King Taksin’s Tomb and Louyang-Xian (2)
ทัศนศึกษาสุสานพระเจ้าตากสิ นมหาราช
ซัวเถา (Shantou)–เท่งไฮ่ (Chenghai)–เจิ้งโจว (Zhengzhou)–
ลัวหยาง
่
(Luoyang)–ซีอาน (Xian)—Silk Road
นครหลวงแห่งราชวงศ์ฮนั ่ และราชวงศ์ถงั ต้นทางถนนสายแพรไหม
17- 22 กันยา / September 2560 /2017 6วัน/5คืน
วิ ทยากร: สมฤทธิ์ ลือชัย - ทรงเกียรติ์ กุลวุฒิวิลาศ
ชาญวิ ทย์ เกษตรศิ ริ : บรรยายพิ เศษ สุสานพระเจ้าตากสิ นมหาราช
45,900 บาท (Air Asia)
(บิ นภายในประเทศ - นัง่ รถไฟความเร็วสูง)
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

วันแรก อาทิ ตย์ 17 กันยา ดอนเมือง - เจียหยาง (ซัวเถา) – เท่งไฮ่ – สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช
0600 คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาร์เตอร์เช็คอินแอร์เอเชีย
0855 เหิรฟ้ าสู่ เมืองซัวเถา โดยสายการบินแอร์เอเชียร์ เทีย่ วบินที่ FD850 (น้าหนักกระเป๋ า 20 กก.)
13.10 ถึงสนามบินเจียหยาง เมืองซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยราชวงศ์ซอ้ งเคยเป็ นเมืองท่าของเมือง
ถัวเจียง และอาเภอเจียหยาง มีช่อื ว่า “เมืองซ่าหลิ่ง” ต่อมาในสมัย ราชวงศ์หมิง ในปี พ.ศ. 2106 (1563)
เมืองซัวเถาเป็ นส่วนหนึ่งของอาเภอเฉิงไห่ หรือเท่งไฮ่ ในภาษาแต้จวิ๋ จังหวัดฉาวโจว หรือจังหวัดแต้จวิ๋ ใน
ปั จจุบนั ในตอนนัน้ เมืองซัวเถาถูกเรียกว่า ชาชานปิ ง ส่วนคาว่าซัวเถานัน้ ถูกเรียกเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17
จากเครือ่ งชามทีเ่ รียกว่า “ชาชาน โทวเปาไท”
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองเท่งไฮ่ นาท่านสักการะ สุสาน
สมเด็จ พระเจ้า ตากสินมหาราช ที่ตงั ้ ของสุส านแห่งนี้ม ีแม่น้ าและคลองล้อมรอบ ด้า นหลังเป็ นเขื่อนและ
หมูบ่ า้ น ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดาไม่ได้ทาแบบฮวงซุย้ มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทอง
แปลความได้ว่า “สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม” สร้างขึน้ ในปี ท่ี 47
แห่งรัชสมัยเฉียนหลง (ค.ศ. 1784) บูรณะใหม่เมือ่ ปี ค.ศ.1985 มีประวัตเิ ล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชเสด็จสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชือ้ สายจีนได้นาฉลองพระองค์และพระมาลามาจากกรุงสยาม
จานวน 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็ นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็ นชุดจีน กลับมามอบให้พระญาติทห่ี มู่บา้ นหัวฝู่ น้ี ทางพระ
ญาติจงึ สร้างสุสานบรรจุสงิ่ ของเหล่านี้ไว้เพือ่ สักการะบูชา
ค่า
บริการอาหารค่า เข้าทีพ่ กั โรงแรม BaoHua Hotel หรือเทียบเท่า

อนุ สาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองแต้จวิ๋ จีน

วันที่ สอง จันทร์ 18 กันยา เมืองแต้จิ๋ว - วัดไคหยวน - สะพานวัวคู่ – นัง่ สามล้อชมเมือง - เจิ้งโจว
เช้า

