กําหนดการเดินทาง วันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2553
วันแรก
06.30 น.

08.40 น.
15.40 น.

กรุ งเทพฯ – กวางเจา – เจิง้ โจว
y ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ชั้น 4 แถว U เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าเซ้าท์เทิร์นแอร์ ไลน์ (CZ ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอย
อํานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
4ออกเดินทางสู่เมือง เจิ้งโจว โดยสายการบิน ไชน่าเซ้าท์เทิร์นแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ362
(แวะจอดรับผูโ้ ดยสารที่กวางเจาและผ่านการตรวจคนเข้าเมือง)
เดินทางถึง เจิง้ โจว เจิ้งโจวเป็ นเมืองหลวงของเขตมณฑลเหอหนาน และเป็ นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์
ความ เป็ นมาอันยาวนานกว่า 3,500 ปี นอกเหนือจากร่ องรอยความงามของอารยะธรรมอันรุ่ งเรื องในอดีต
แล้ว เจิ้งโจวยังเป็ นต้นกําเนิดแห่งศาสตร์การต่อสูก้ งั ฟูอนั มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลกที่รู้จกั กันในนาม กังฟู
แห่งวัดเส้าหลิน เมืองเจิ้งโจวเป็ นเมืองใหญ่ มีประชากรอาศัยอยูห่ ลายล้านคน ในตัวเมืองมีความคึกคักไม่
บริ ษทั แกรนด์ทวั ร์ แอนด์ เทรด จํากัด Tel : 0-2934-7200 โปรแกรมเจิ้งโจว เจียวจัว่ ซิ นมี่ ลัว่ หยาง ซี อาน 5 วัน 4 คืน

คํา่

ต่างจากเมืองใหญ่เมืองอื่น ถึงกระนั้นเมื่อห่างไปจากตัวเมืองไม่ไกลนักท่องเที่ยวจะพบกับทัศนียภาพอันงาม
ตาและธรรมชาติอนั สวยสด ทิวเขาตั้งเรี ยงกันเป็ นแนวยาว ถํ้ามากมายรอผูเ้ ข้าไปสํารวจและพิศวงในความ
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ความงดงามของธรรมชาติน้ นั ผสมผสานกับสถานที่โบราณต่างๆอย่างลงตัว การ
เยีย่ มชมวัดวาอารามโบราณสถานต่าง ๆ ในบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติเช่นนี้ ชวนให้คาํ นึงถึง
บรรยากาศของเมืองจีนในสมัยโบราณเป็ นอย่างยิง่
Æ รั บประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
Å พักที่ Zhong Zhou Jin

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

คํา่

Ming Hotel

(4ดาว) หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

เจิง้ โจว – เจียวจั่ว – หยุนไถซาน(รวมรถแบตเตอรี่) – ซินมี่

Æ รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวจัว้ นําท่านเดินทางสู่อุทยานสวรรค์ หยุนไถ
ซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศ
จีน
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสัมผัส หยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้าง
อย่างงดงาม ท่านจะได้เห็นนํ้าตกที่มีฟองนํ้าใสสะอาดกระจายดุจดังสําลี
กลางวันจะมีแสงสี รุ้ง พาดโค้ง ทิวทัศน์เป็ นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อม
ถึง เมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะเหมือนอุทยานที่เต็ม
ไปด้วยสี สนั ของใบไม้หลากสี สวยงามเต็มพื้นที่ทวั่ อุทยานสวรรค์ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อําเภอซินมี่
Æ รั บประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
Å พักที่ Cheered Hotel (4ดาว) หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันทีส่ าม

ซินมี่ – เติงเฟิ ง – อารามเส้ าหลิน(รวมแบตเตอรี่) – ป่ าเจดีย์ – การแสดงโชว์ กงั ฟู – ลัว่ หยาง – ถํา้ หินหลงเห
มิน (รวมรถแบตเตอรี่) – รถไฟด่ วน ซีอาน

เช้ า

Æ รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของสถานที่ที่ข้ ึนชื่อในด้านศิลปะมวย
จีน ( วิทยายุทธชาวจีน ) ชม อารามเส้ าหลิน ซึ่ งเป็ นอารามแห่งแรกแห่งการ
เผยแพร่ บุกเบิกพุทธศาสนาของผูอ้ อกบวชบําเพ็ญจาก ประเทศอินเดีย “ พระ
โพธิธรรมตัก๊ ม้ อ ” สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ 495 ชมสิ่ งก่อสร้างอันเป็ นสถาปั ตยกรรม
โบราณ ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ นปัจจุบนั เช่น ศาลาตัก๊ ม้อ ตําหนักไป่ อี่ ตําหนักพัน
พระพุทธ เป็ นต้น จากนั้นนําท่านนัง่ รถแบตเตอร์รี่เข้าชม ป่ าเจดีย์ ( ถ่าหลิน )
ซึ่ งเป็ นหมู่เจดีย ์ 200 กว่าองค์ ที่ฝังศพผูอ้ อกบวชบําเพ็ญในสมัยอดีตที่
บริ ษทั แกรนด์ทวั ร์ แอนด์ เทรด จํากัด Tel : 0-2934-7200 โปรแกรมเจิ้งโจว เจียวจัว่ ซิ นมี่ ลัว่ หยาง ซี อาน 5 วัน 4 คืน

