รหัสทัวร์ :914 พิมพ์ข้อมูลเมื่อ: 2022-08-14 22:58:43

ทัวร์จีน แกรนด์ทัวร์ซีอาน สุสานทหารดินเผา สุสานถังเฉียนหลิง
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโบราณ 6,000 ปี
ตั๋วเครื่องบิน
หัวหน้าทัวร์ไทย
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
เที่ยวครบ ไม่ลงร้านรัฐบาล

4วัน | 3คืน

Tour Highlights
1.กำแพงเมืองซีอาน (Xian City Wall) สมัยราชวงศ์หมิง
2.ชมสุสานทหารดินเผา สุสานฉินสื่อหวง UNESCO
3.ชมอุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ กับตำนานรักอมตะของ หยางกุ้ยเฟย
4.ชมเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ศาสนสถานโบราณ ประดิษฐานของพระธาตุของพระถังซำจัง เป็นส่วนบริเวณศีรษะ
ซึ่งทางรัฐบาลจีนได้ขอกลับคืนมาจากญี่ปุ่น

5.ชมโชว์ราชวงศ์ถัง สัมผัสกับความอลังการแสดงย้อนยุคราชวงศ์ถัง
6.สุสานถังเฉียนหลิง เป็นสุสานเพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีนที่ได้ฝังร่างฮ่องเต้จีนไว้ถึง 2 พระองค์
อันได้แก่ฮ่องเต้ถังเกาจง และจักรพรรดินี ผู้โด่งดัง บูเช็กเทียน
7.พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี จัดแสดงมรดกทางวัตนธรรมและอารยธรรมที่โด่งดัง
เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากมาย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไข่มุกเรืองรองแห่งเมืองเก่า
ขุมทรัพย์แห่งชนชาติจีน"
8.ชมสุเหร่าใหญ่เมืองซีอาน (The Great Mosque of Xian) มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี
9.พิพิธภัณฑ์ปั้น-ภอ-ฌุน (หมู่บ้านโบราณที่มีอายุกว่า 6,000 ปี)
10. ทัวร์เน้นเที่ยวชม ไม่ลงร้านรัฐบาล
11. ราคารวมค่าทิปไกด์จีน และคนขับรถเรียบร้อยแล้ว
1. วันแรก สนามบินดอนเมือง – กำแพงเมืองซีอาน
14.00คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1-2 16.35ออกเดินทางสู่เมืองซีอาน โดย
สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD588 (ที่นั่งธรรมดา รวมอาหาร นน.กระเป๋า 20 กก.) (ใช้เวลาเดินทาง 4.10 ชม.)
เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง 21.35ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยาง
เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่รวมประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งถือเป็นท่าอากาศยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมืองซีอาน
เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง
ความหมาย: ความสงบสุขทางตะวันตก เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ในประเทศจีน
และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิน ฮั่น และ ถัง
ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉางอาน
ซึ่งมีความหมายว่า "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์" ซี อานเป็นเป็นเมืองที่เจริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน
และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ภูมิอากาศของภูมิภาคนี้อบอุ่น มีฝนตกมาก
มีปริมาณฝนเทียบได้ใกล้เคียงกับภูมิภาคด้านใต้ของประเทศจีนในปัจจุบัน ดังนั้น ประชากรที่นี่จึงค่อนข้างมาก ทางตะวันออกของ
ซีอาน ห่างไปประมาณ 6 กิโลเมตร มีหมู่บ้านชื่อ ปั้น-ภอ-ฌุน ได้มีการค้นพบ หมู่บ้านที่มีอายุกว่า 6,000 ปี ซึ่งมีประชากรประมาณ
500 คน ฮ่องเต้ของราชวงศ์โจวตะวันตก ได้เคยสร้างเมืองหลวง 2 เมือง ทางตะวันตกของ ซีอาน นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TITAN
CENTRAL PARK HOTEL หรือเทีียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่สอง สุสานทหารดินเผา สุสานฉินสื่อหวง UNESCO – อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - โชว์ราชวงค์ถัง
07.00รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม เช้านำท่านเที่ยวชมสุสานทหารดินเผา สุสานฉินสื่อหวง ฉินสื่อหวงปิงหมาหย่ง
แปลว่า หุ่นทหารและม้าของฉินสื่อหวง) คือ ฮวงซุ้ยของจักรพรรดิจีนฉินสื่อหวงแห่งราชวงศ์ฉิน ตั้งอยู่ที่ตำบลหลินถง
ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน สุสานฉินสื่อหวงได้ค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2517
โดยชาวนาในหมู่บ้านซีหยาง ชื่อ หยางจื้อฟา ในขณะที่ขุดดินเพื่อทำบ่อน้ำ บริเวณเชิงเขาหลีซาน ห่างจากตัวเมืองซีอาน
ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กม. โดยในระหว่างที่ขุดนั้น ก็บังเอิญพบกับซากของทหารดินเผา ที่ทราบภายหลังว่ามีอายุมากกว่า
2,000 ปี ปัจจุบันรัฐบาลจีนขุดค้นพบวัตถุโบราณที่เป็นกองทัพทหารดินเผา สรรพาวุธ รถม้าและม้าศึก จำนวนทั้งสิ้นกว่า 7,400 ชิ้น
ภายในบริเวณพื้นที่หลุมสุสานกว่า 25,000 ตร.ม. มีการคาดคะเนว่าอาณาเขตของสุสานฉินสื่อหวงจะมีพื้นที่มากกว่า 2,180 ตร.กม.
สุสานฉินสื่อหวงได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จาก UNESCO ในปี พ.ศ. 2530

