
 
 

 

 

 

รายการท่องเที่ยวประวัตศิาสตร์ ณ ประเทศจนี 
เจิง้โจว – หยุนไถซาน - ล่ัวหยาง – ไคเฟิง 6วัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง   วันที่ 6-11  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 

15.55 น. เหินฟ้าสูเ่มือง เจิง้โจว โดยเท่ียวบินท่ี WE680  
21.05 น. ถึงเมืองเจิง้โจว เจิง้โจวเป็นเมืองหลวงของเขตมณฑลเหอ หนาน  และเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์

ความ เป็นมาอนัยาวนานกวา่ 3,500 ปี นอกเหนือจากร่องรอยความงามของอารยะธรรมอนัรุ่งเรืองใน
อดีตแล้ว  ยงัเป็นต้นก าเนิดแหง่ศาสตร์การตอ่สู้กงัฟูอนัมีช่ือเสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลกท่ีรู้จกักนัในนาม กงัฟู
แหง่วดัเส้าหลนิ เมืองเจิง้โจวเป็น
เมืองใหญ่ มีประชากรอาศยัอยู่
หลายล้านคน ในตวัเมืองมีความ
คกึคกัไม่ตา่งจากเมืองใหญ่เมือง
อ่ืน ถึงกระนัน้เม่ือหา่งไปจากตวั
เมืองไม่ไกลนกัทอ่งเท่ียวจะพบ
กบัทศันียภาพอนังามตาและธรรมชาติอนัสวยสด ทิวเขาตัง้เรียงกนัเป็นแนวยาว ถ า้มากมายรอผู้ เข้าไป



ส ารวจและพิศวงในความมหศัจรรย์แหง่ธรรมชาติ ความงดงามของธรรมชาตินัน้ผสมผสานกบั สถานท่ี
โบราณตา่งๆอยา่งลงตวั การเยี่ยมชมวดัวาอารามโบราณสถานตา่ง ๆ ในบรรยากาศท่ีแวดล้อมไปด้วย
ธรรมชาติเช่นนี ้ ชวนให้ค านงึถึงบรรยากาศของเมืองจีนในสมยัโบราณเป็นอยา่งยิ่ง   หลงัผา่นพิธีตรวจ
คนข้าเมืองแล้ว น าทา่นสูโ่รงแรมท่ีพกั 

พักเจิง้โจว郑州凯芙国际饭店 Kaifu International Hotel  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง   (2)  เจิง้โจว – เมืองเจียวจั๊ว – หยุนไถซาน     

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
   น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเจียวจั๊วอาณาเขตพืน้ท่ีท่ีสวยงาม เพื่อน า

ทา่นเท่ียวชมอุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานท่ีสวยงาม
ท่ีสดุของมณฑลเหอหนาน จดัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั 5A ของ
ประเทศจีน ท่ีน่ีคือแหลง่ท่ีมาของท่ีอุดมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม
ของป่าเดิม ยอดเขาสงูสดุ 1,304 เมตร มีน า้ตกช่องวา่ง 314 
เมตรของ เป็นน า้ตกท่ีหนึง่ใน สงูท่ีสดุของประเทศจีน ณ  ปัดจบุนั 
ในปี 2004 ได้รับรางวลั จากยเูนสโก เป็น สวนทางธรณีวิทยาโลก  
 รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเข้าสูเ่ขตทิวทัศน์หยุนไถซาน มีพืน้ท่ีประมาณ 190 
ตารางกิโลเมตร ซึง่ท่ีน่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อยา่งงดงาม 
ทา่นจะได้เพลดิเพลินกบัน า้ตกท่ีมีฟองน า้ขาวใส สะอาด
แตกกระจายดจุดงัส าล ี ถ้าในช่วงตอนกลางวนัภายใน
อุทยานจะมีแสงสรุ้ีงทอพาดโค้งผา่นหมู่ภผูา ทศันียภาพ
โดยรอบเป็นภเูขาสงูตระหงา่นเกินเอือ้มถึง และมีมวล
เมฆาและหมอกควนัลอยหนนุโอบกอดไว้ระหวา่งยอดเขา
ตลอดปี สว่นในช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสจีะเหมือนอุทยาน
สวรรค์ท่ีเต็มไปด้วยสสีนัของเหลา่พฤกษาหลากสสีวยงาม 
ท่ีเบง่บานจน เต็มไปทัว่ทัง้อุทยานจนท าให้ท่ีน่ีได้รับการ
ขนานนามวา่ "จ่ิวไจ้โกวน้อย" อีกด้วย 
  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พกัเมืองเจียวจั๊ว 雲台天階國際飯店(Yuntai Place International Hotel)  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E4%25BA%2591%25E5%258F%25B0%25E5%25B1%25B1%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://baike.baidu.com/view/2355104.htm&usg=ALkJrhiRdPJBysoiCvYxMSv4hlNCnbbKVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E4%25BA%2591%25E5%258F%25B0%25E5%25B1%25B1%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://baike.baidu.com/view/860037.htm&usg=ALkJrhjQhLTwShkJp4GR157xOGYclz-O4w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E4%25BA%2591%25E5%258F%25B0%25E5%25B1%25B1%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://baike.baidu.com/view/10718.htm&usg=ALkJrhiMQveqoPEp1zqpNyxSbxQG1ruJ8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=th&prev=/search%3Fq%3D%25E4%25BA%2591%25E5%258F%25B0%25E5%25B1%25B1%26biw%3D1600%26bih%3D763&rurl=translate.google.co.th&sl=zh-CN&u=http://baike.baidu.com/view/199149.htm&usg=ALkJrhjqnmpcgadG4DSela9V8_Twzh9Tzg
https://www.expedia.com.hk/Jiaozuo-Hotels-Yuntai-Place-International-Hotel.h9545413.Hotel-Information


