
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง วันที่  25 – 31 มกรำคม  2563                               
 

วันแรก            (1)     กรุงเทพฯ สุวรรณภมู ิ                 

23.00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9 -10  (เคาน์เตอร์ U 3-7) 
สายการบินไชนา่เซ้าเธิร์นแอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก
ด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น   

 

วันที่สอง            (2)     กรุงเทพฯ สุวรรณภมูิ – เจิน้โจว - บ้ำนเกิดหวงตี ้– เมืองไคเฟิง - ศำลำมังกร   

02.20 น เดินทางสู ่ เมืองเจิน้โจง  โดยเที่ยวบินที่ CZ….. 
07.30 น. ถึงเมืองเจิน้โจว เจิน้โจวเป็นเมืองหลวง

ของเขตมณฑลเหอหนาน  และเป็นเมือง
เก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ความ เป็นมา
อนัยาวนานกวา่ 3,500 ปี  หลงัผา่นพิธี
ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  น าทา่นเดินทางสู่
ภตัตาคาร   



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นสู ่ หวงตีกู้้หลี ่ บ้ำนเกิดหวงตี ้黄帝
故里 เทพราชา "บิดาแหง่ประชาชนชาวฮัน่"  บนัทกึ
ประวติัศาสตร์ถ่ินเกิดสมยัฮัน่  ระบุวา่ท่ีอ าเภอซิน
เจิง้ 新郑 เมืองเจิง้โจว มณฑลเหอหนาน  ซึง่เป็น
ดินแดนของคนพืน้เมือง ชาวโหยว่สวง และท่ีน่ีจึง
เป็นบ้านเกิดของหวงตี ้ จกัรพรรดิเหลอืง มีสิง่ปลกู
สร้างโบราณเก่าแก่สร้างโดยชาวเมืองในสมยัราชวงศ์ฮัน่ คือศาลเจ้าซวนหยวน 轩辕庙  ซวนหยวนคือ
พระนามของหวงตี ้ศาลเจ้าศกัด์ิสทิธ์ิแหง่นีเ้ป็นท่ีสกัการบูชาของชาวเมืองตลอดมา มาถึง ค.ศ. 1570 รัช
สมยัหลงช่ิงปีท่ี 4 จกัรพรรดิมู่จง แหง่ราชวงศ์หมิง ได้บูรณปฏิสงัขรณ์และสร้างสะพานซวนหยวน 轩辕
桥 ขึน้เพิ่มเติมท่ีหน้าศาลเจ้า ค.ศ. 1715 จกัรพรรดิคงัซี รับสัง่ให้ท าการบูรณะและพระราชทานแผน่ป้าย 
ซวนหยวนกู่ลี ่ “轩辕故里”碑 มีความหมายวา่ บ้านเกิดของ ซวนหยวน ค.ศ. 1764 จกัรพรรดิเฉียนหลง 
รัชสมยัท่ี 29 ท าการปฏิสงัขรณ์บูรณะครัง้ใหญ่ตามบนัทกึปฏิสงัขรณ์มหาวิหาร《重修大殿记》ปัจจุบนั
ขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานแหง่ชาติของจีน ถกูจดัให้เป็นสถานท่ีสถานท่ีทอ่งเท่ียวระดบั 4A. 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นนเดินทางสูเ่มืองไคเฟิง เมืองท่ีมี
ประชากรประมาณ 300,000 คนและเป็นเมืองหลวงของ
อาณาจกัรจีนตัง้แตส่มยัสงครามระหวา่งรัฐและสมยั
ราชวงศ์ตอ่ๆไปรวม 7 ราชวงศ์  โดยมีความรุ่งเรืองถึงขีด
สดุในสมยัราชวงศ์ซง่   

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      
จากนัน้น าทา่นเท่ียวชม ศำลำมังกร ( หลงถิง ) ซึง่ตัง้อยู่
ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง ท่ีสร้างขึน้เม่ือปี 
ค.ศ. 1692 ในสมยัจกัรพรรดิคงัซี แหง่ราชวงศ์ชิง จากนัน้
น าทา่นชม เจดีย์เหลก็ (เทียถ่า) ซึง่เป็นเจดีย์ขนาด 13 
ชัน้ สงู 54.6 เมตร รูปทรง 8 เ  หลีย่ม สร้างขึน้ในปีค.ศ. 
1049 โดยลกัษณะภายนอกใช้กระเบือ้งหลากสมีา
ประติดประตอ่หอ่หุ้มจนมีความสวยงามโ  ดดเด่น จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัตวัเมืองเจิง้โจว   