สุสานฉินสื่อหวงเริ่มก่อสร้างในสมัยฉินสื่อหวง ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริสตกาล
ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก
ภายในสุสานใช้บรรจุพระบรมศพของฉินสื่อหวง ทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ตลอดจนกองกำลังทหาร นางสนมและนางกำนัล
รถม้าและขุนพลทหาร จำนวนมาก เพื่อเป็นตัวแทนของข้าราชบริพารในการร่วมเดินทางไปยังปรโลกของฉินสื่อหวง
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมโดยรวมของสุสาน มีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความลึกเฉลี่ย 35 เมตร กว้าง 145 เมตร และ ยาว
170 เมตรสำหรับห้องบรรจุพระบรมศพอยู่จุดกึ่งกลางของสุสาน มีความสูง 15 เมตร
มีขนาดพื้นที่และความใหญ่โตมโหฬารราวกับสนามฟุตบอล สำหรับภายใน
ในส่วนที่ก่อสร้างจากหินนั้นยังคงได้รับการปิดผนึกอย่างดีโดยคงสภาพเดิมเอาไว้ และไม่เคยผ่านการขุดและรื้อทำลายมาก่อน
โดยโครงสร้างของสุสานดังกล่าว มีรูปแบบโครงสร้างและการจัดสร้างที่มีความสลับซับซ้อน ขนาดของสุสานมีขนาดมหึมา
ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของจักรพรรดิจีนผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชมอุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ กับตำนานรักอมตะของหยางกุ้ยเฟย อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิง อยู่เชิงเขาหลี่ซัน (หลี่
แปลว่าม้าสีดำเงา ที่มีลักษณะท่าทีที่งดงาม) เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิประมาณ 43 -45 องศาเซลเซียส
เป็นอุทยานสรงน้ำของกษัตริย์มาแต่สมัยราชวงศ์โจวประมาณ 1,700 ปี ต่อมาจนถึงราชวงศ์ฮั่นและถัง และได้รับชื่อว่า หัวชิงฉือ
ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง จุดเด่นสำคัญ คือรูปปั้นสีขาวของพระสนมเอกหยางกุ้ยเฟย (ค.ศ. 718 - 756)
ในท่วงท่าเพิ่งขึ้นจากสระน้ำอุ่น รูปปั้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความงามอันสะคราญยิ่งของนาง ที่มีสิริโฉมอันวิไลนัก
ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าสระน้ำขนาดใหญ่ ท่วงท่านี้เองที่ไป๋จวีอี้ กวีเอกในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 772-846)
ได้บรรยายไว้ในบทกวีฉางเฮิ้นเกอ (CHANG HEN GE) ตอนหนึ่งว่า"...ฤดูกาลแห่งเหมันต์ใบไม้ผลิทรงดำริประทานเยือน
หัวชิงฉือน้ำแร่อุ่นปรุงชโลมไล้ผิวนางครั้นอาบเสร็จแสร้ง จริตสิ้นเรี่ยวแรงเหล่านางในต้องเข้าคอยประคองกอดผลัดภูษา
พัสตราภรณ์อันพลิ้วไหวรูปหน้านางงามประดุจร้อยบุปผาแลเกศา
ดำมันขลับพลิ้วสลวยแซมประดับดอกไม้ไหวอ่อนระรวยยลเสน่ห์ทรง หลงใหลทุกวันคืน..."ฉางเฮิ้นเกอ หรือ
"บทเพลงแห่งความรักลุ่มหลงอันยาวนาน" เป็นบทกวีขนาดยาว 847ตัวอักษร
ที่ไป๋จวีอี้ได้พรรณนาถึงความรักที่จักรพรรดิถังเสวียนจงมีต่อหยางกุ้ยเฟย นับเป็นบทกวีขึ้นชื่อที่มีขนาดยาวที่สุดในสมัยราชวงศ์ถัง
ที่ผู้เขียนได้บรรยายภาพของความรัก และความอาลัยอาวรณ์ของทั้งสองได้อย่างสวยงาม และเจ็บปวดที่สุดพระ สนมเอกหยางกุ้ยเฟย
ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 4 สตรีที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีน (อีก 3 นางคือ ไซซี, เตียวเสี้ยน และหวางเจาจวิน)
จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือต้นทับทิมโบราณที่มีอายุมาแต่สมัยราชวงศ์ถัง มีอยู่ต้นหนึ่งอายุกว่า 1,200 ปี
เชื่อกันว่าเป็นต้นทับทิมที่หยางกุ้ยเฟยเป็นผู้ปลูกไว้