 

วันที่สาม   (3)  เมืองเจียวจั๊ว – ว่านเสียนซาน(หมู่บ้านหนานผิง+หมู่บ้านลับแลโกวเลี่ยง+หน้าผาเป็นอุโมงค์)   

– เมืองลั่วหยาง   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานทิวทศัน์ว่านเสียนซาน 
Wanxianshan Scenic Area ตั้งอยูใ่นบริเวณที่ไม่
ไกลจากตวัเมืองฮุยเซียน(辉 县 市) ห่างจากเมืองเจ้ิง
โจว ประมาณ 150 กม. ห่างจากเมืองซินเซียง(新乡 )

ประมาณ 70 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 64 ตารางกิโลเมตร 
ระดบัน ้ าทะเลสูง 1672 เมตร  พื้นที่ภูเขา ยงัคงรักษา
เป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิม ในปี 1990 ไดถู้กระบไุว้
เป็น "พื้นที่ที่สวยงามของจงัหวดั" ในปี 2003 ไดผ้า่นการทบทวนเพือ่
เป็นอุทยานธรณีวทิยาของจงัหวดั ในปี 2005 ไดรั้บการประเมินวา่
เป็นอุทยานทางธรณีวทิยาแห่งชาติสถานที่ท่องเที่ยวระดบั AAAA 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ภาพยนตร์และโทรทศัน์ไดม้าถ่ายท า
ทิวทศัน์ของหมู่บา้นที่น้ี มากมาย  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภตัตาคาร  
น าท่านเดินทางไปหมู่บ้านหนานผิง หมู่บา้นเล็กๆบนภูเขา ที่มีสายน ้ า
เบื้องล่างไหลกดัเซาะเขา้ไปในเน้ือหินมานานหลายลา้นปี จนเกิดเป็น 
หุบโตรกหนานผงิ ที่มีความยาวหลายกิโลเมตร ทุกๆมุม ซอก โคง้  

