
 
 

 

 

 

รายการท่องเที่ยวประวัตศิาสตร์ ณ ประเทศจนี 
เจิง้โจว – ล่ัวหยาง – ไคเฟิง 5วัน4คืน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง  6-10 เมษายน  2562               

วันแรก    (1)         กรุงเทพฯ – เจิง้โจว    

13.30 น.  ทกุทา่นพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสาร
ขาออก ชัน้ 4  ประต ู2-3 แถว E เคาน์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ ( WE ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ 
คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทางให้แก่ทา่น 

15.40 น. เหินฟ้าสูเ่มือง เจิง้โจว โดยเท่ียวบินท่ี WE680  
20.50 น. ถึงเมืองเจิง้โจว เจิง้โจวเป็นเมืองหลวงของเขตมณฑลเหอ 

หนาน  และเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ความ เป็นมา
อนัยาวนานกวา่ 3,500 ปี นอกเหนือจากร่องรอยความงาม
ของอารยะธรรมอนัรุ่งเรืองในอดีตแล้ว  ยงัเป็นต้นก าเนิดแหง่
ศาสตร์การตอ่สู้กงัฟูอนัมีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทัว่โลกท่ีรู้จกักนัใน
นาม กงัฟูแหง่วดัเส้าหลนิ เมืองเจิง้โจวเป็นเมืองใหญ่ มี
ประชากรอาศยัอยูห่ลายล้านคน ในตวัเมืองมีความคกึคกัไม่ตา่งจากเมืองใหญ่เมืองอ่ืน ถึงกระนัน้เม่ือ
หา่งไปจากตวัเมืองไม่ไกลนกัทอ่งเท่ียวจะพบกบัทศันียภาพอนังามตาและธรรมชาติอนัสวยสด  ทิวเขาตัง้
เรียงกนัเป็นแนวยาว ถ า้มากมายรอผู้ เข้าไปส ารวจและพิศวงในความมหศัจรรย์แหง่ธรรมชาติ ความ



งดงามของธรรมชาตินัน้ผสมผสานกบั สถานท่ีโบราณตา่งๆอยา่งลงตวั การเยี่ยมชมวดัวาอาราม
โบราณสถานตา่ง ๆ ในบรรยากาศท่ีแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติเช่นนี ้ชวนให้ค านงึถึงบรรยากาศของเมือง
จีนในสมยัโบราณเป็นอยา่งยิ่ง   หลงัผา่นพิธีตรวจคนข้าเมืองแล้ว น าทา่นเข้าสูเ่มืองเตงิเฟิง (หยางเฉิง) 
ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศ์เซี่ย เมืองท่ีตัง้อยูใ่นมณฑลเหอหนาน ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีท่ีขึน้ช่ือใน
ด้านศิลปะมวยจีน  

พกัเจิง้โจว郑州空港万怡酒店或同级  Courtyard by Marriott Zhengzhou Airport ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่สอง   (2)  เจิง้โจว – ถ า้หินหลงเหมิน – ศาลเจ้ากวนอู – เทศกาลดอกโบตั๋น – เติงเฟิง   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าชม ถ า้หินหลงเหมนิ (หลงเหมินสอืค)ู หรือ ถ า้ประตูมังกร (รวมแบตเตอร่ี) หมู่ถ า้พนัพระที่ตัง้อยู่
ริมฝ่ังน า้ อ๋ีเจียง พทุธสถานเก่าแก่ท่ีส าคญัและนา่ต่ืนตาต่ืนใจที่สดุแหง่หนึ่งของจีน สร้างราวปี พ . ศ . 
1038 ในสมยัเวย่เหนือและสร้างเพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมยัราชวงศ์ถงั โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ า้
หรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลกัเสลาเป็นรูปพระพทุธเจ้า พระโพธิสตัว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการ
เขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนงัถ า้ สร้างโดยการอุปถมัภ์ของชนชัน้สงูในสมยันัน้ๆ พระนางบูเซ็คเทียนเคย
พระราชทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์เป็นจ านวนมาก เพื่อบูรณะถ า้หินหลงเหมินแหง่นี ้ การสร้างถ า้
พระพทุธแหง่นีท่ี้ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบนัยเูนสโก้ประกาศให้หลงเหมินสอืคู
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม  
 