จากนั้นนำท่านชมเจดีย์ห่านป่าใหญ่
ศาสนสถานโบราณที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีนองค์เจดีย์มีรูปแบบเรียบง่าย
ในศิลปะจีนผสมอินเดียเดิมนั้นสร้างเพียง 5 ชิ้น แต่เมืองซีอานได้ประสบภัยแผ่นดินไหวมาหลายครั้ง
จึงได้มีการบูรณะเรื่อยมาและมีการบูรณะใหญ่ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ปัจจุบันองค์เจดีย์มี 7 ชั้น สูง 64.1 เมตร
ฐานขององค์เจดีย์วัดจากตะวันออกไปตะวันตกยาว 45.9 เมตร จากเหนือไปใต้ยาว 48.8 เมตร
ไฮไลท์สำคัญจะเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุของพระถังซำจัง เป็นส่วนบริเวณศีรษะ ซึ่งทางรัฐบาลจีนได้ขอกลับคืนมาจากญี่ปุ่น

ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเกี้ยวซีอาน หลังอาหารนำท่านชมโชว์ราชวงศ์ถัง สัมผัสกับความอลังการ ตื่นตา ตื่นใจ
ระบบแสงสี เสียงอันตระการตากับการแสดงโชว์ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ถัง อันเลื่องชื่อ...