จะมีภูมิทศัน์ที่สวยงามสร้างความน่าฉงนไดเ้สมอ สายน ้ า
ดา้นล่างน้ี จะไหลไปรวมกบั น ้ าตกมงักรด าดา้นล่าง 
จากนั้นเดินทางไต่หนา้ผาขนาดมหึมาบนถนนทีอ่าจเรียก
ไดว้า่ ถนนไต่ก าแพงฟ้า  เขา้ชม หมู่บ้านลับแลโกวเลี่ยง 
ที่เป็นเสมือนหมู่บา้นแสนสวยในนิทาน ที่น่ีมีผูค้นไต่หนา้
ผาขึ้นมาอยูบ่นที่ราบชั้นที่ 1 ของภูเขาไท่หางซานดา้นทิศ
ใตน้ี้มากวา่ 1,500 ปีแลว้ และเม่ือราว 50 ปีที่แลว้ ชาวบา้น 
ไดร้วมตวักนัสร้างทาง เจาะขดุหน้าผาเป็นอุโมงค์ สร้างถนนเป็นระยะทางราว 2 กิโลเมตร เขา้สู่หมู่บา้น 
โดยใช ้ ส่ิว คอ้น และแรงงานจากสองมือเท่านั้น ปราศจากเคร่ืองจกัรกลทุ่นแรง เพียงเพือ่ความสะดวกใน
การสญัจรข  องคนในหมู่บา้นเท่านั้น และวนัน้ี อุโมงระเบียงฟ้า แห่งน้ี กลายเป็นสถานที่หน่ึงที่จะตอ้งไป 
เยีย่มชม ที่สุดแห่งหน่ึงของแผน่ดินจีน   
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่    เมืองลั่วหยาง  เมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน ลัว่หยางเป็นอดีตรา
ชธานีที่ยิง่ใหญ่นบัเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองน้ีรุ่งโรจน์ที่สุดในสมยัราชวงศซ่์ง และราชวงศถ์งั   

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

https://baike.baidu.com/item/%E8%BE%89%E5%8E%BF%E5%B8%82


 
พัก เมืองลั่วหยาง  洛陽凱悅嘉軒酒店  Hyatt Place Luoyang ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 

วันที่ส่ี    (4)  ถ า้หินหลงเหมิน – ศาลเจ้ากวนอู – สุสานขุนพลกวนอู – เทศกาลดอกโบตั๋น – เติงเฟิง   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าชม ถ า้หินหลงเหมนิ (หลงเหมินสอืค)ู หรือ 
ถ า้ประตูมังกร (รวมแบตเตอร่ี) หมู่ถ า้พนัพระที่
ตัง้อยูริ่มฝ่ังน า้ อ๋ีเจียง พทุธสถานเก่าแก่ท่ีส าคญั
และนา่ต่ืนตาต่ืนใจที่สดุแหง่หนึง่ของจีน สร้าง
ราวปี พ . ศ . 1038 ในสมยัเวย่เหนือและสร้าง
เพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมยัราชวงศ์ถงั โดยการ
เจาะหน้าผาหินให้เป็นถ า้หรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลกัเสลา
เป็นรูปพระพทุธเจ้า พระโพธิสตัว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล 
รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนงัถ า้ สร้างโดยการ
อุปถมัภ์ของชนชัน้สงูในสมยันัน้ๆ พระนางบูเซ็คเทียนเคย
พระราชทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์เป็นจ านวนมาก 
เพื่อบูรณะถ า้หินหลงเหมินแหง่นี ้ การสร้างถ า้พระพทุธแหง่
นีท่ี้ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจบุนั
ยเูนสโก้ประกาศให้หลงเหมินสอืคเูป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม  

    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม สุสานขุนพลกวนอู ตัง้อยูท่างใต้ของเมืองลัว่
หยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปัน้กวน อูแม่
ทพัผู้ยิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผู้ซึง่ได้รับ
สมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแหง่ความจงรักภกัดี 
คณุธรรมและความกล้าหาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นท่ีฝัง
ศีรษะของกวนอูซึง่โจโฉเป็นผู้ ท่ีจดัพิธีฝังให้อยา่งสมเกียรติ   