อาหารเช้า
นาท่านเดินทางสู่เมืองแต้จวิ๋ นาท่านชม วัดไคหยวน เป็ นวัดทีส่ ร้างขึน้ มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 687 (1130) เคยถูก
ไฟไหม้ไปหลายครา แต่กไ็ ด้รบั การบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครัง้ ทีแ่ ห่งนี้ได้รบั ฉายานามว่า เมือง
พุทธ เพราะว่าทีน่ ่ีจะได้พบแต่คนทีถ่ อื ศีลเต็มไปหมด ภายในวัดจะได้ชมพระอุโบสถและเจดียร์ ปู ทรงสวยงาม
มากมาย
จากนัน้ นาชม สะพานวัวคู่ หรือมีอกี ชื่อหนึ่งว่ า เซี ยงจื่อเฉี ยว เป็ นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมัย
ราชวงศ์ซ่ง ปี ค.ศ.1170 (1713) ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานมีความยาว 515 เมตร และมีการบูรณะซ่อมแซม
ต่อเติมอยู่ตลอดเวลา ปั จจุบนั ยังคงสามารถใช้งานได้เป็ นอย่างดี ซึง่ มีตานานเล่าว่า สะพานนี้ได้ถูกสร้างขึน้
โดยแปดเซียน
นาท่านนัง่ สามล้อชมเมืองโบราณแต้จวิ๋ ชมสถาปั ตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมความเป็ นอยู่
ของคนแต้จวิ๋ ตัง้ แต่สร้างเมืองจนถึงปั จจุบนั

วัดไคหยวน

สะพานวัวคู่
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เทีย่ ง
บ่าย
16.10
18.35
ค่า

อาหารกลางวัน
เดินทางสู่ สนามบินเจียหยาง
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเจิง้ โจว โดยสายการบิน ไชน่า เซาท์เทิรน์ แอร์ เทีย่ วบินที่ CZ6552
เดินทางถึง สนามบินเจิ้งโจวซิ นเจิ้ง เมืองเจิง้ โจว ตัง้ อยูบ่ นฝั ง่ แม่น้าเหลืองตอนปลายของทีร่ าบจีนเหนือ
เป็ นเมืองเก่าแก่ตงั ้ แต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ปั จจุบนั เจิง้ โจวนับเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน
บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหาร นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ สาม อังคาร 19 กันยา เจิ้งโจว - วัดเส้าหลิ น - ป่ าเจดีย์ - ลัวหยาง
่
- ถา้ หลงเหมิ นสือคู –
วัดถา้ เฟิ่ งเซียนซื่อ
เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเติ้ งฟง ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย เข้าชม วัดเส้าหลิ น ซึ่งก่อตัง้ โดยภิกษุชาว
อินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็ นผู้นาพุทธศาสนานิ กายเซน เข้ามาเผยแพร่ เมื่อราวปี พ.ศ. 1070
(ค.ศ. 426) โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพือ่ ให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็ นศูนย์กลางของการ
ฝึกฝนศิลปะการป้ องกันตัวทีร่ จู้ กั กันดีในนาม “กังฟู” นาชมสิง่ สาคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ
สถานทีป่ ระดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์

วัดเส้าหลิน

ป่ าเจดีย์

ชม ป่ าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิ น ทีม่ หี มูเ่ จดียก์ ว่า 200 องค์ ซึง่ เป็ นสถานทีบ่ รรจุอฐั ขิ องอดีตเจ้าอาวาสของวัด
เส้าหลิน จากนัน้ ชมการแสดงกังฟู ทีม่ กี ารสืบทอดเป็ นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชม
ทีโ่ รงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน นาท่านแวะเลือกซือ้ หยกหรือเผ่เย้า เครือ่ งประดับนาโชค
ของฝากอันล้าค่าทีข่ น้ึ ชือ่ ของจีน
เทีย่ ง อาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางสู่ เมืองลัวหยาง
่
(1.30 ชม.) อดีตราชธานีท่ยี งิ่ ใหญ่ ราชวงศ์ฮนั ่ สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืน
ยาวนับเป็ นทีส่ องรอง จากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลัวหยางมากตั
่
ง้ ให้เป็ นราชธานี
ในสมัยทีพ่ ระองค์ประกาศตนเป็ นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพ
นคร”
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ค่า