 
 
 
 
 

น าทา่นชม สุสานขุนพลกวนอู ตัง้อยูท่างใต้ของเมืองลัว่หยา
งออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปัน้กวน อูแม่ทพัผู้
ยิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผู้ซึง่ได้รับสมญานามให้
เป็นถึงมหาเทพแหง่ความจงรักภกัดี คณุธรรมและความกล้า
หาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอูซึง่โจโฉเป็นผู้
ท่ีจดัพิธีฝังให้อยา่งสมเกียรติ  

12.00    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
  จากนัน้น าทา่นเท่ียวชม เทศกาลดอกโบตั๋น ( ใน 1 ปีมีจดังานเทศกาลดอกโบตัน๋แค่ครัง้เดียว ในช่วงนี ้

เทา่นัน้) สมัผสักบับรรยากาศงานเทศกาลดอกโบตัน๋ท่ีสวยสดงดงาม หลากหลายส ีซึง่เป็นสท่ีียากจะพบ
เห็น ตระการตากบัดอกโบตัน๋ท่ีสวยงาม ดอกโบตัน๋หรือ หมู่ตาน เป็นดอกไม้ท่ีมีความหมายพิเศษส าหรับ
ชาวจีน ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั โบตัน๋ เป็นหนึง่ในดอกไม้อีกชนิดหนึง่ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศจีน

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E7%2599%25BB%25E5%25B0%2581%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B2%25B3%25E5%258D%2597%25E7%259C%2581&usg=ALkJrhh2ueziWFzfYKK5YiqHE9T0suTLew


ดอกโบตัน๋ เป็นดอกไม้ท่ีมีความหมายดีๆ 
เป็นมงคล และดอกโบตัน๋ท่ีพิเศษแตกตา่ง
จากดอกไม้ชนิดอ่ืน ๆ คือ ท่ีก้านจะมีใบ 3 ใบ 
และในใบใหญ่แต่ละใบจะแตก ออกเป็นใบ
เลก็อีก 3 ใบ รวมทัง้หมด 9 ใบ จึงมีค าเปรียบ
เปรยวา่เป็นดอกไม้มงักร 9 หวั กลา่วคือเป็น
ดอกไม้ท่ีเป็นตวัแทนของความมัง่มีศรีสขุ มีลาภยศยิ่งใ  หญ่
สงูสง่ ควรคา่แก่การยกยอ่งนบัถือ และอีกความหมายหนึง่
คือ ตวัแทนของความยติุธรรม จิตรกรจีนมกัจะวาดภาพดอก
โบตัน๋สีสนัสดใส และคนจีนก็นิยมน าไปประดบับ้านโดย
เฉพาะท่ีห้องรับแขก เพราะเช่ือกนัวา่จะน าพามาซึง่ความมัง่
คัง่ โชคลาภและความร ่ารวย ในประเทศจีนดอกโบตัน๋จะ
ออกดอกและบานในช่วงเดือนเมษายน ดอกโบตัน๋ดอกหนึง่จะมีอายกุารผลบิานอยูร่าว 7-10 วนั โบตัน๋มี
อยูม่ากมายหลากหลายสายพนัธ์ุ แบบกลีบดอกชัน้เดียว แบบกลบีดอกหลายชัน้ และแบบกลบีซ้อนมาก
เป็นพิเศษก็มี สว่นสสีรรก็มีมากมายหลายหลากส ีมีทัง้สแีดง สชีมพเูข้ม ชมพอู่อน สมี่วง สขีาว สเีขียว สี
ด า และสผีสมสองสีสามสใีนดอกเดียวกนั ดอกโบตัน๋ เป็นดอกไม้ท่ีมีกลิน่หอมอ่อนๆ ชวนดม สขีาวกลิน่
จะหอม อ่อนหวานสดช่ืน สแีดงจะหอมแรง สว่นสมี่วงจะมีกลิน่หอมหวนยัว่ยวนใจ ดอกโบตัน๋บางสาย
พนัธ์ุมีขนาดดอกใหญ่มาก บางพนัธ์ุเม่ือโตสมบูรณ์สามารถวดัเส้นผา่ศนูย์กลางดอกได้ถึง 1 ฟุตเลย
ทีเดียว ในประเทศจีนเมืองท่ีถือวา่เป็นจุดชมดอกโบตัน๋ก็คือ เมืองลัว่หยาง มณฑลเหอหนาน  จากนัน้น า
ทา่นเดินทางสูเ่มืองเติงเฟิง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศ์เซี่ย เมืองท่ีตัง้อยูใ่นมณฑลเหอห
นาน ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีท่ีขึน้ช่ือในด้านศิลปะมวยจีน ( วิทยายทุธชาวจีน )        

