กาหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง

(1)

ฉลองเทศกาลปี ใหม่
25 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563
28 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563
29 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563
กรุงเทพฯ – เมืองหลันโจว
曼谷 苏万那普机场

09.00 น.

11.50 น.
16.50 น.

兰州

ทุกท่านพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชัน้
4 (ประตู 10) เคาเตอร์ U 15 – U 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) พบ
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ อํานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
 เดินทางสู่ เมืองหลันโจว เที่ยวบินที่ MU270
ถึง เมืองหลันโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑล ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
คนในสมัยราชวงศ์ฮนั่
เรี ยกว่า เมืองจินเฉิง หรื อ เมืองแห่งทองคํา เพราะขุดพบแร่
ทองคําทางตอนเหนือของเมือง ล้ อมรอบด้ วยขุนเขา
1

ค่า

วันที่สอง

ทางเหนือและทางใต้ คือ ภูเขาเกาหลานซานและฟ่ งหวง แม่นํ ้าหวงเหอถือเป็ นแม่นํ ้าสายเลือดใหญ่ที่
หล่อเลี ้ยงประเทศจีน ไหลผ่านกลางเมืองหลันโจว และเป็ นต้ นกําเนิดของแม่นํ ้าบนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่เมืองหลันโจว 兰州瑞岭国际酒店 Ruiling International Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
(2) เมืองหลันโจว – เมืองจิงไท่ – อุทยานป่ าหินแม่ นา้ เหลือง – เมืองหวู่เว่ ย
兰州

เช้ า

เที่ยง

黄河石林国家公园（游船/区间车/羊皮筏）

武威

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองจิงไท่ Jingtai ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. )อยูบ่ ริ เวณตะวันตก
เฉียงใต้ ของหยินชวน บริ เวณรอยต่อสามมณฑล
ระหว่าง หนิงเซี่ย กานซู และมองโกเลียใน
ตะวันออกของระเบียงเหอซี แม่นํ ้าหวงเหอที่ไหลมา
จากทิศตะวันตกสูบ่ ูรพาทิศตังแต่
้ ครัง้ บรรพกาล ได้ หกั
โค้ งเปลีย่ นทิศทางไหลกลับสูท่ ิศตะวันตกที่หมู่บ้าน
อ่าวมังกรเก่า “เหล่าหลงวัน่ ” Old Longwan 老 龙 湾 จากโค้ งนํ ้า แม่นํ ้าหวงเหอและธรรมชาติได้
ก่อให้ เกิดภูมิทศั น์มหัศจรรย์อนั ยิ่งใหญ่แห่งลุม่ นํ ้าเหลืองตอนเหนือ ”อุทยานป่ าหินแม่นํ ้าเหลือง” แห่ง
จิงไท่ Yellow River Stone Forest National Park
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม อุทยานป่ าหินแม่ นา้ เหลือง 黄河石林国家公园
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ในนาม"พิพธิ ภัณฑ์
ธรณีวิทยาโลก" มี 200 ล้ านปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากการ
เคลือ่ นไหวของเปลือกโลก ตากลม ฝน การกัดเซาะทาง
ธรณีวิทยกลายเป็ นสีเหลืองทําให้ เกิดมหัศจรรย์แม่
นํ ้าเหลือง จุดชมวิวหินป่ า ทะเลทราย นา ทะเลทราย
โอเอซิสฟาร์ มและทรัพยากรอื่น ๆ ร่วมกันอย่างสวยงาม ภูเขาและแม่นํ ้ารวมแบบคงที่และแบบไดมิกที่
พื ้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการผจญภัย, การผจญภัยล่องแก่ง, ปี นหน้ าผา, การพักผ่อนหย่อนใจและสํารว
จทางธรณีวิทยา
พิเศษ ! นําท่านเปิ ดสัมผัสประสบการณ์ลอ่ งแพหนังแกะ
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เที่ยง

