้องซ่อมแซม และห้ องตรวจสอบทางเคมี
ภายพิพิธภัณธ์ มีการเก็บรักษาเครื่ องปั น้ ดินเผาท้ องถิ่นที่
สวยงาม มากกว่า 20,000 ชิ ้น นาท่านชมรูปหล่อบรอนซ์ "หม่าเช่าหลงเซี่ย" (ขุดพบที่สสุ านฮัน่ เมือง
จางเย่ มณฑลกานซู)่ รูปหล่อม้ าที่กาลังเหิรลม สูง 35 ซ.ม. ยาว 45 ซ.ม. หนัก 7 กก. เท้ าม้ าข้ างหนึง่
เหยียบอยูบ่ นหลังนกนางแอ่นที่กาลังบิน ปั จจุบนั สัญลักษณ์ "ม้ าเหิร" ได้ ถกู ใช้ เป็ นโลโก้ LOGO ของ
การท่องเที่ยวแห่งชาติจีน เมื่อเข้ าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้แล้ วท่านจะท่องเที่ยวเส้ นทางสายไหมอย่างเข้ าใจ
และสนุกสนาน เพราะมีการจัดแสดงหลักฐานทางวัฒนธรรมที่ค้นพบและขุดพบในเขตมณฑลกานซู่
และตามเมืองอื่นๆที่อยูใ่ นแนวเส้ นทางสายไหม
โดยเริ่ มตังแต่
้ ยุควัฒนธรรมต้ าตี ้ว่านเมื่อประมาณ
8,000 ปี ก่อนคริ สตกาล เรื่ อยมาจนถึงราชวงศ์หยวน นาท่านชมแผนที่ที่แ สดงถึงเส้ นทางกองคาราวาน
ในสมัยโบราณ

ค่ำ
19.00 น.
22.25 น.
00.30 น.+1

 บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม หินสลัก มำรดำแห่ งแม่ นำ้ เหลือง หรือหวงเห
อหมู่ชิง เป็ นรูปนอนตะแคง ศอกดันศีรษะหันมองลูกน้ อยที่
นอนอิงแอบอยูข่ ้ างๆ มารดา สายตาที่นางมองดูลกู น้ อยนัน้
เป็ นแววตาที่ช่างอบอุ่นด้ วยความรักเป็ นที่สดุ
รูปปั น้ นี ้
เปรี ยบเสมือนแม่น ้าหวงเหอ เป็ นมารดาที่หล่อเลี ้ยงมวล
ประชาชาวจีนหลายร้ อยล้ านคนที่ประดุจดังหนึง่ เป็ นบุตร
น้ อยของนางมายาวนานกว่า 4,000 ปี ต้ นธารแห่ง
ประวัติศาสตร์ ชาติจีน ที่มีความผูกพันกับสายน ้าหวงเหออ
ย่างลึกซึ ้ง มิแห่งแต่ปฐมกษัตริ ย์ในยุคตอนต้ น ทรงเกรง
ต่ออิทธานุภาพของลาน ้าหวงเหอ นาชม กังหันวิดนำ้ สุ่
ยเฌอ
ที่ใช้ ในการผันน ้าในแม่น ้าเหลืองเข้ ามาใช้ ในการ
เพาะปลูก จากนันชมสะพำนเหล็
้
กแม่ นำ้ หวงเหอ ชาวบ้ านเรี ยกกันว่าสะพานที่ 1 แม่น ้าหวงเหอ
สะพานเหล็กเดิมสร้ างในสมัยราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1368-1398 สร้ างเป็ นเรื อขนาดใหญ่ 24 ลา
ติดต่อกัน ถึงฤดูหนาวก็จะรื อ้ ออก พอถึงหน้ าร้ อนก็จะต่อขึ ้นมาใหม่ เป็ นสะพานที่เชื่อมระเบียงแม่น ้า
หวงเหอ มณฑลชิงไห่ และมณฑลหนิงเซี๊ยะ เป็ นหัวใจของเส้ นทางสายไหม เมื่อถึงฤดูน ้าหลากสายน ้าที่
เชี่ยวกรากจะพัดพาสะพานเสียหาย จนในสมัยราชวงศ์ชิง (ปี ค.ศ. 1907) ได้ เปลีย่ นมาสร้ างสะพาน
เหล็ก ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน วัศดุสงิ่ ก่อสร้ างทังหมดขนส่
้
งลาเลียงโดยความร่วมมือของ
ประชาชนจีนทังประเทศ
้
ใช้ เกวียน รถม้ า คนหาบหาม จนในที่สดุ การก่อสร้ างก็เสร็ จทันตาม
กาหนดเวลาที่ตงใจไว้
ั้
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
บินลัดฟ้ำกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU269
ถึง ท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ ำนที่ใช้ บริกำร

กำหนดกำรเดินทำง
อัตรำค่ ำบริกำร
ผู้ใหญ่ 20 ท่ ำนขึน้ ไป

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

เดินทำงเดือน พฤษภำคม - มิถุนำยน 2562

38,800.- บำท

5,800.-บำท

เดินทำงเดือน กรกฎำคม – สิงหำคม 2562

42,800.- บำท

6,800.-บำท

เดินทำงเดือน กันยำยน 2562

40,800.- บำท

5,800.-บำท

เดินทำงเดือน ตุลำคม 2562

42,800.- บำท

6,800.-บำท

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยวกรุ๊ป
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรำนีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
 ค่าน ้าหนักเกิน 23 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
เอกสำรประกอบ กำรขอวีซ่ำจีน
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้ วยกระดาษปกติ
อัตรำนีร้ วม

หมายเหตุ
เอกสำรประกอบ
ซ่ำจีน อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิ ทธิ์ที่
-บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จกำรขอวี
ะเปลี่ยนแปลงหรื
หนังสือเดินทำง
(พำสปอร์
ต)วเล่
ง มีอทำยุ
หลื้ นอลงของเงิ
ใช้ ไม่ ตน่ำตราต่
กว่ ำางประเทศ
6 เดือน/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่
จะมีก1.ารเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิ
ตอ้ งแจ้
งให้ทราบล่
งหน้มาจริ
ในกรณี
ี่มีกเารขึ
เที่ยวบางรายการ
ามารถขอหั
ได้ เพราะการช
าระค่
กษณะเหมาจ่าย / บริ ษทั ได้ทาประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้า
2.
รูปไม่ถ่ ำสยสี
ขนำดกค่2าบรินิกว้ ารคื
ท่ ำนนละ
1 รูป (ไม่
รับารูทัปวร์ถ่เป็ำนยข้ไปในลั
ำรำชกำร)
ในวงเงิ
บาทต(เงืรประชำชน
่อนไขตามกรมธรรม์
3. น 1,000,000
สำเนำบั
และ )ที่อยู่ท่ ที ำงำน (หรือแนบนำมบัตรของท่ ำน)
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆ ที่อยู่
เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