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเติงเฟิง  登封中州华鼎饭店或同级  Zhongzhou Leading Hotel Dengzhou ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สาม  (3)  เติงเฟิง – วัดเส้าหลิน – โชว์กังฟู – ป่าเจดีย์ – เจิง้โจว   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม อารามเส้าหลิน  สถานท่ีประดิษฐาน
ประติมากรรมรูป พระพทุธเจ้าในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต 
รวม 1,000 องค์ซึง่เป็นอารามแหง่แรกแหง่การเผยแพร่
บุกเบิกพทุธศาสนาของผู้ออกบวชบ าเพญ็ จากประเทศ
อินเดีย “ พระโพธิธรรมตั๊กม้อ ” สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ 495 
ชมสิง่ก่อสร้างอนัเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ ท่ียงัคง
เหลอือยูใ่นปัจจุบนั เช่น ศาลาตัก๊ม้อ ต าหนกัไป่อ่ี  ต าหนกั
พนัพระพทุธ  เป็นต้น  

12.00    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E7%2599%25BB%25E5%25B0%2581%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B2%25B3%25E5%258D%2597%25E7%259C%2581&usg=ALkJrhh2ueziWFzfYKK5YiqHE9T0suTLew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E7%2599%25BB%25E5%25B0%2581%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://zh.wikipedia.org/wiki/%25E6%25B2%25B3%25E5%258D%2597%25E7%259C%2581&usg=ALkJrhh2ueziWFzfYKK5YiqHE9T0suTLew


 น าทา่นนัง่รถแบตเตอร์ร่ีเข้าชม ป่าเจดีย์ ( ถ่าหลิน )  ซึง่เป็นหมู่
เจดีย์ 200 กวา่องค์  ท่ีฝังศพผู้ออกบวชบ าเพ็ญในสมยัอดีตท่ี
หลากหลายรูปแบบวิจิตรตระการไม่แพ้กนัถือได้วา่เป็นแหลง่
โบราณสถานท่ีมีวตัถกุ่อสร้างงานถาปัตยกรรมและปติมากรรรม
อนัควรคา่แก่การศกึษาค้นคว้า จากนัน้น าทา่นชม การแสดงโชว์
กังฟู ศิลปะการตอ่สู้อนัเลือ่งช่ือของวดัเส้าหลนิ  สมควรแก่เวลา
น าทา่นเดินทางกลบัเมืองลัว่หยางเมืองเอกแหง่มณฑลเหอหนาน 
ลัว่หยางเป็นอดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่นบัเป็นท่ีสองรองจากซอีาน 
เมืองนีรุ่้งโรจน์ท่ีสดุในสมยัราชวงศ์ซง่ และราชวงศ์ถงั  จากนัน้น า
ทา่นเดินทางสูเ่มืองเจิง้โจว  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเจิง้โจว 郑州万达文华酒店  Wamda Vista Hotel Zhengzhou ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ ส่ี          (4)     เจิง้โจว – อุทยานหยุนไถซาน  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเจียวจั๊วอาณาเขตพืน้ท่ีท่ีสวยงาม เพื่อน าทา่นเท่ียวชมอุทยานสวรรค์ “หยุนไถ
ซาน” อุทยานท่ีสวยงามท่ีสดุของมณฑลเหอหนาน จดัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั 5A ของประเทศจีน ท่ีน่ี
คือแหลง่ท่ีมาของท่ีอุดมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มของป่าเดิม ยอดเขาสงูสดุ 1,304 เมตร มีน า้ตกช่องวา่ง 
314 เมตรของ เป็นน า้ตกท่ีหนึง่ใน สงูท่ีสดุของประเทศจีน ณ  ปัดจุบนั ในปี 2004 ได้รับรางวลั จาก
ยเูนสโก เป็น สวนทางธรณีวิทยาโลก  