ค่า

วันที่สาม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหวู่เว่ ย ในอดีตเรี ยก เหลี
ยงโจว มีชื่อเสียงในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ บน
เส้ นทางสายแพรไหม และ เป็ นแหล่งเพาะเลี ้ยงจามรี
ขนสีขาวขึ ้นชื่อของประเทศในอดีตเคยใช้ เป็ นเส้ นทาง
ที่เดินทางสู่ ดินแดนทิเบตทางตอนใต้
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่เมืองหวูเ่ ว่ย 西凉大酒店(武威市) - Xiliang Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
(3) เมืองหวู่เว่ ย – สุสานเหลยไถ – เมืองจางเย่ – วัดพระใหญ่ – หุบเขาสายรุ้ง
雷台汉墓外观马踏飞燕(不进墓) 武威

เช้ า

เที่ยง

张掖-大佛寺-丹霞地貌+电瓶车

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเยี่ยมชม สุสานเหลยไถ Leitai HanTomb สมัย
ราชวงศ์ฮนั่ ตะวันตก ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1969 ได้ มีการ
ขุดค้ นพอหลุมฝังศพแม่ทพั สมัยราชวงศ์ฮนั่ ตะวันตกเข้ าไป
โดยบังเอิญ สิง่ สําคัญที่ได้ พบในสุสานแห่งนี ้คือ รูปหล่ อ
ทองเหลืองอาชาผยอง ที่เรี ยกขานกันว่า “หม่ าท่ าเฟย
เอีย้ น” หรื อ “ม้ าเหยียบนกนางแอ่ นเหินลม” อันเป็ นม้ า
สวรรค์ตะวันตก สิง่ สุดยอดปรารถนาของจักรพรรดิในสมัย
ราชวงศ์ฮนั่
มีรูปลักษณ์สง่างามในท่วงท่ากําลังกระโจน
ทะยานมุ่งไปเบื ้องหน้ าอย่างทระนงองอาจ เท้ าทังสามกํ
้
าลัง
เหาะหินอยูก่ ลางนภา เท้ าที่สเี่ หยียบอยูเ่ หนือตัวนกนางแอ่น
ที่กําลังถลาลม มีรูจมูกเปิ ดกว้ าง และปากกําลังพ่นควันระบายออกมา รํ่ าลือกันว่าเหงื่อของม้ าสวรรค์นี ้
มีสแี ดงประดุจชาด ในยามที่สง่ เสียงร้ องอย่างคึกคะนองนัน้ สามารถสยบม้ าของศัตรูให้ หมอบราบคาบ
ได้ โดยง่ายดาย “หม่าท่าเฟยเอี ้ยน” คือสัญลักษณ์ของเมืองหวูเ่ ว่ย ของการท่องเที่ยวประเทศจีน และ
เส้ นทางสายแพรไหมอันยาวไกล
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเย่ ระยะทาง 275 กม. (ใช้ เวลา
ประมาณ 3.5 ชัว่ โมง) ในเขต ปกครองตนเองชนชาติยกู ้ ซู ู่
หนาน อดีตเป็ นเมืองเส้ นทางสายไหมที่นกั เดินทางร์ โคโปโล
มาพักค้ างอยูเ่ มืองนี ้หลายคืน สินค้ า สมุนไพร อาหาร
เนื ้อสัตว์ จากเมืองนี ้ก็ถกู ส่งไปจําหน่ายเมืองไทย ในย่าน
เยาวราชเช่นกัน
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ชมพุทธสถานสําคัญของจางเย่คือ วัดพระใหญ่
– ต้ าฝอซื่อ Dafo Si สร้ างในปี ค.ศ.1098 สมัย
ซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็ นที่ประดิษฐานของพระ
นอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน มี
ความยาว 34.5 ม. พระอังสากว้ าง 7.5 ม. พระ
กรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.

จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เขตภูมิทัศน์ จางเย่ ฉี
เหลียนซานตันเสียตีเ้ ม่ า Zhangye Qilianshan
Danxia Landform หรื อ หุบเขาสายรุ้ง หวู่ไฉ่ ซาน
Rainbow Mountain จัดเป็ นหนึง่ ในภูมิทศั น์
มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉี
เหลียนซาน ครอบคลุมอาณา บริ เวณกว้ างขวางถึง
300 ตร.กม. อยูบ่ นระดับ ความสูง 2,000-3,800
ม.จากระดับนํ ้าทะเล ในทางธรณีวิทยา สันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้ านปี ผ่านการกัดกร่อนของ
ธรรมชาติ สายลม แสงแดด แ
ละความแห้ ง แล้ งของภูมิประเทศ เผยให้ เห็นถึงชันของแร่
้
ธาตุใต้ ดิน ที่บ้างเป็ นริ ว้ เลือ่ มลายหลากสีสนั
พาดผ่านทังเนิ
้ นภู แลซับซ้ อน บ้ างเป็ นหุบโตรกลึกชัน บ้ างคล้ ายดัง่ ปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และ
อื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักเมืองจางเย่ 张掖钻石大酒店 Diamond Hotel ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า
4

วันที่ส่ ี

(4) เมืองจางเย่ – เมืองจิ่วฉวน - เจียอีก้ วน – กาแพงเจียอีก้ วน (รวมรถแบตเตอรี่)
张掖

เช้ า

嘉峪关 嘉峪关城楼+电瓶车

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันออกเดิ
้
นทางสู่ เมืองจิ่วฉวน เลียบเทือกเขา
หิมะฉีเหลียนซาน ระยะทาง 200 กม. จากภูเขา
สายรุ้ง ผ่านชม เมืองจิ่วฉวน ในอดีตเรี ยก ซูโ่ จว ตังอยู
้ ่
ระหว่างเมืองจิ่วฉวนในมณฑลกานซูก่ บั เมืองอา
ลาช่านในเขตการปกครองตนเองมองโกเลียในมีความ
สูง 1,000 เมตร เนื่องจากมีสภาพแวด ล้ อมทาง
ธรรมชาติที่เหมาะแก่การปล่อยดาวเทียมเพราะเป็ น
พื ้นที่ราบมีประชากรน้ อย อากาศแจ่มใสตลอดปี เมฆน้ อย และเวลากลางวันยาวนานเป็ นศูนย์ปล่อย
ดาวเทียมและขีปนาวุธต่างๆแห่งแรกและใหญ่ที่สดุ ของจีน
อีกทังเป็
้ นสถานที่ปล่อยยานอวกาศที่มี
คนขับแห่งเดียวของจีนอีกด้ วย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางถึง เมืองเจียอีก้ วน นําท่านชม
กาแพงเจียอีก้ วน ด่านสุดท้ ายของกําแพงเมืองจีน
อยูท่ างตะวันตกที่อยูไ่ กลที่สดุ ของจีนได้ ถกู ผนวกไว้
ในปี ค.ศ. 1372 อยูห่ า่ งไป 17 ไมล์ ทางตะวันตก
ของปราการแห่งนี ้สูง 5817 ฟุต (1,773 เมตร)
เหนือระดับนํ ้าทะเล และสร้ างแล้ วเสร็ จภายหลัง
สถาปนาราชวงศ์หมิง ลานจัตรุ ัสด้ านในมีกําแพง
รายล้ อมและมีประตูกําแพง 2 ประตู ทางส่วนบน
ของกําแพงที่สงู 33 ฟุต (10 เมตร) ยาว 2,100 ฟุต
(640 เมตร) เป็ นที่ตงของหอระวั
ั้
งภัย ซึง่ สร้ างขึ ้นใน
ราวปลายราชวงศ์หมิง ถึงต้ นราชวงศ์ชิง (กลาง
ศตวรรษที่ 17 ) ตัวกําแพงได้ รับการบูรณะซ่อมแซม
ครัง้ แรกประมาณปี ค.ศ. 1507 ครัง้ ที่สองในสมัยชิง และอีกครัง้ เมื่อไม่นานมานี ้ประตูทางใต้ (ซึง่ มุ่งสู่
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 านนอกของประตูตะวันตกมีคําจารึกว่า “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
5

เวลาก่อสร้ างราว 100 ปี จึงเสร็ จสมบูรณ์มีพื ้นที่ 33,500 ตารางเมตร ตังอยู
้ ร่ ะหว่างหุบเขาที่มีความ
กว้ างเพียง 15 เมตร นับเป็ นชัยภูมิที่เหมาะสม ป้องกันการรุกรานจากข้ าศึกได้ ดี