นาชม ถา้ หิ นหลงเหมิ น (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้าประตูมงั กร หมูถ่ ้าพันพระทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ฝั ง่ น้าอีเ๋ จียง
เป็ นพุทธสถานเก่าแก่ท่สี าคัญและน่ าตื่นตาตื่นใจที่สุด แห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ.1038 (พ.ศ. 495)
ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิม่ เติม เรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้ าผาหินให้เป็ น ถ้ า หรือ
อุโมงค์เข้าไปแล้วสลักเสลาเป็ นรูป พระพุทธเจ้า พระโพธิสตั ว์ เทวดา นางฟ้ า ทวารบาล รวมถึงการเขียน
ภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้า สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชัน้ สูงในสมัยนั ้นๆ บูเซ็คเทียน สมัยเป็ นฮองเฮา
เคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็ นจานวนมาก เพื่อบูรณะถ้าหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้า
พระพุทธแห่งนี้ทไ่ี ด้รบั อิทธิพลมาจากอินเดีย และเอเชียกลาง ปั จจุบนั ยูเนสโกประกาศให้หลงเหมินเป็ น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000
นาชม วัดถา้ เฟิ่ งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยูก่ ลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสตั ว์และทวย
เทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็ นแบบในการแกะสลัก
อาหารค่า เข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Zhong Zhou International Hotel หรือเทียบเท่า

วัดถ้าเฟิ่ งเซียนซื่อ

วันที่ สี่ พุธ 20 กันยา ลัวหยาง
่
- วัดม้าขาว - ศาลเจ้ากวนอู - นัง่ รถไฟความเร็วสูง - ซีอาน
เช้า

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ วัดไป๋หม่า หรือ วัดม้าขาว สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์ฮนั ่ วัดแห่งนี้ถอื ได้ว่าเป็ นปฐมสังฆาราม หรือ
วัดพุทธแห่งแรกในประเทศจีน โดยกว่า 2,000 ปี ทีผ่ ่านมา วัดแห่งนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย ผ่านยุค
สมัยรุง่ เรือง และร่วงโรยของพุทธศาสนาในประเทศจีนมาก็มาก กระทังปั
่ จจุบนั อารามทีเ่ ห็นอยูใ่ นปั จจุบนั นัน้
ต่างก่อสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชงิ ทัง้ สิ้น โดยวิหารพระใหญ่เป็ นสิง่ ก่อสร้างหลักของวัด
แผนผังวัดแห่งนี้เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มมีพน้ื ทีป่ ระมาณ 4 หมื่นตารางเมตร ปั จจุบนั ใบบริเวณวัดจะมีอาคารศาลา
ต่างๆ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปฝ่ ายมหายานมากมาย สร้างขึ้นแตกต่างกันตามแต่ละสมัย ตัง้ แต่สมัย
ราชวงศ์ฮนั ่ ราชวงศ์หยวน มีหอ้ งโถงต่างๆ เช่น ห้องเทพเจ้าแห่งสวรรค์ ห้องประดิษฐานพระพุทธเจ้า ผู้
ยิง่ ใหญ่ ห้องพระไวโรจนะ ห้องแนะทางสวรรค์ ในแต่ละห้องมีพระพุทธรูปและ พระโพธิสตั ว์เป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะพระโพธิสตั ว์ทงั ้ ห้าพระองค์ มีหอพระไตรปิ ฎก ภายนอกวัดมีพระเจดียอ์ ฐิ เรียกว่า จวิน๋ หยุน เป็ น
พระเจดียท์ เ่ี ก่าแก่ทส่ี ุดในจีน นอกจากนี้ยงั มีศลิ าจารึกตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ถงั รวมแล้วกว่า 40 หลัก ด้านหน้า
วัดทัง้ สองข้างมีรปู ม้าแกะสลัก 2 ตัวขนาดเท่าตัวจริง แกะสลักจากหินทรายสมัยราชวงศ์ซ่ง เป็ นสถานทีอ่ นั
ศักดิ ์สิทธิ ์ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนจากประเทศต่างๆ เดินทางมาสักการะอย่างไม่ขาดสาย
4