12.00    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเข้าสูเ่ขตทิวทัศน์หยุนไถซาน มีพืน้ท่ีประมาณ 
190 ตารางกิโลเมตร ซึง่ท่ีน่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้
อยา่งงดงาม ทา่นจะได้เพลดิเพลินกบัน า้ตกท่ีมีฟองน า้
ขาวใส สะอาดแตกกระจายดจุดงัส าล ี ถ้าในช่วงตอน
กลางวนัภายในอุทยานจะมีแสงสรุ้ีงทอพาดโค้งผา่นหมู่ภู
ผา ทศันียภาพโดยรอบเป็นภเูขาสงูตระหงา่นเกินเอือ้มถึง 
และมีมวลเมฆาและหมอกควนัลอยหนนุโอบกอดไว้
ระหวา่งยอดเขาตลอดปี สว่นในช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสจีะ
เหมือนอุทยานสวรรค์ท่ีเต็มไปด้วยสีสนัของเหลา่พฤกษา
หลากสสีวยงามท่ีเบง่บานจน เต็มไปทัว่ทัง้อุทยานจนท า
ให้ท่ีน่ีได้รับการขนานนามวา่ "จ่ิวไจ้โกวน้อย" อีกด้วย 

    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเจิง้โจว 郑州万达文华酒店  Wamda Vista Hotel Zhengzhou ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ห้า         (5)     เจิง้โจว – ไคเฟิง – ศาลเปาบุ้นจิน้ – สวนชิงหมิงซ่างเหอ – เจิง้โจว – กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น าทา่นเดินทางสูเ่มืองไคเฟิง เมืองท่ีมีประชากรประมาณ 
300,000 คนและเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรจีนตัง้แตส่มยั
สงครามระหวา่งรัฐและสมยัราชวงศ์ตอ่ๆไปรวม 7 ราชวงศ์  
โดยมีความรุ่งเรืองถึงขีดสดุในสมยัราชวงศ์ซง่  ชมศาล
เปาบุ้นจิน้ สร้างขึน้เพื่อเชิดชูเกียรติของขนุนางผู้ มีความ
ซื่อสตัย์ยติุธรรมจนเป็นท่ีลอืช่ือตลอดมา  ชมรูปของทา่นเปา
กง  และเคร่ืองใช้ไม้สอยตลอดจนเคร่ืองมือประหารชีวิตตา่งๆ 
ในศาลไคเฟิง   

12.00    รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
  ทา่นชม สวนชิงหมิงซ่างเหอหยวน สร้างขึน้โดยรัฐบาล

เมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนานและบริษัทท่ีดินไหห่นาน ได้
ร่วมกนัออกแบบก่อสร้างวฒันธรรมในธีมสวนสาธารณะสมยั
ราชวงศ์ซง่ขนาดใหญ่  

18.00   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
  หลงัอาหาร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเจิง้โจว 
22.35 น.  บินลดัฟ้ากลบัสู ่ท่าอากาศยาน สุวรรณภมูิ  ประเทศไทย เท่ียวบินท่ี WE681 

01.45+1 น.   ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ  
 

ก าหนดการเดินทาง 
7-11 เมษายน 2562 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

จ านวนขึน้ต ่า 20 ทา่น  36,800 บาท 6,800 บาท 

ค่าบริการนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง  

   คา่วีซ่าปกต ิ4 วนัท าการ     บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ                   
 คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  เป็นต้น.                             
   คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่ทิปไกด์ และคนขบัรถท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงนิตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืน
ได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบตัิเหตุให้กบัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  
เง่ือนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเทีย่ว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของ
เจา้หน้าที่บริษทัฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม 
เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ 

 



 

 