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทีียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่สาม สุสานเฉียนหลิง (ที่ฝังร่างของฮ่องเต้ถังเกาจงและ บูเช็กเทียน) – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี พิพิธภัณฑ์ปั้น-ภอ-ฌุน (หมู่บ้านโบราณที่มีอายุกว่า 6,000 ปี)
07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม เช้านำท่านชมสุสานถังเฉียนหลิง
เป็นสุสานเพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีนที่ได้ฝังร่างฮ่องเต้จีนไว้ถึง 2 พระองค์ อันได้แก่ฮ่องเต้ถังเกาจง และจักรพรรดินี ผู้โด่งดัง
บูเช็กเทียน ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเฉียนห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 80 กิโลเมตรของเมืองซีอาน มณฑลส่านซี
และนับเป็นสุสานฮ่องเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนที่ไม่เคยถูกขโมยขุดมาก่อน
ล่าสุดนักโบราณคดีที่ได้ทำการศึกษาวิจัยในสุสานดังกล่าว ก็ได้ค้นพบโฉมหน้าที่แท้จริงของตำหนักล่างว่ามีขนาดใหญ่โตมโหฬาร
มีกำแพงหนาล้อมอยู่ 2 ชั้น ซึ่งกำแพง 4 ด้านรวมกันมีความยาวกว่า 380 เมตร
นอกจากได้ทำความเข้าใจกับข้อมูลของตำหนักล่างเพิ่มเติมแล้ว
ในขณะที่นักโบราณคดีได้ทำความสะอาดตรวจสอบประตูทางทิศเหนือ ยังพบกับม้าหิน ฐานรองเสือหิน สิงโตหิน
โดยเฉพาะเสือหินที่จะเป็นข้อมูลใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษารูปสลักในสมัยราชวงศ์ถัง
ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีของส่านซีได้ระบุว่า “จากสิ่งที่ค้นพบทำให้สามารถคาดเดาถึงสิ่งที่ถูกฝังไปในสุสานได้มากกว่า 70%
ซึ่งคาดว่า สุสานเฉียนหลิงน่าจะเต็มไปด้วยของล้ำค่าในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเคยมีนักโบราณวัตถุประเมินไว้ว่า ในสุสานนี้
น่าจะมีโบราณวัตถุที่มีค่าไม่น้อยกว่า 500 ตัน”

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่ายชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี
กลุ่มอาคารที่มีการก่อสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์ถัง
ภายในมีการจัดแสดงมรดกทางวัตนธรรมและอารยธรรมที่โด่งดัง เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากมาย
จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไข่มุกเรืองรองแห่งเมืองเก่า ขุมทรัพย์แห่งชนชาติจีน"
ถือเป็นสิ่งก่อสร้างอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซีอานโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซีก่อสร้างบนเนื้อที่ 65,000
ตารางเมตร มีพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด 55,600 ตารางเมตร อาคารจัดแสดงแบ่งเป็น 3 ชั้น และ 1
ห้องแสดงภาพชั้นใต้ดินที่อยู่แยกออกไป วางผังการก่อสร้างในรูปแบบวังตามแบบโบราณ การตกแต่งเน้นโทนสีธรรมชาติ เช่น ดำ ขาว
น้ำตาล และสีชา เป็นหลัก จัดแสดงโบราณวัตถุอันล้ำค่า 370,000 ชิ้น ได้รับการขนานนามเป็น
"สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ในกลิ่นอายราชวงศ์ถัง" เริ่มเตรียมการก่อสร้างตั้งแต่ปี 1983 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 1991
ภายหลังการเปิดใช้บริการ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซีได้ดำเนินความร่วมมือแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ เช่น
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์แสดงงานศิลปะ และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก เป็นเสมือนหน้าต่างบานมหึมาที่เผยแพร่วัฒนธรรม
อารยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นส่านซีสู่สายตาอารยประเทศ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซีได้รับรางวัล
"หลู่ปาน"หนึ่งในรางวัลด้านการบริหารและคุณภาพของโครงการวิศวกรรมในปี 1994

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทีียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ สุเหร่าใหญ่เมืองซีอาน The Great Mosque of Xian – กำแพงเมืองซีอาน - กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง)
07.00รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม เช้านำชมสุเหร่าใหญ่เมืองซีอาน (The Great Mosque of Xian)

มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.742 ในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618-ค.ศ.907) ถังไถ่จงฮ่องเต้
เปิดกว้างต้อนรับทุกศาสนา ดังนั้นเมื่ออิสลามได้เผยแพร่เข้ามาในจักรวรรดิจีน โดยพ่อค้าอาหรับ เปอร์เซีย
และเอเชียกลางช่วงศตวรรษที่ 7 พ่อค้าเหล่านี้ได้แต่งงานกับสาวจีน ทำให้เกิดมีลูกหลาน และคนเหล่านั้นก็คือ มุสลิมชาวจีน
ในปัจจุบัน มัสยิดซีอาน เป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอิทธิพลจากจีน โดยมีหลายอาคารรวมอยู่บริเวณเดียวกัน
แม้ว่าตัวอาคารมิสยิดจะเป็นแบบจีน แต่ลวดลายจะเป็นสไตล์อาหรับ
ซึ่งความสวยงามดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมระหว่างจีนและโลกอาหรับมัสยิดซีอาน
ศาสนาผสานวัฒนธรรมสองโลกมัสยิดซีอาน ศาสนาผสานวัฒนธรรมสองโลก ซึ่งที่ มัสยิดซีอาน จะแตกต่างจากมัสยิดที่อื่นๆ ในจีน
ตรงที่มัสยิดบางแห่งจะได้รับอิทธิพลการก่อสร้างแบบอาหรับโดยตรง นั้นคือมีรูปโดมบนอาคารมัสยิด
และจะมีรูปจันทร์เสี้ยวสีขาวบนยอดโดมอีกที แต่มัสยิดที่เมืองซีอาน มีอาคารเป็นศาลา หรือ เก๋งจีน
ซึ่งยังคงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมแบบจีนอยู่ ** ห้องสำหรับทำพิธีทางศาสนา
จะอนุญาตให้เฉพาะท่านที่นับถือศาสนาอิสลามเข้าไปข้างในได้เท่านั้น**

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่ายเดินทางสู่ใจกลางเมืองซีอาน นำท่านชมกำแพงเมืองซีอาน (Xian City Wall)
กำแพงเมืองโบราณ ได้ถูกสร้างขึ้นอันเกิดแนวคิดจากการกักตุนอาหาร และการสร้างเกราะกำลังที่แข็งแกร่งของกองทัพ
ในสมัยราชวงศ์หมิง โดย ฉู หยวน ฉาง ฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์ หมิง กำแพงเมืองแห่งนี้
เป็นกำแพงเมืองที่ความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศจีน และยังเป็นระบบป้องกันกองทัพโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยมีความสูง
12 เมตร ( 40 ฟุต) ด้านบนสุดมีความกว้าง 12-14 เมตร (40-45 ฟุต) หนา 15-18 เมตร ลึก วัดโดยรอบถึง 13.7 กม.
มีป้อมปราการยื่นออกจากตัวกำแพง ทุก ๆ 120 เมตร รวมทั้งสิ้น 98 ป้อม เพื่อป้องกันข้าศึกที่จะปีนขึ้นกำแพง
ในแต่ละป้อมจะมีทหารยามประจำอยู่ ด้านข้างของแต่ละป้อมจะมีช่องยิงธนู ด้านนอกกำแพง จะมีส่วนที่ยิ่นออก จำนวน 5,948 จุด
เพื่อเป็นช่องไว้สำหรับพุ่งอาวุธไปยังข้าศึกที่เข้าใกล้กำแพง ภายในแต่ละป้อมจะมีลูกกรง เพื่อป้องกันทหารไม่ให้ตกลงมาลงพื้น
นอกกำแพงมีคูเมืองล้อมรอบกำแพงเพื่อป้องกันข้าศึกอีกชั้น

เย็นรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 18.30เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 22.50เดินทางสู่กรุงเทพ
โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD589 01.25ถึงสนามบินกรุงเทพฯ ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
**************
ขออภัย รายการทัวร์นี้ หยุดการบริการชั่วคราว จึงไม่สามารถระบุวันเดินทาง และราคาได้
อ้างอิงราคา สำหรับวันที่ 14/08/22 10:58 pm เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทาง และราคา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุสำคัญ การจองทัวร์ ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โรคโควิด-19
หมายเหตุสำคัญ
1. การเดินทางทัวร์ต่างประเทศและในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติของโรคโควิด-19
เนื่องด้วยมาตรการเกี่ยวกับควบคุมโรคโควิด-19 ของแต่ละประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจส่งผลให้
สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งปิด รถไฟหยุดบริการ เรือสำราญหยุดบริการ หากเกิดกรณีดังกล่าว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กรณีลูกค้าป่วยเป็นโควิค-19 ระหว่างทัวร์ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าโรงแรมในการกักตัว
ด้วยตัวท่านเอง / เนื่องจากทัวร์เป็นลักษณะเหมาบริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั้งนี้บริษัทฯ
จะช่วยประสานงานต่าง ๆให้เรียบร้อย *ประกันการเดินทาง ของบริษัทฯ จัดทำให้ จะเป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น
ไม่รวมประกันสุขภาพ และโรคประจำตัว ไม่รวมค่าโรงแรมในการกักตัว Hotel/Home isolation ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจ
Fit to Fiy ATK RT-PCR และ PCR
โดยการเบิกประกันอุบัติเหตุจะต้องรักษาโดยโรงพยาบาล คลินิก มีใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ เท่านั้น
ทั้งนี้การพิจารณาการเอาประกัน เป็นไปตามกรมธรรม์ บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น บริษัทฯ
ไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้
ลูกค้าได้อ่าน และรับทราบหมายเหตุสำคัญนี้ เพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการตัดสินใจซื้อทัวร์จากบริษัทฯ