วัดม้าขาว

เทีย่ ง อาหารกลางวัน
บ่าย นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู ตัง้ อยูท่ างใต้ของเมืองลัวหยาง
่
ภายในบริเวณมีรปู ปั น้ กวนอูแม่ทพั ผูย้ งิ่ ใหญ่
ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ. 220 - 265) ผูซ้ ง่ึ ได้รบั สมญานามให้เป็ นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและ
ความกล้าหาญของชาวจีน อีกทัง้ ยังเป็ นทีฝ่ ั งศีรษะของกวนอู ซึง่ โจโฉเป็ นผูท้ จ่ี ดั พิธฝี ั งให้อย่างสมเกียรติ

ศาลเจ้ากวนอู

ค่า

จากนัน้ ออกเดินทางสู่ สถานี รถไฟเพื่อเดิ นทางสู่ เมืองซี อาน โดยใช้รถไฟความเร็วสูง (หัวจรวด) ที่ม ี
ความเร็วสูงสุด 350 กม./ชัวโมง
่
ขบวนที่ ... (..... น.) เดินทางถึงเมืองซี อาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี
ตัง้ อยู่ในหุบเขาทีม่ แี ม่น้ าเว่ยไหลผ่าน มีประวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็ นราชธานีใน
นาม “นครฉางอาน” เคยเป็ นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทัง้ สิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็ นศูนย์กลางการ
ติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
เป็ นจุดเริม่ ต้นของเส้นทางสายแพร
ไหม Silk Road อันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัต ถุเก่าแก่อนั ล้าค่า และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
ของจีน
อาหารค่า นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Golden Flower Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่ ห้า พฤหัส 21 กันยา พิ พิธภัณฑ์ทหารม้าจิ๋ นซีฮ่องเต้ - ถนนคนเดิ นซีต้าเจีย - จตุรสั หอกลอง –
โชว์ราชวงศ์ถงั
เช้า

อาหารเช้า
เดิน ทางสู่ตาบล “หลิ นถ่ ง” ที่ม ีช่อื เสีย งในการผลิตผลทับ ทิม น าชมสถานที่ส าคัญที่สุด ของเมืองซีอาน
ที่ไ ด้ร ับ การประกาศรับ รองจากองค์ก ารยูเ นสโก ให้เ ป็ นมรดกทางวัฒ นธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987
(พ.ศ. 2530) คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริยจ์ นิ๋ ซี นาชม กองทัพสุสานทหารม้าจิ๋ นซี ซึง่ ถูกฝั งไว้
ใต้ดนิ สุสานทหารหุน่ แห่งนี้ชาวนาจีนได้ขดุ ค้นพบในปี ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) เป็ นจานวนกว่า 7,000 ตัว
หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบนั ทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาส
เป็ นจานวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี
นา ชมประวัติศาสตร์ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณทีค่ าดว่าเป็ นสุสานของจักรพรรดิจนิ๋ ซี ปฐม
จักรพรรดิของประเทศจีนทีไ่ ด้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็ นหนึ่งเดียวได้สาเร็จ ปั จจุบนั มีการค้นพบทีต่ งั ้ ของ
สุสานแล้วแต่ยงั ไม่มกี ารเปิ ดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้ องกันการเสื่อมสภาพของวัตถุ
โบราณทีอ่ าจเสียหายเมือ่ ถูกอากาศภายนอก
เทีย่ ง อาหารกลางวัน
บ่าย อิสระช้อปปิ้ งถนนคนเดิ นซี ต้าเจีย เลือกซือ้ สินค้าและอาหารพืน้ เมือง เช่น รูปปั น้ ทหารดินเผาทีเ่ ป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองซีอาน หรือขนมถัวเคลื
่ อบน้าตาล และมีสนิ ค้ามากมายให้ทา่ นเลือกซือ้ เป็ นของฝาก