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักเจียอี ้กวน 嘉峪关广场假日酒店(嘉峪关市) - Holiday Plaza Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

(5) เมืองเจียอีก้ วน – เมืองตุนหวง – เนินทรายร้ องไห้ หมิงซาซาน+ขี่อูฐ – สระนา้ วงพระจันทร์
嘉峪关

เช้ า

敦煌，鸣沙山骑骆驼，月牙泉，沙州夜市

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ่ มืองตุนหวง ตังอยู
้ ท่ าง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาค
ตะวันตกของจีน เป็ นเมืองวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงของจีน ตังอยู
้ บ่ นเส้ นทาง
สายไหม ซึง่ เป็ นเส้ นทางคมนาคมสําคัญจากจีนไปยัง
เขตซีอวี ้ เอเชียกลางและยุโรป และเคยเป็ นชุมทาง
การค้ าที่เจริ ญรุ่งเรื องในอดีต
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านสู่ เนินทรายร้ องไห้ หมิงซาซาน เป็ น
เนินทรายสูงพอสมควร เมื่อท่านขึ ้นถึงยอดเขาท่าน
สามารถไถลลืน่ ลงมาสูเ่ ชิงเขาด้ านล่าง
(SAND
DUNE) หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ ยินเสียงลม
สะท้ อนเป็ นเสียงคล้ าย การลัน่ กลองรบ เสียงม้ าร้ อง
เสียงสู้รบและเสียงคนร้ อง ซึง่ ตามตํานานเล่าว่าเคยมี
กองทัพถูกพายุทรายพัดกระหนํ่าและถูกฝังทังเป็
้ นทัง้
กองทัพอยูใ่ ต้ ภเู ขาลูกนี ้ ดังนันเมื
้ ่อท่านลื่นไถลลงมา
จากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ ้น และนํา
ท่าน ขี่อูฐไปชมสระนา้ วงพระจันทร์ บ่ อนา้ ผุดหรือ โอเอซิส ที่ไม่เคยเหือดแห้ งแม้ จะอยูก่ ลาง
ทะเลทรายทังที
้ ่มีความลึกเฉลีย่ เพียง 6 เมตรเท่านัน้
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ค่า

วันที่หก

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ตนุ หวง 敦煌富国酒店 Fuguo Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า

(6) ถา้ โมเกาคู – เมืองตุนหวง – เมืองหลิ่วหยวน – รถไฟความเร็วสูง – หลันโจว
莫高窟+电瓶车，敦煌

เช้ า

柳园

兰州 动车

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านชม ถา้ โมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่ง
หนึง่ ของโลก “ เป็ นถํ ้าที่มีคหู าใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มี
ภาพวาดสีบนผนังสวยงามมีรูปแกะสกพระพุทธรูปและองค์
เจ้ าแม่กวนอิม ปั จจุบนั เปิ ดให้ ชมเพียง 70 คูหาเท่านันในคู
้ หา
ต้ นๆ เป็ นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ.
366
ส่วนคูหาสุดท้ ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชยั ชนะเหนือ
อาณาจักรจีนใน ปี ค.ศ. 1277 ดังนั
้ นปฎิ
้ มากรรมหรื อ
จิตรกรรมที่ทา่ นจะได้ ชมที่ถํ ้าโมเกาแห่งนี ้เกิดจากความเพียร
พยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วง
ประวัติศาสตร์ ที่นบั เนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี
ศิลปะที่ถํ ้าผาโม่เกาส่วนใหญ่สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์สยุ และ
ถัง ภาพวาดสมัยราชวงศ์ถงั ส่วนมากเป็ นนางฟ้าล่องลอยใน
อากาศ ซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์ของศิลปะถํ ้าที่ตนุ หวง ภาพเขียนสีภายในถํ ้า เป็ นเรื่ องราวของความดีความชัว่ และความสุขนิรันดร์ ในสรวงสวรรค์ คล้ ายกับว่าสวรรค์และโลกเป็ นเอกภพเดียวกัน ใน
จํานวนถํ ้า 492 ถํ ้าโม่เกา(Mogao) เป็ นถํ ้ามีขนาดใหญ่ที่สดุ และอายุเก่าแก่มาก แกะสลักหน้ าผาทาง
ซีกตะวันออกของภูเขาหมิงซา รวมความยาว 1,600 เมตร ทุกตารางนิ ้วของผนังถํ ้าเต็มไปด้ วยภาพวาด
และรูปสลักทางศาสนา และถํ ้าแห่งนี ้มีภาพผนังกินเนื ้อที่กว่า 45,000 ตารางเมตร นักโบราณคดี
ตะวันตกขนานนามภาพผนังแห่งนี ้ว่า “ห้ องสมุดบนผนัง”
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เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟ เมืองหลิว่ หยวน เพื่อโดยสาร
รถไฟความเร็วสูง (200 km/ชั่วโมง) ซึง่ ถือเป็ นรถไฟชินคัน
เซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว
15.43 น.
โดยขบวนรถไฟที่ D 2747 เดินทางสูห่ ลันโจว
รับประทานอาหารค่า บนรถไฟ
23.52 น.
ถึง เมืองหลันโจว รับคณะสูท่ ี่พกั
 พักที่เมืองหลันโจว 长信国际酒店- Changxing International Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
วันที่เจ็ด