จากนัน้น าทา่นเท่ียวชม เทศกาลดอกโบตั๋น ( 
ใน 1 ปีมีจดังานเทศกาลดอกโบตัน๋แค่ครัง้
เดียว ในช่วงนีเ้ทา่นัน้)สมัผสักบับรรยากาศ
งานเทศกาลดอกโบตัน๋ท่ีสวยสดงดงาม 
หลากหลายส ี ซึง่เป็นสท่ีียากจะพบเห็น 
ตระการตากบัดอกโบตัน๋ท่ีสวยงาม ดอกโบตัน๋
หรือ หมู่ตาน เป็นดอกไม้ท่ีมีความหมายพิเศษส าหรับชาวจีน ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั โบตัน๋ เป็นหนึง่ใน
ดอกไม้อีกชนิดหนึง่ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศจีนดอกโบตัน๋ เป็นดอกไม้ท่ีมีความหมายดีๆ เป็นมงคล 
และดอกโบตัน๋ท่ีพิเศษแตกตา่งจากดอกไม้ชนิดอ่ืน ๆ คือ ท่ีก้านจะมีใบ 3 ใบ และในใบใหญ่แต่ละใบจะ
แตก ออกเป็นใบเลก็อีก 3 ใบ รวมทัง้หมด 9 ใบ จึงมีค าเปรียบเปรยวา่เป็นดอกไม้มงักร 9 หวั กลา่วคือ
เป็นดอกไม้ท่ีเป็นตวัแทนของความมัง่มีศรีสขุ 
มีลาภยศยิ่งใ  หญ่สงูสง่ ควรคา่แก่การยก
ยอ่งนบัถือ และอีกความหมายหนึง่คือ 
ตวัแทนของความยติุธรรม จิตรกรจีนมกัจะ
วาดภาพดอกโบตัน๋สสีนัสดใส และคนจีนก็
นิยมน าไปประดบับ้านโดยเฉพาะท่ี
ห้องรับแขก เพราะเช่ือกนัวา่จะน าพามาซึง่
ความมัง่คัง่ โชคลาภและความร ่ารวย ในประเทศจีนดอกโบตัน๋จะออกดอกและบานในชว่งเดือน
เมษายน ดอกโบตัน๋ดอกหนึง่จะมีอายกุารผลบิานอยูร่าว 7-10 วนั โบตัน๋มีอยูม่ากมายหลากหลายสาย
พนัธ์ุ แบบกลบีดอกชัน้เดียว แบบกลบีดอกหลายชัน้ และ
แบบกลบีซ้อนมากเป็นพิเศษก็มี สว่นสสีรรก็มีมากมาย
หลายหลากส ีมีทัง้สแีดง สชีมพเูข้ม ชมพอู่อน สมี่วง สขีาว สี
เขียว สดี า และสผีสมสองสสีามสใีนดอกเดียวกัน ดอกโบตัน๋ 
เป็นดอกไม้ท่ีมีกลิน่หอมอ่อนๆ ชวนดม สขีาวกลิน่จะหอม 
อ่อนหวานสดช่ืน สแีดงจะหอมแรง สว่นสีม่วงจะมีกลิน่
หอมหวนยัว่ยวนใจ ดอกโบตัน๋บางสายพนัธ์ุมีขนาดดอกใหญ่มาก บางพนัธ์ุเม่ือโตสมบูรณ์สามารถวดั
เส้นผา่ศูนย์กลางดอกได้ถึง 1 ฟุตเลยทีเดียว ในประเทศจีนเมืองท่ีถือวา่เป็นจุดชมดอกโบตัน๋ก็คือ เมือง
ลัว่หยาง มณฑลเหอหนาน  จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเติงเฟิง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมยั
ราชวงศ์เซี่ย เมืองท่ีตัง้อยูใ่นมณฑลเหอหนาน 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 

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


 

วันที่ห้า   (5)  เติงเฟิง – วัดเส้าหลิน – โชว์กังฟู – ป่าเจดีย์ – เจิง้โจว   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่     ชม อารามเส้าหลนิ  (รวมรถแบตเตอร์ร่ี)
ขา้สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูป พระพทุธเจา้ในอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องคซ่ึ์งเป็นอารามแห่งแรก
แห่งการเผยแพร่บุกเบิกพทุธศาสนาของผูอ้อกบวชบ าเพญ็
จากประเทศอินเดีย “ พระโพธิธรรมต๊ักม้อ ” สร้างขึ้นเม่ือปี 
ค.ศ 495 ชมส่ิงก่อสร้างอนัเป็นสถาปัตยกรรม โบราณ ที่ยงัคง
เหลืออยูใ่นปัจจุบนั เช่น ศาลาตัก๊มอ้ ต  าหนกัไป่อ่ี  ต  าหนกั
พนัพระพทุธ  เป็นตน้  จากนั้นน าท่านชม ป่าเจดีย์ ( ถ่าหลิน )  
ซ่ึงเป็นหมู่เจดีย ์ 200 กวา่องค ์  ที่ฝังศพผูอ้อกบวชบ าเพญ็ใน
สมยัอดีตที่หลากหลายรูปแบบวจิิตรตระการไม่แพก้นัถือได้
วา่เป็นแหล่งโบราณสถานที่มีวตัถุก่อสร้างงานถาปัตยกรรม
และปติมากรรรมอนัควรค่าแก่การศึกษาคน้ควา้ จากนั้นน า
ท่านชม การแสดงโชว์กังฟู ศิลปะการต่อสูอ้นัเล่ืองช่ือของวดั
เสา้หลิน 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภตัตาคาร  
  น าท่านเขา้ชมหอหนังสือซงหยาง Songyang （嵩阳书院） 