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเมืองไคเฟิง  Holiday Inn Express ระดบั 4 ดาว  หรือเทียบเทา่ 



 
 

วันที่สอง        (3)    ศำลเปำบุ้นจิน้ - วัดต้ำเซีย้งก๋ัว – เมืองไคเฟิง– เมืองเจียวจั๊ว   
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

หลงัอาหารเช้า น าทา่นชมศำลเปำบุ้นจิน้ สร้างขึน้เพื่อเชิด
ชูเกียรติของขนุนางผู้ มีความซื่อสตัย์ยติุธรรมจนเป็นท่ีลอืช่ือ
ตลอดมา  ชมรูปของทา่นเปากง  และเคร่ืองใช้ไม้สอย
ตลอดจนเคร่ืองมือประหารชีวิตตา่งๆ ในศาลไคเฟิง  ชม
ศาลไคฟงท่ีทา่นเปาบุ้นจิน้ใช้ท างานและตดัสินคดีกนัจริง ๆ 
โดยภายในเราจะได้รับรู้เร่ืองราวของทา่นเปาบุ้นจิน้ ซึง่ทา่น
เป็นเจ้าเมืองอยูใ่นสมยัราชวงศ์ซง่ และท าการตดัสนิคดี
มากมายโดยคดีท่ีโดง่ดงัท่ีสดุคือคดีตดัสนิโทษราชบุตรเขย 
ซึง่มีหุน่ขีผ้ึง้จ าลองเเร่ืองราวให้ได้ชมกนั และจากความเท่ียง
ธรรม ไม่เกรงกลวัอ านาจผู้ใด ท าให้ทา่นได้รับการยกยอ่งให้
เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความยติุธรรมมาจน  ถึงทกุวนันี ้

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร        
น าทา่นชมวัดต้ำเซีย้งก๋ัว Daxiangguo Temple 
เดิมช่ือ Jianguo Temple ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตก
ใน เมืองไคเฟิง เป็นวดัในพทุธศาสนาท่ีมีช่ือเสยีง
ในประเทศจีน สร้างขึน้ในภาคเหนือของราชวงศ์ฉี 
ร าลกึถึงราชาของเขา วดันีไ้ด้มีการขยายหลายครัง้  
เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองหลวงและเป็นศนูย์กลาง
ของกิจกรรมทางพทุธศาสนาในประเทศ หลงัจากสงครามถกูท าลาย ในปี ค.ศ. 1671 (ค.ศ. 1671)ถกู
สร้างขึน้ใหม่ ทัง้วดัมีการจดัวางอยา่งเข้มงวดและงดงาม ในปี2002ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวระดบั AAAA ระดบัประเทศ  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเจียวจั๊วอาณาเขตพืน้ท่ีท่ีสวยงาม เพื่อ
ชมอุทยำนสวรรค์ “หยุนไถซำน” อุทยานท่ีสวยงามท่ีสดุของมณฑล
เหอหนาน จดัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบั 5A ของประเทศจีน ท่ีน่ีคือ
แหลง่ท่ีมาของท่ีอุดมไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มของป่าเดิม ยอดเขา
สงูสดุ 1,304 เมตร มีน า้ตกช่องวา่ง 314 เมตรของ เป็นน า้ตกท่ีหนึง่ใน 
สงูท่ีสดุของประเทศจีน ณ  ปัดจบุนั ในปี 2004 ได้รับรางวลั จาก
ยเูนสโก เป็น สวนทางธรณีวิทยาโลก 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
พกัเมืองเจียวจัว๊ 焦作月季花园酒店 Chinese Rose Garden Hotel    ระดบั 4 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


 

วันที่ ส่ี          (4)   เขตทิวทัศน์หยุนไถซำน – เมืองเจียวจั๊ว – เมืองล่ัวหยำง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

หลงัอาหารน าทา่นเข้าสูเ่ขต
ทิวทัศน์หยุนไถซำน มีพืน้ท่ี
ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร 
ซึง่ท่ีน่ีธรรมชาติได้บรรจงสร้าง
ไว้อยา่งงดงาม ทา่นจะได้
เพลดิเพลนิกบัน า้ตกท่ีมีฟองน า้ขาวใส สะอาดแตกกระจายดจุดงัส าล ี ถ้าในช่วงตอนกลางวนัภายใน
อุทยานจะมีแสงสรุ้ีงทอพาดโค้งผา่นหมู่ภผูา ทศันียภาพโดยรอบเป็นภเูขาสงูตระหงา่นเกินเอือ้มถึง และ
มีมวลเมฆาและหมอกควนัลอยหนนุโอบกอดไว้ระหวา่งยอดเขาตลอดปี สว่นในช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสจีะ
เหมือนอุทยานสวรรค์ท่ีเต็มไปด้วยสีสนัของเหลา่พฤกษาหลากสสีวยงามท่ีเบง่บานจน เต็มไปทัว่ทัง้
อุทยานจนท าให้ท่ีน่ีได้รับการขนานนามวา่ "จ่ิวไจ้โกวน้อย" อีกด้วย    
 