กองทัพสุสานทหารม้าจิน๋ ซีตา้ เจีย

ถนนคนเดินซีตา้ เจีย

จากนัน้ นาชม จตุรสั หอกลอง ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองซีอานบนถนนซีตา้ เจีย ตรงข้ามเป็ นหอระฆังโบราณ เป็ น
สถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชงิ ได้ทาการบูรณะขึน้ มาใหม่ 2 ครัง้ โดยรักษารูป
แบบเดิมไว้มคี วามสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตรโครงสร้างหลังคาเป็ นไม้ 3 ชัน้ ฐานอิฐสูง
77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้ นเหนือและใต้สงู และกว้าง 6 เมตร ชัน้ ล่างก่อเป็ นผนังอิฐ
และประตูทางเข้าชัน้ ทีส่ อง และชัน้ ทีส่ ามเป็ นเครือ่ งไม้หลังคามุงด้วยกระเบือ้ งเคลือบ สร้างขึน้ ในปี ท่ี 17 แห่ง
การครองราชย์ของพระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) เป็ นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง เดินผ่าน
ประตูทป่ี ดู ว้ ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิญท่านอิสระถ่ายภาพ (พิพธิ ภัณฑ์ฯ ปิ ดทุกวัน
จันทร์) นาท่านแวะซือ้ ผ้าไหมจีนสินค้าคุณภาพดี
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ค่า

อาหารค่า ณ ห้องอาหาร
* พิเศษ!! ชิ มอาหาร “เกี๊ยว” ขึน้ ชื่อของซี อาน ชมโชว์ราชวงศ์ถงั อันตระการตา
ชมการแสดงนาฏศิ ลป์ ชุดต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถงั แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและ
ศิลปะทีร่ งุ่ เรือง *
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Golden Flower Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ หก ศุกร์ 22 กันยา ซีอาน - เจดียห์ ่านป่ าใหญ่ - วัดลามะ - กาแพงเมืองโบราณ – กรุงเทพฯ
เช้า

อาหารเช้า
เดินทางสู่ วัดฉื อเอิ น ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ “ต้าเยีย่ นถ่า” เจดียห์ ่านป่ าใหญ่ วัดนี้เคยเป็ นอารามหลวงทีส่ ร้างขึน้
โดยฮ่องเต้ถงั เกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์ พระถังซัมจั ๋ง มาเป็ นเจ้าอาวาส
และแปลพระคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกทีน่ ามาจากอินเดีย พระถังซัมจั ๋งได้เป็ นผูอ้ อกแบบและร่วมสร้างเจดียห์ ่านป่ า
ขึน้ เพือ่ เก็บพระไตรปิ ฎก ลักษณะของเจดียจ์ ะคล้ายแบบอินเดียมี 7 ชัน้ มีความสูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะ
สร้างเจดียด์ ว้ ยดินทัง้ หมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้รบั การบูรณะเป็ นอิฐทัง้ หมด
จากนัน้ นชม กาแพงเมืองโบราณ ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 13741378) และได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้อย่างดี กาแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กม. ทิศตะวันออกถึง ทิศ
ตะวันตกยาว 4.2 กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม. มีความสูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทัง้ สีด่ า้ น รวม 13
ประตู ด้านข้างมีสวนสาธารณะไว้พกั ผ่อนหย่อนใจ
เทีย่ ง อาหารกลางวัน