เทีย่ ง

คํา่

หลากหลายรู ปแบบวิจิตรตระการไม่แพ้กนั ถือได้วา่ เป็ นแหล่งโบราณสถานที่มีวตั ถุก่อสร้างงานถาปั ตยกรรม
และปติมากรรรมอันควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า จากนั้นนําท่านชม การแสดงโชว์ กงั ฟู ศิลปะการต่อสูอ้ นั
เลื่องชื่อของวัดเส้าหลิน
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน (ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.) ลัว่ หยางเป็ นอดี
ตราชธานีที่ยงิ่ ใหญ่นบั เป็ นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถงั นํา
ชม ถํา้ หินหลงเหมิน (หลงเหมินสื อคู) หรื อ ถํา้ ประตูมังกร (รวมรถเช่า) หมู่ถ้ าํ พันพระที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งนํ้าอี๋เจียง
พุทธสถานเก่าแก่ที่สาํ คัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของ
จีน สร้างราวปี พ . ศ . 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติม
เรื่ อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถงั โดยการเจาะหน้าผาหิ นให้เป็ นถํ้า
หรื ออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักเสลาเป็ นรู ปพระพุทธเจ้า
พระ
โพธิ สตั ว์ เทวดา นางฟ้ า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพ
จิตรกรรมลงบนผนังถํ้า สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงใน
สมัยนั้นๆ พระนางบูเซ็คเทียนเคยพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่ วนพระองค์เป็ นจํานวนมาก เพื่อบูรณะถํ้าหิ นหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถํ้าพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพล
มาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปั จจุบนั ยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินสื อคูเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
Æ รั บประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านนัง่ รถไฟด่ วน สู่ เมืองซีอานตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่มีแม่น้ าํ เว่ยไหลผ่าน มี ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า
6,000 ปี ได้ถกู สถาปนาเป็ นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็ นนครหลวง ในสมัยต่างๆรวมทั้งสิ้ น 12
ราชวงศ์ ซีอานได้เป็ นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่าง จีนกับประเทศต่างๆทัว่ โลก
เป็ นจุดเริ่ มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุ เก่าแก่อนั ลํ้าค่าและเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาํ คัญของจีน
Å พักที่ Skytel Hotel (4ดาว) หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่

สุ สานทหารม้ าดินเผา (รวมรถแบตเตอรี่) – บ่ อนํา้ พุร้อนหัวชิงฉือ – เกีย๊ วซีอาน – โชว์ ราชวงศ์ ถงั

เช้ า

Æ รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั้นนําชมสถานที่ที่น่าสนใจและสําคัญที่สุดของเมืองซี อานคือ
กองทัพทหารดินเผาของกษัตริ ย์จนิ๋ ซี (รวมรถเช่ า) บริ เวณเชิงเขาหลี่
ซาน ซึ่ งถูกจัดให้เป็ น สิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก และองค์การ
ยูเนสโก้กาํ หนดให้เป็ นแหล่ งต้ นกําเนิดอารยธรรมโลกอีกด้วย โดยรู ป
ปั้ นพลทหารดินเผาที่ถูกฝังที่นี่ประมาณ 7,000 ตัว ซึ่ งมีขนาดเท่าคน
บริ ษทั แกรนด์ทวั ร์ แอนด์ เทรด จํากัด Tel : 0-2934-7200 โปรแกรมเจิ้งโจว เจียวจัว่ ซิ นมี่ ลัว่ หยาง ซี อาน 5 วัน 4 คืน

เทีย่ ง

คํา่

วันทีห่ ้ า
เช้ า

เทีย่ ง

15.15 น.
17.30 น.
19.40 น.
21.30 น.

