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เชียงใหม่ – ซีอาน 5 วัน 4 คืน
17,900.*ไม่รวมวีซ่า

กําหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม 2561
วันแรก

เชียงใหม่-ซีอาน

18.30 น.
21.15 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่อาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์
Sichuan Airlines
ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ 3U8292 Sichuan Airlines

วันที่2

วัดลามะกว่างเหริน-สุสานจิน๋ ซีฮอ่ งเต้-โรงงานปันตุ๊กตําจิ๋นซี

01.10 น.
พักที่
เช้า

เดินทางถึงซีอาน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านเข้าสู่ที่พัก
HUA RONG INTERNAYIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า
อาหารเช้าในโรงแรม
นาชมวัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนครซีอาน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ซึ่งเป็นวัดที่สร้างสมัยองค์
หญิงเหวินเฉินแต่งงานกับ ซงจ้านกานปู้ ไปอยู่ ธิเ บต ได้เ จริญสัมพันธไมตรีต่อกันโดยนิมนต์พระลามะมาอยู่
ที่ฉางอันและได้สร้างวัดดังกล่าวขึ้นมาและยังเป็นสถานที่เ ก็บพระไตรปิฏกที่ได้อัญเชิญมาจากธิเ บตนมัสการ
เจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช นาท่านนมัสการ 3 มหาโพธิสัตย์ ที่วิหารมหา
วีรา นมัสการรูปจงคาปาผู้นา นิกายพุทธทิเ บตที่วิหารพัน
พระ นาชมวิหารพระสูตร หอเก็บพระไตรปิฎก ชมรูปหล่อศากยมุนีพุทธเจ้าและองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิง
สมัยราชวงศ์ถังที่ได้รับคาสั่งให้แต่งงานกับผู้นาทิเ บตเพื่อมิตรภาพ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมสุส านจิ๋นซีฮอ่ งเต้ (รถกอล์ฟ)สถานที่สาคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจาก
องค์กรยูเ นสโก้ให้เ ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 ผ่านชม บริเ วณที่คาดว่าเป็น สุสานของ

เที่ยง
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จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เ ป็น
หนึ่งเดียวได้สาเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน จากนั้นนาท่านแวะชม
โรงงานปันตุ๊กตําจิ๋นซี
ค่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่

HUA RONG INTERNAYIONAL HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่3

กําแพงเมืองเก่า-ร้านหยก-วัดเจดีย์หา่ นป่าใหญ่

เช้า

เที่ยง

ค่า
พักที่

อาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ กําแพงเมือ งเก่า ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย ราชวงศ์หมิง มีอายุเ ก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้
เป็นอย่างดี มีลักษณะเป็นกาแพงสี่เ หลี่ยมผืนผ้า จากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศ
ตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตรมีประตูเ ข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13
ประตู ถือเป็นกาแพงเมืองยุคโบราณที่คงความสมบูรณ์แบบ ได้มากเป็นอันดับต้นๆของโลก จากนั้นแวะ
ร้านหยกขึ้นชื่อของเมืองจีน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ชมวัดเจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) เป็นศาสนสถานโบราณที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา
ในแผ่นดินจีน หลังจากที่พระถังซาจั๋งเดินทางไปยังชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา ท่านก็ได้
พานักที่วัดต้าเฉียนและเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ จากนั้นได้มีการสร้างเจดีย์ 5 ชั้นเพื่อใช้ในการเก็บรักษา
พระไตรปิฎก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารค่าน้าพุดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
HUA RONG INTERNAYIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่4
เช้า

เที่ยง
บ่าย

วัดเจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอัน-ย่านการค้าหอกลอง-หอระฆัง-ถนนมุสลิม
อาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเจดีย์ห่านป่าเล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดีย์สูง 13
ชั้น จากนั้นนาท่านชมพิพิธภัณฑ์ซีอ าน ซึ่งอยู่ในบริเ วณเดียวกัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุด
ค้นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซีอาน และ
ช้อปปิ้งย่านการค้าถนนมุส ลิม แหล่งรวมของอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อหลากชนิด ชมบ้านเรือนร้านค้าเก่าแก่
เลือกซื้อขนมและสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่า
พักที่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
HUA RONG INTERNAYIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่5