สะพานเหล็กแม่ นา้ หวงเหอ+มารดาแห่ งแม่ นา้ เหลือง หรือหวงเหอหมู่ชิง +กังหันวิดนา้
– สวนสาธารณะเจดีย์ขาว – พิพิธภัณฑ์ จงั หวัดกานซู - เมืองหลันโจว – กรุ งเทพฯ
兰州

เช้ า

黄河母亲雕像，铁桥，白塔山公园，甘肃省博物馆

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านไปชม สะพานเหล็กแม่ นา้ หวงเหอ
ชาวบ้ านเรี ยกกันว่าสะพานที่ 1 แม่นํ ้าหวงเหอ
สะพานเหล็กเดิมสร้ างในสมัยราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ.
1368-1398 สร้ างเป็ นเรื อขนาดใหญ่ 24 ลําติดต่อกัน
ถึงฤดูหนาวก็จะรื อ้ ออก พอถึงหน้ าร้ อนก็จะต่อขึ ้นมา
ใหม่
เป็ นสะพานที่เชื่อมระเบียงแม่นํ ้าหวงเหอ
มณฑลชิงไห่ และมณฑลหนิงเซี๊ยะ เป็ นหัวใจของ
เส้ นทางสายไหม เมื่อถึงฤดูนํ ้าหลากสายนํ ้าที่เชี่ยว
กรากจะพัดพาสะพานเสียหาย จนในสมัยราชวงศ์ชิง
(ปี ค.ศ. 1907) ได้ เปลีย่ นมาสร้ างสะพานเหล็ก
ออกแบบโดยวิศวกรชาวเยอรมัน วัศดุสงิ่ ก่อสร้ าง
ทังหมดขนส่
้
งลําเลียงโดยความร่วมมือของประ ชา
ชนจีนทังประเทศ
้
ใช้ เกวียน รถม้ า คนหาบหาม จน
ในที่สดุ การก่อสร้ างก็เสร็ จทันตามกําหนดเวลาที่
ตังใจไว้
้
แล้ วนําชม กังหันวิดนา้ สุ่ยเฌอ ที่ใช้ ในการ
ผันนํ ้าในแม่นํ ้าเหลืองเข้ ามาใช้ ในการเพาะปลูก นํา
ท่านชม หินสลัก มารดาแห่ งแม่ นา้ เหลือง หรือ
หวงเหอหมู่ชิง เป็ นรูปนอนตะแคง ศอกดันศีรษะ
หันมองลูกน้ อยที่นอนอิงแอบอยูข่ ้ างๆ มารดา สายตาที่นางมองดูลกู น้ อยนัน้ เป็ นแววตาที่ช่างอบอุ่น
ด้ วยความรักเป็ นที่สดุ รูปปั น้ นี ้ เปรี ยบเสมือนแม่นํ ้าหวงเหอ เป็ นมารดาที่หล่อเลี ้ยงมวลประชาชาวจีน
หลายร้ อยล้ านคนที่ประดุจดังหนึง่ เป็ นบุตรน้ อยของนางมายาวนานกว่า 4,000 ปี ต้ นธารแห่ง
8