จริ ง และหุ่นปั้ นเหล่านั้นก็จะมีความสูงเท่ากัน แต่ละตัวจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ งแสดงถึงความ
งดงามทางด้านศิลปะทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์สมัยโบราณ ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้
ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซี ฮ่องเต้ รวมทั้งรถม้าทองแดง ที่มีความโอฬาร ตระการตา และงานศิลปะที่ดู
ราวกับมีชีวิตจริ ง สุ สานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขดุ ค้นพบในปี ค.ศ. 1974 มีบนั ทึกว่าสุ สานแห่งนี้ใช้
แรงงานทาสเป็ นจํานวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36
ปี นําชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชม บ่ อนํ้าพุร้อนหัวชิงฉือ ซึ่งเป็ นสถานที่อาบนํ้า
ร้อนที่มีชื่อเสี ยงอย่างยิง่ ในสมัยของพระจักรพรรดิฉวนจงแห่ง
ราชวงศ์ถงั พระองค์โปรดให้สร้างบ่อสําหรับเก็บนํ้าร้อน ศาลา
อรุ ณรุ่ ง ศาลาอัศดง และสิ่ งก่อสร้างต่างๆขึ้น เพื่อใช้เป็ นสถานที่
พักผ่อนและสําราญพระทัยของพระองค์และพระสนมหยางกุย้ เฟย ให้ท่านเก็บบันทึกภาพความงามของบ่อ
นํ้าร้อนในมุมมองที่แตกต่าง
Æ รั บประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ...ชิมอาหารเกีย๊ วขึ้นชื่อของซีอาน
หลังอาหารนําท่านเข้าชม การแสดงโชว์ ราชวงศ์ ถงั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมัย
ราชวงศ์ถงั ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรื องอย่างสุดๆ
Å พักที่ Skytel Hotel (4ดาว) หรื อเทียบเท่ าระดับเดียวกัน
กําแพงเมืองโบราณ – จัตุรัสหอระฆัง – อิสระช้ อปปิ้ ง – กรุ งเทพฯ

Æ รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านชม กู่เฉิงเฉียง กําแพงโบราณซีอาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร และมี
ความสูง 39 ฟุต ปัจจุบนั ทรุ ดโทรมแต่ยงั คงล้อมรอบเมืองซีอานอยูแ่ ละได้มีการบูรณะให้อยูใ่ นสภาพเดิม
โดยด้านนอกจัดเป็ นสวนสาธารณะให้ผคู ้ นเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชม จัตุรัสหอระฆัง ซึ่ งตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซี อานซึ่ งนับเป็ นสัญญาลักษณ์ของเมือง แขวนระฆัง
ไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร และถือเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่ใหญ่ของเมืองซีอาน
4 ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ เทีย่ วบินที่ CZ3218
ถึงสนามบินเมืองกวางเจา ให้ท่านได้พกั ผ่อนเพื่อรอเปลี่ยนเครื่ องบิน
4 ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ เทีย่ วบินที่ CZ361
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณท่ านทีใ่ ช้ บริการ
บริ ษทั แกรนด์ทวั ร์ แอนด์ เทรด จํากัด Tel : 0-2934-7200 โปรแกรมเจิ้งโจว เจียวจัว่ ซิ นมี่ ลัว่ หยาง ซี อาน 5 วัน 4 คืน

อัตราค่ าบริ การ

อัตรานีร้ วม

อัตรานีไ้ ม่ รวม

กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักเดีย่ วเพิม่

8 – 12 ตุลาคม 2553

31,800 บาท .-

3,300 บาท .-

; ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป)
; ค่านํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
; ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้อง)
; ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
; ค่าวีซ่าปกติ 4 วันทําการ
; บัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
; อาหารครบทุกมื้อตามรายการ
; ค่าประกันอุบตั ิเหตุทุกที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
: ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้น.
: ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น อัตราวันละประมาณ 10 หยวน / คน / วัน
: ค่านํ้าหนักเกิน 20 ก.ก. / ค่าบริ การ 3% กรณี จ่ายบัตรเครดิต
: ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ามี )

เอกสารวีซ่า 1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน 2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
เต็ม 3. รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปกติ
สถานทูตจีน ไม่ รับเล่ มของท่ านวีซ่าในกรณีดังนีค้ อื
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน เมื่อส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก
• ยืน่ วีซ่าด่วน 1 วัน จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,200 บาท
2. นํารู ปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• ยืน่ วีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
3. นํารู ปถ่ายเล่นๆ มีววิ ด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยืน่ วีซ่า
4. นํารู ปที่เป็ นกระดาษสติคเกอร์ หรื อ รู ปที่ใช้กระดาษพริ นซ์จากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
-บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิ ทธิ์ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่
เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษทั ได้ทาํ ประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้า
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆ ที่อยู่
เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ

บริ ษทั แกรนด์ทวั ร์ แอนด์ เทรด จํากัด Tel : 0-2934-7200 โปรแกรมเจิ้งโจว เจียวจัว่ ซิ นมี่ ลัว่ หยาง ซี อาน 5 วัน 4 คืน