เจดียห์ ่านป่ าใหญ่

วัดลามะกว่างเหริน

กาแพงเมือง
โบราณ
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นาชม วัดลามะกว่างเหริ น วัดลามะแห่งเดียวในนครซีอาน สร้างขึน้ เมื่อ ค.ศ. 1705 (พ.ศ. 2248) นาชม
กาแพงหินทีม่ รี ูปสลัก 18 อรหันต์ ชมป้ ายการอนุ ญาตให้สร้างวัดโดยคาสังของวั
่
งหลวงซึ่งเป็ นลายมือของ
ฮ่องเต้คงั ซี สักการะเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ ประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช พร้อมสักการะ 3 มหา
โพธิสตั ว์ ทีว่ หิ ารมหาวีราและรูปจงคาปา ผู้นานิกายพุทธทิเบตทีว่ หิ ารพันพระ แล้วนาชมวิหารพระสูตร หอ
เก็บพระไตรปิ ฎก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอาน
22.50 เหิรฟ้ าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ ยวบินที่ FD589
01.25 เดินทางทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
บ่าย

หมายเหตุ :
เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี : 2310-2560 การเสียกรุงศรีอยุธยา กับ การสถาปนากรุงธนบุร ี
The Fall of Ayutthaya and the Rise of Thonburi: 1767-2017
ตามเส้นทางสูส่ สุ านสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ แต้จวิ๋ ซัวเถา และทัศนศึกษานครโล่วหยาง ของราชวงศ์ฮนั ่
กับ นครซีอาน ของราชวงศ์ถงั
ตามรอยพระถังซัมจั ๋ง จุดเริม่ ต้นเส้นทางสายแพรไหม
รายได้สมทบทุน : อุษาคเนย์ศกึ ษา
ค่าลงทะเบียน
ห้องพักคู่ ท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่

45,900.- บาท
9,000.- บาท

การจอง และชาระเงิ น
แบ่งจ่ายเป็ น 2 งวด หรือ จ่ายทัง้ หมดเมือ่ สมัครลงทะเบียน
งวดที่ 1 เงินมัดจา 25,900.- บาท เมือ่ สมัครลงทะเบียน / ภายใน 11 สิงหาคม 2560
งวดที่ 2 จานวน 20,000.- บาท ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
โอนเงิ นเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด สาขา ท่าพระจันทร์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 114-2-16594-0
ชือ่ บัญชี อุษาคเนย์-อาเซียน
อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลับ ชัน้ ทัศนาจร ตามรายการ- ค่าวีซา่ ทุกประเทศ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2/3 ท่าน ตามรายการ
- ค่าพาหนะนาเทีย่ วตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าอาหารทุกมือ้ ตามรายการ
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- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางสาหรับผูเ้ ดินทางอายุระหว่าง 18 ขึน้ ไปแต่ ไม่เกิน 70 ปี /
กรณีเสียชีวติ วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท (ไม่เกินหนึ่งล้านบาท) / กรณีประสบ
อุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละไม่เกิน 500,000 .- บาท (ไม่เกินห้าแสนบาท)
** สาหรับผูท้ อ่ี ายุต่ากว่าหรือเกินกว่าเกณฑ์ ทีร่ ะบุจะได้ความคุม้ ครองเป็ นครึง่ หนึ่งของเงินคุม้ ครอง
ตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์ (โดยท่านจะต้องมีใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองจากแพทย์ ทีอ่ อกให้
ในวันเกิดเหตุ เพือ่ ส่งบริษทั ประกันใช้ประกอบในการพิจารณา)**
อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆนอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ฯลฯ
- ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
- ค่าระวางน้าหนักกระเป๋ า เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าทิปไกด์ และ พนักงานขับรถ 20 หยวน/คน/วัน รวม 120 หยวน หรือ 700 บาท / คน
- อัตราผกผันน้ามัน และ ภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึน้ จากสายการบิน
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดิ นทางไทย
1. หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย
(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มกี ารชารุดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้า -ออกเมือง
จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 33 มม. X 48 มม. พืน้ หลังสีขาวเท่านัน้ ยิม้ ห้ามเห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้าและใบหูทงั ้
สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสือ้ สีขาว เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครือ่ งประดับ
สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือ
รูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
4. กรอกข้อมูลจริงให้ครบใบแบบขอวีซา่ เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่ เติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ทัง้ นี้กรณีเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สตู บิ ตั ร (ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชอ่ื ไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลีย่ นชือ่
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สาเนาสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ทัง้ นี้กรณีเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สตู บิ ตั ร (ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชอ่ื ไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลีย่ นชือ่
5.2.5 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาทีเ่ ขตหรืออาเภอเท่านัน้
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6. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซา่ ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทั ทัวร์
อย่างน้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
7. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
8. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่านจะ
ต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกา ในรายละเอียด
การยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ
ต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
9. สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
• ชือ่ เป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีด่ เู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
• นารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นารูปถ่ายทีม่ วี วิ ด้านหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือ่ ยืน่ ทาวีซ่า
• นารูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปทีป่ รินต์จากคอมพิวเตอร์
** การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
** เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลความจริงส่วนตัวของท่าน
เพือ่ ใช้ในการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน** (จะส่งแบบฟอร์มให้ทา่ นเมือ่ สมัครร่วมเดินทาง)
การยกเลิ ก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หรือ หักค่าใช้จ่ายในกรณีทท่ี ต่ี อ้ งการันตีมดั จากับ
สายการบิน หรือกรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึน้ ไป ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
เงื่อนไข