 
 
 

 
 
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      

ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองล่ัวหยำง   
洛阳 ( ใช้เ วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองเอก
แหง่มณฑลเหอหนาน เป็นช่ือท่ีตัง้ขึน้ในสมยัสงคราม
ระหวา่งรัฐ (จ้านกัว๋ก่อนคริสต์กาล 403-221 ปี) 
อยา่งไรก็ตามประวติัศาสตร์ของพืน้ท่ีอนัเป็นท่ีตัง้
ของลัว่หยางนีมี้มาก่อนหน้านัน้ยาวนานมานบัพนั ๆ ปี ท่ีมาท่ีไปของช่ือ ลัว่หยางนัน้ ค าวา่ ลัว่ มาจาก
ช่ือของแม่น า้ลัว่ ขณะท่ีค าวา่ หยาง จะเป็นการบง่บอกวา่เมืองแหง่นีอ้ยูท่างด้านทิศเหนือของแม่น า้
ลัว่  ลัว่หยางนัน้ ถือได้วา่เป็นหนึง่ใน 7 ราชธานีเก่าแหง่แผน่ดินจีน ร่วมกบั อนัหยาง หางโจว ซอีาน ไค
เฟิง หนานจิง ปักก่ิง และซีอาน ซึง่หากพลกิดปูระวติัศาสตร์ค านวณรวมดแูล้วนัน้ เมืองแหง่นีถื้อได้วา่
เป็นราชธานีของจีนมาหลายช่วงยคุสมยัเลยทีเดียว รวมระยะเวลายาวนานกวา่พนัปี ทัง้ 13 ราชวงศ์ มี
กษัตริย์หรือฮ่องเต้เคยประทบัอยูท่ี่เมืองนีก้วา่ 105 พระองค์ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองลัว่หยาง洛阳正升丽呈酒店 Rezen Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 



 

วันที่ห้ำ               (5) วัดม้ำขำว หรือ วัดไป๋หม่ำ – หมู่บ้ำนเว่ยปอ - ถนนคนเดิน ลีจ้ิ่งเหมิน    
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นไปชม วดัม้ำขำว หรือ วัดไป๋หม่ำ สร้างขึน้เม่ือ
สมยัราชวงศ์ฮัน่ วดัม้าขาวถือวา่เป็นปฐมสงัฆาราม 
หรือ วดัพทุธแหง่แรกในประเทศจีน โดยกวา่ 2,000 ปีท่ี
ผา่นมา วดัแหง่นีผ้า่นร้อนผา่นหนาวมามากมาย ผา่น
ยคุสมยัรุ่งเรือง และร่วงโรยของพทุธศาสนาในประเทศ
จีนมาก็มาก กระทัง่ปัจจุบนั อารามท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนั
นัน้ตา่งก่อสร้างขึน้ในสมยัหมิงและชิงทัง้สิน้ โดยวิหารพระใหญ่เป็นสิง่ก่อสร้างหลกัของวดั แผนผงัวดัม้า
ขาว เป็นรูป 4 เหลีย่ม มีพืน้ท่ีกว้าง 4 หม่ืนตารางเมตร  
ปัจจุบนัมีอาคารศาลาตา่งๆ เพื่อประดิษฐานพระพทุธรูป
ฝ่ายมหายานมากมาย สร้างสมยัแตกตา่งกนั ตัง้แตส่มยั
ราชวงศ์ฮัน่ ราชวงศ์หยวน มีห้องโถงตา่งๆ เช่น ห้องเทพ
เจ้าแหง่สวรรค์ ห้องประดิษฐานพระพทุธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ห้อง
พระไวโรจนะ ห้องแนะทางสวรรค์ ในแตล่ะห้องมี
พระพทุธรูปและพระโพธิสตัว์เป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะพระโพธิสตัว์ทัง้ห้าพระองค์ มีหอพระไตรปิฎก 
ภายนอกวดัมีพระเจดีย์อิฐ เรียกวา่ จวิ๋นหยนุ เป็นพระเจดีย์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในจีน ยงัมีศิลาจารึกตัง้แตส่มยั
ราชวงศ์ถงั รวมแล้วกวา่ 40 หลกั ด้านหน้าวดัทัง้สองข้าง มีรูปม้าแกะสลกั 2 ตวัขนาดเท่าตวัจริง 
แกะสลกัจากหินทรายสมยัราชวงศ์ซง่ วดัม้าขาวยงัคงเป็นสถานอนัศกัด์ิสทิธ์ิ ท่ีพทุธศาสนิกชนประเทศ
ตา่ง ๆ จ านวนมาก 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      
น าทา่นเดินทางสูห่มู่ บ้ำนเว่ยปอ ก่อตัง้ขึน้ในปีเจีย
ชิงและ Daoguang ของราชวงศ์ชิง หมูบ้่าน Weipo 
(หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือหมู่บ้าน Weijiapo) เป็นหมู่บ้าน
น าร่องส าหรับการสร้าง "ชนบทท่ีสวยงามของจีน"  
หมู่บ้านประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในมณฑลเห
อหนาน ท่ีอยูอ่าศยัในหมู่บ้านนัน้ เป็นอาคาร
โบราณ ท่ีใหญ่ท่ีสดุและอนรัุกษ์ไว้มากท่ีสดุของราชวงศ์ชิง ในเหอหนานตะวนัตก มีพืน้ท่ีรวมประมาณ 
2,800 mu เป็นหมู่บ้านวฒันธรรมประวติัศาสตร์อนัสงูคา่การพฒันาและการใช้ประโยชน์ 
ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้สนิค้าพืน้เมืองของท่ีระลกึ เดินเลน่แวะชิมขนมอาหารพืน้เมืองท่ี ถนนคนเดิน ลีจ้ิ่ง
เหมิน Lijingmen ตัง้อยูใ่น Xiguan เมืองลัว่หยาง เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโบราณ  