เป็นสถาบนัการศึกษาชั้นสูงแห่งหน่ึง ของหน่ึงในส่ีแห่ง
สถาบนัการศึกษาชั้นน าของจีน  สถาบนัการศึกษาที่เรียบง่าย 
สถาบนั Songyang Academy ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 
"ตวัอยา่ง" ส าหรับการศึกษาสถาปัตยกรรมและวฒันธรรม
ขงจ้ือของจีนโบราณ 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบั เมืองเจิง้โจว    เจ้ิง
โจวเป็นอีกหน่ึงเมืองของประเทศจีน ที่ไดรั้บความสนใจจาก
นกัท่องเที่ยวค่อนขา้งมาก เพราะที่น่ีเป็นศูนยก์ลางทางดา้น
การเมือง อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลย ี และการศึกษาที่ส าคญัของมณฑลเหอหนาน อีกทั้งยงัมี
ประวติัศาสตร์ที่น่าสนใจ ท าให้เมืองแห่งน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวไปดว้ยเช่นกนั    

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเจิง้โจว  郑州希尔顿酒店(郑州市) - Hilton Zhengzhou    ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่

https://travel.kapook.com/view152935.html
https://travel.kapook.com/view152935.html
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297435-d5061800-Reviews-Hilton_Zhengzhou-Zhengzhou_Henan.html


  

วันที่หก         (6)     เจิง้โจว – ไคเฟิง – ศาลเปาบุ้นจิน้ – เจิง้โจว – ช้อปป้ิงศูนย์กลางCBD – กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  น าทา่นเดินทางสูเ่มืองไคเฟิง ไคเฟิงเป็นเมืองเก่าแก่ เคยเมืองหลวง 7 ราชวงศ์นบัตัง้แตย่คุจ้าน กวอ๋
และรุ่งเรืองท่ีสดุในสมยัราชวงศ์ซง่ มีเนือ้ท่ี 900 คาราง
กิโลเมตร น าชม ศาลไคเฟิงของทา่นเปาบุ้นจิน้ (เปา
กงฉือ) ท่ีสร้างขึน้บนเนือ้ท่ี 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานท่ี
ซึง่ใช้ในการพิพากษาคดีของทา่นเปาบุ้นจิน้ ขนุนางผู้ ท่ีมี
ความซื่อสตัย์ยติุธรรม จนเป็นท่ีเลือ่งลอืแหง่ราชวงศ์ซง่
เหนือ ชมห้องพิจารณาคดีท่ีมีท่ีตดัหวัสนุขั หวัเสือ และหวั
มงักร ชมรูปหลอ่สมัฤทธ์ิของทา่นเปาฯ สงู 2.5 เมตร   

     รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเจ้ินโจว แลว้เดินทางสู่ เขตเจิง้ตง นบัไดว้า่เป็นเขตพฒันาดา้นเทคโนโลย ีเป็น
เขตธุรกิจซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง เรียก CBD เขตใหม่ของเมืองเจ้ิง
โจว เป็นเขตอุตสาหกรรมและเขตสนบัสนุนอุตสาหกรรม
ในระบบนิเวศของเขตอุตสาหกรรมแห่งใหม่เจ้ิงตง   อิสระ 
ชอ้ปป้ิงที่หา้งเดนนิส ศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดใน
ยา่นธุรกิจใหม่ CBD มีหา้งสรรพสินคา้, ซูเปอร์มาร์เก็ต, 
ร้านอาหาร ยงัมีโรงภาพยนตร์และเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนใหช้้
อปป้ิงอีกดว้ย  ซ่ึงใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือจบัจ่ายอยา่งละลาน
ตาใหท้่านเลือกซ้ือของตามอธัยาศยั  

   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 
วันที่ 6 - 11 เมษายน 2562 

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 38,800.-บาท 7,800.-บาท 
 
ค่าบริการนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
   คา่วีซ่าท่องเท่ียวกรุ๊ป       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 

 



 

 