 อัตราค่าทัวร์ดงั กล่าวเป็ น การจ่ายแทน (COST PLUS) ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิก หรือ






เปลีย่ นแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั การยืนยันจากสายการบิน
ทีพ่ กั เวลาเข้าเยีย่ มชมของแต่ละสถานที่ และเหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ อันเป็ นสาเหตุตอ้ งเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะเทีย่ วได้ตามรายการทัง้ หมด
เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีทท่ี า่ นปฏิเสธ หรือสละสิทธิ ์ในการใช้บริการ ทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี
ผูจ้ ดั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี า่ นชาระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า
หรือการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทา ทีส่ อ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมืองฯลฯ
หากเกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง และต้องเข้ารับการรักษา กรุณาขอใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ กลับมา
ด้วยทุกครัง้
ในกรณีทท่ี า่ นจะใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มสีน้าเงิน) เดินทางกับคณะ ผูจ้ ดั ฯสงวนสิทธิ ์ ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
เล่มสีเลือดหมู
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 ท่านทีจ่ ะออกตั ๋วภายในประเทศ หรือ ท่านทีอ่ ยูต่ ่อในต่างประเทศ ก่อนทีท่ า่ นจะออกตั ๋วในประเทศ กรุณาโปรด
แจ้งฝ่ ายขายก่อนออกตั ๋วของท่าน หากท่านออกตั ๋วก่อน โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงาน ผูจ้ ดั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ สิน้
 โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ ว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากการจัด
โปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย่ วทีส่ มบูรณ์ครบถ้วน
จะส่งให้ทา่ น 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านัน้
จัดโดย พราวด์ ฮอลิเดย์ แอนด์ ทัวร์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว เลขที่ 11/5591
(ผูจ้ ดั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกทัวร์ในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มเดินทางน้อยว่า 25 ท่าน)
ดูรายละเอียดเพิม่ เติม
หมายเหตุ

FB: http://www.facebook.com/textbooksproject

เนื่ องจากที่นัง่ มีจานวนจากัด จึงขอสงวนสิ ทธิ์ สาหรับท่านที่ ชาระค่าบริ การตามลาดับ
☺ กรณีโอนเงินมัดจาแล้วทีน่ งเต็
ั ่ ม ผูจ้ ดั ฯ จะคืนเงินมัดจาให้ทา่ น ☺
ขอความกรุณากรอกรายละเอียดด้วย ตัวบรรจง เพือ่ สะดวกในการจัดทาเอกสาร
☺ หากท่านประสงค์ทจ่ี ะเดินทาง ติดต่อสารองทีน่ งได้
ั ่ ท ่ี ☺
คุณกิตสุนี (ต่าย) โทร./โทรสาร 098-257-6867 , 02-424-5768 , 02-433-8713 ,
e-mail: taikitsunee@gmail.com
Line ID: textbooks2509
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