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 45 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงวัดหยุดยาว (สงกรานต์-วันปิยะ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ –ปีใหม่)
ยกเว้นกรณีบริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ หลังจากออกตั๋วแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่ามัดจำ 15,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 30 วัน)
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***
5. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
8. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า
ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
6.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น
กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์
หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ
และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้

เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ
หมายเหตุ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน
เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน ,
ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม
และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว
หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
*การขอที่นั่งพิเศษ เช่น ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง เป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่การันตี และไม่สามารถรับผิดชอบ
กรณีไม่ได้ที่นั่งตรงตามลูกค้าต้องการได้ เนื่องจากเป็นการจัดการของสายการบิน บริษัทฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้
*กรณีลูกค้าซื้อตั๋วเอง และออกตั๋วบินภายในประเทศ ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯว่าสามารถออกตั๋วได้เท่านั้น
กรณีลูกค้าออกตั๋วเองโดยไม่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งการเปลี่ยนเวลาบิน ยกเลิกเที่ยวบินเกิดจากสายการบิน บริษัทฯ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
*การบริการยกกระเป๋า ที่สนามบิน โรงแรม เรือ หรือรถบัส ..เป็นการบริการที่บริษัทฯ
ยินดีให้บริการลูกค้าและไม่ได้บวกรวมค่ากระเป๋าเสียหาย ลงในค่าทัวร์ ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตามกรณีค่ากระเป๋าเสื่อมสภาพ
แตกหัก หูหิ้วหลุด จากการยกขึ้นสายพาน หรือยกเข้าโรงแรมหรือเข้าเรือ หรือยกลงจากรถบัส หรือ เป็นรอยขีดข่วน ดังนั้น
กรณีที่ท่านยอมรับความเสียหายได้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเพื่อยกให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีให้บริการแต่กรณีที่ท่านจะยกเอง
รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานก่อนการซื้อขายทัวร์... เพื่อจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ท่านยกกระเป๋าท่านเองทุกๆสถานที่ ทั้งนี้บริษัทฯ
ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายใดๆได้
*กรณีที่ท่านแพ้อาหาร แพ้ส่วนผสมต่างๆ เช่นพริกไทย ผงชูรส แพ้ถั่ว แพ้แป้งสาลี หรือต้องการอาหารพิเศษ
และจำเป็นต้องทานซีฟู้ดทุกมื้อที่มีกุ้ง หอย ปู หรือปลา หรือทานเนื้อไก่ไม่ได้ หรือทานเนื้อวัวไม่ได้ หรือทานเนื้อแพะไม่ได้

ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดหาและแจ้งร้านอาหารก่อนการเดินทางทุกครั้ง กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาได้
หรือถ้าจัดแล้วอาจจะต้องเป็นเมนูซ้ำๆ หรือมื้อไหนบริษัทฯไม่สามารถจัดหาให้ได้บริษัทฯ ขออนุญาตจัดเป็นสลัดผักท้องถิ่น
ไข่ต้มหรือไข่เจียว หรืออาหารท้องถิ่นแบบไม่มีเนื้อสัตว์แทน
*********