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พกัเมืองลัว่หยาง洛阳正升丽呈酒店 Rezen Hotel ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 



  

วันที่หก               (6)  ถ ำ้หินหลงเหมิน – ศำลเจ้ำกวนอู – ล่ัวหยำง - เมืองเจิง้โจว     
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าชม ถ ำ้หินหลงเหมิน (หลงเหมินสอืค)ู หรือ ถ ้ำประตู
มังกร (รวมแบตเตอร่ี) หมู่ถ า้พนัพระที่ตัง้อยูริ่มฝ่ังน า้อ๋ีเจียง 
พทุธสถานเก่าแก่ท่ีส าคญัและนา่ต่ืนตาต่ืนใจที่สดุแหง่หนึง่
ของจีน สร้างราวปี พ . ศ . 1038 ในสมยัเวย่เหนือและสร้าง
เพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมยัราชวงศ์ถงั โดยการเจาะหน้าผา
หินให้เป็นถ า้หรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลกัเสลาเป็นรูป
พระพทุธเจ้า พระโพธิสตัว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึง
การเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนงัถ า้ สร้างโดยการอุปถมัภ์
ของชนชัน้สงูในสมยันัน้ๆ พระนางบูเซ็คเทียนเคย
พระราชทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์เป็นจ านวนมาก 
เพื่อบูรณะถ า้หินหลงเหมินแหง่นี ้ การสร้างถ า้พระพทุธแหง่
นีท่ี้ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจบุนั
ยเูนสโก้ประกาศให้หลงเหมินสอืคเูป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม  

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      
 น าทา่นชม ศำลเจ้ำกวนอู หรือกวนหลนิ หรือป่ากวนอ ู
ตัง้อยูท่างใต้ของเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร  เป็นท่ี
ฝังศีรษะของกวนอู  ตามเร่ืองของสามก๊ก กวนอูแม่ทพัผู้
ยิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก และเป็นผู้ ท่ีได้รับการยกยอ่งให้
เป็นเทพเจ้าองค์ หนึง่ของชาวจีน กวนอูแพ้สงครามจึงถกู
จบัตดัหวั  เพื่อยใุห้โจโฉและเลา่ป่ีเกียจแค้นกนั ซุนกวน
ได้น าศีรษะของกวนอูสง่ไปให้โจโฉ  โจโฉซึง่ช่ืนชอบในตวั
กวนอู ได้น าศีรษะของกวนอูไปฝังอยา่งสมเกียรติ บริเวณรอบๆ ปลกูต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมี
ช่ือวา่กวนหลนิน าทา่นชมหลกัจารึกอตัชีวประวติัของกวนอูและเหตกุารณ์ส าคญั ๆในสมยันัน้ 
ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางกลบั เมืองเจิง้โจว    เจิง้โจวเป็นอีกหนึง่เมืองของประเทศจีน ท่ีได้รับ
ความสนใจจากนกัทอ่งเท่ียวคอ่นข้างมาก เพราะท่ีน่ีเป็นศนูย์กลางทางด้านการเมือง อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการศกึษาท่ีส าคญัของมณฑลเหอหนาน อีกทัง้ยงัมีประวติัศาสตร์ท่ีนา่สนใจ 
ท าให้เมืองแหง่นีก้ลายเป็นศูนย์กลางการทอ่งเท่ียวไปด้วยเช่นกนั    