พระราชวังต้าหมิงกง-เชียงใหม่

เช้า

อาหารเช้าในโรงแรม
เที่ยวชมพระราชวังต้าหมิงกง (ด้านนอก)เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
“พระราชวังต้าหมิงกง” คือการขุดพบที่ตั้งของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศ์ถัง “ต้าหมิงกง”ถูกสร้างขึ้นเมื่อ
ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรมราชโองการของหลี่ซื่อหมิง ฮ่องเต้เ รืองอานาจแห่งราชวงศ์ถังในยุคที่นครฉางอาน
(ซีอาน) รุ่งเรืองสุดๆ เป็นศูนย์กลางอารยะธรมและศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศ เชื่อกันว่า 17 จาก 21
ฮ่องเต้ ในสมัยราชวงศ์ถังได้ใช้พระราชวังต้าหมิงกงเป็นที่ประทับต่อเนื่องมานานนับ 200 ปี กาลเวลาที่ผัน
เปลี่ยนหลากยุคหลายสมัยนับพันปี ทาให้ไม่มีใครรู้ว่า “ต้าหมิงกง” เดิมเคยมีที่ตั้งอยู่ตรงไหน จนมีการขุดพบ
แนวที่ตั้งกาแพงวังรัศมี 3.2 กิโลเมตรใจกลางนครซีอาน จึงทราบว่า “ต้าหมิงกง” ในอดีตจึงมีขนาดใหญ่กว่า
พระราชวังแวร์ซายย์ 3 เท่า มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังต้องห้ามกู้กงในนครปักกิ่ง 4.5 เท่า และมีขนาดใหญ่
กว่าพระราชวังเครมลินถึง 12 เท่า นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโบราณในสมัยกว่าพันปีของราชวงศ์ถัง
นาท่านเข้าชมในส่วนพิพิธภัณฑ์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความรุ่งเรืองด้านสถาปัตยกรรมโบราณได้เ วลา
อันสมควรเดินทางสู่สนามบิน
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
18.05 น.
เดินทางกลับเชียงใหม่ เที่ยวบิน3U8291 Sichuan Airlines
20.15 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ 25 ท่านขึ้นไปคอนเฟริ์มออกเดินทาง

วันที่เดินทาง

ราคา บาท /ท่าน

ค่าพักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

22 - 26 มี.ค. 2562

17,900

2,000 บาท

*ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5,000 บาทเมื่อจองทัวร์
*ยอดส่วนที่เหลือจะต้องชําระล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
*ราคานี้ไม่สามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องบินได้เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป
*ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
อัตรานี้รวม
- ค่าโรงแรมที่พัก (ห้องคู่) +อาหารเช้า ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าประกันอุบัติเ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เ กิน 1,000,000 บาท (อายุ 6 เดือน -75 ปี ตามกรมธรรม์)
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามรายการที่ระบุ
- ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ามัน
- น้าหนักสัมภาระตามที่สายการบินกาหนด (กระเป๋าโหลดใต้เ ครื่อง จากัดท่านละ 1 ใบ เท่านั้น ไม่เ กิน 20 กิโลกรัม)
- หัวหน้าทัวร์เ ดินทางจากไทย
- ตามนโยบายของรัฐบาลจีนเพื่อ โปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของรัฐบาล ตามรายการทัวร์นี้คอื ร้านผ้าไหม, โรงงานกองทัพ
ดินเผา, ร้านหมอนยางพารา,หยก(ผีเซี้ยะ),(ทางทัวร์จะจัดให้ท่านลง 2 ร้าน) ซึ่งจําเป็นต้อ งระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนลูกค้าทุกท่านเข้าชม ท่าน
สะดวกซื้อ หรือไม่ทงั้ นี้ขนึ้ อยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น แต่หากท่านไม่มีความประสงค์จะ
เข้าร้านรัฐบาล หรือ ต้อ งการแยกตัวออกจากคณะเมื่อถึงร้านรัฐบาล ทางบริษัทมีความจําเป็นจะต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่าน..เป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/ท่าน/ร้าน
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- รายการนี้ โต๊ะอาหารมื้อ เทีย่ ง/ค่ํา บังคับนั่งเป็นโต๊ะ 10 ท่าน(เนื่อ งจากราคาทัวร์คิดเป็นโต๊ะ /10คน) หากลูกค้ามี
ความประสงค์จะแยกโต๊ะต่างหากแต่จํานวนไม่ถงึ 10 ท่าน ท่านจะต้อ งจ่ายค่าส่วนต่างทีน่ ั่งทีข่ าดไปเพิม่ ด้วยตัวท่านเอง

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
-ค่าทาหนังสือเดินทาง
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้ าว
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เ กินกว่ากาหนด

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 150หยวน/คน/ทริป
หมายเหตุ
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางโดย
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจํา หรือ เงินทั้งหมดให้กับท่าน
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูก
ปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบ
ของบริษัทฯ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืน
เงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
- เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่ อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่
สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
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- ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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