เที่ยง

ค่า

วันที่แปด

ประวัติศาสตร์ ชาติจีน ที่มีความผูกพันกับสายนํ ้าหวงเหออย่างลึกซึ ้ง
ตอนต้ น ทรงเกรงต่ออิทธานุภาพของลํานํ ้าหวงเหอ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมสวนสาธารณะเจดีย์ขาว (White Pagoda
Park) ในตํานานเล่าว่าเจดีย์นี ้สร้ างเพื่อเป็ นเกียรติให้ แก่
ชาวทิเบธที่มีเกียรติยศและชื่อเสียง ในปี 1958 ได้ เปิ ดให้

ประชาชนเข้ าชมได้ ภายในมีงานสถาปั ตยกรรมโบราณที่
ยิ่งใหญ่และสวยงาม นําชม พิพิธภัณฑ์ จังหวัดกานซู
(Gansu Provincial Museum) พิพิธภัณฑ์ในหลานโจว มี
ชิ ้นงานแสดงกว่า 350,000 รายการ ถูกแบ่งออกเป็ น 2
ประเภทใหญ่คือ ประวัติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ และมี 300 รายการที่เป็ นงานแสดงจากทัว่ โลก
นําท่านชมรูปหล่อบรอนซ์ "หม่าเช่าหลงเซี่ย" (ขุดพบที่
สุสานฮัน่ เมืองจางเย่ มณฑลกานซู)่ รูปหล่อม้ าที่กําลัง
เหิรลม สูง 35 ซ.ม. ยาว 45 ซ.ม. หนัก 7 กก. เท้ าม้ าข้ าง
หนึง่ เหยียบอยูบ่ นหลังนกนางแอ่นที่กําลังบิน ปั จจุบนั
สัญลักษณ์ "ม้ าเหิร" ได้ ถกู ใช้ เป็ นโลโก้ LOGO ของการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติจีน เมื่อเข้ าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้แล้ ว
ท่านจะท่องเที่ยวเส้ นทางสายไหมอย่างเข้ าใจและสนุกสนาน
เพราะมีการจัดแสดงหลักฐานทาง
วัฒนธรรมที่ค้นพบและขุดพบในเขตมณฑลกานซูแ่ ละตามเมืองอื่นๆที่อยูใ่ นแนวเส้ นทางสายไหม โดย
เริ่ มตังแต่
้ ยคุ วัฒนธรรมต้ าตี ้ว่านเมื่อประมาณ 8,000 ปี ก่อนคริ สตกาล เรื่ อยมาจนถึงราชวงศ์หยวน
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่เมืองหลันโจว 长信国际酒店- Changxing International Hotel ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่า
เมืองหลันโจว – กรุงเทพฯ
兰州

07.30 น.
10.25 น.

มิแห่งแต่ปฐมกษัตริย์ในยุค

曼谷 苏万那普机场

บินลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU269
รับประทานอาหารละเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
ถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

9

กาหนดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการ

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

ผู้ใหญ่ 20 ท่ าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

38,800.- บาท
5,800.- บาท
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 กก.
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ

 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าวีซา่ ท่องเที่ยวจีน
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
 ค่านํ ้าหนักเกิน 23 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ ้น
อาทิเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน
2.2 ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 21-45 วัน ยึดค่ามัดจําเต็มจํานวน
2.3 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํ านวนผู้เดิน ทางขัน้ ตํ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ ไป เที่ยวบิ น, ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
อัตรานีร้ วม
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5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อ จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อ ออกเมือ งจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื อ ง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
8. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่ อท่านตกลงชํ าระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
10.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
11.กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ ามปั๊ มการ์ ตนู บนพาสปอร์ ต เสีย่ งถูกบัญชีดําห้ ามเข้ าประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง
ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้
การขีดเขียนหรื อประทับ
เครื่ องหมาย
อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชํารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้น
บัญชีดํา ห้ ามเข้ าประเทศนันอี
้ ก
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