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พักเมืองเจิง้โจว  Holiday Inn Express ระดับ 4 ดำว  หรือเทียบเท่ำ 

https://travel.kapook.com/view152935.html
https://travel.kapook.com/view152935.html
https://travel.kapook.com/view152935.html


 

วันที่เจ็ก           (7) พิพิธภณัฑ์เหอหนำน – เมืองเจิง้โจว – กรุงเทพ สุวรรณภมูิ                   
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นชมพิพิธภณัฑ์เหอหนำน อยูใ่นเมืองเจิง้โจว เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ี
แสดงวตัถโุบราณและเร่ืองราวในอดีต พิพิธภณัฑ์แหง่นีส้ร้างมานาน
กวา่70ปี อาคารหลกัสร้างขึน้ตามแบบสถาปัตยกรรมของหอดดูาว
โบราณ ดเูรียบงา่ยแตย่ิ่งใหญ่ ภายในก็กว้างไพศาล พิพิธภณัฑ์แหง่นีไ้ด้
เก็บรักษาโบราณวตัถถุึง 1 ล้าน 3 แสนชิน้ คิดเป็น 1 ใน 8 ของ
โบราณวตัถท่ีุมีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ทัว่ประเทศจีน นกัวิชาการให้การ
ประเมินวา่ หากพิจารณาจากมลูคา่ทางวฒันธรรม ของวตัถโุบราณท่ี
เก็บในพิพิธภณัฑ์ทัว่ประเทศจีนแล้ว กลา่วได้วา่ พิพิธภณัฑ์พระราชวงั
โบราณจดัเป็นอนัดบัหนึง่และพิพิธภณัฑ์เหอหนานเป็นอนัดบัสอง นายติง ฝลูี ่ ผู้อ านวยการของ
พิพิธภณัฑ์มณฑล เหอหนานกลา่ววา่ พิพิธภณัฑ์เหอหนานเก็บรักษาโบราณวตัถไุว้มาก มาย บางสว่น
เป็นของล า้คา่หาดไูด้ยาก  
 
 
 
 
 

 
 กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร      

น าทา่นเดินทางสู ่ เขตเจิง้ตง นบัได้วา่เป็นเขตพฒันา
ด้านเทคโนโลยี เป็นเขตธุรกิจซึง่เป็นศนูย์กลาง เรียก 
CBD เขตใหม่ของเมืองเจิง้โจวเป็นเขตอุตสาหกรรม
และเขตสนบัสนนุอุตสาหกรรมในระบบนิเวศของเขต
อุตสาหกรรม แหง่ใหม่เจิง้ตง อิสระช้อปปิง้ท่ีห้างเดน
นิส ศนูย์กลางการช้อปปิง้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในยา่นธุรกิจใหม ่
CBD มี ห้างสรรพสนิค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านอาหาร ยงัมีโรงภาพยนตร์และเครืองใช้ในครัวเรือนให้ช้อป
ปิง้อีกด้วย ซื่งให้ทกุทา่นได้เลอืกซือ้ของตามอธัยาศย   
หลงัอาหารน าทา่นเดินทางสูส่นำมบิน  

22.00 น.     บินลดัฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพโดยเท่ียวบินท่ี CZ…. 
01.10 น.   ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร  
  



 
ก ำหนดเดินทำง วันที่ 25 – 31 มกรำคม  2563     

อัตรำค่ำบริกำร      

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่ / ท่ำน ( พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเด่ียวเพิ่ม 
ผู้ใหญ่ 20 ท่ำนขึน้ไป      23,800.-บำท 3,800.-บำท 

ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)      คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)       คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

    คา่วีซา่ปกติ 4 วนัท าการ       บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ
    อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     

 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.                                          
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน              
   คา่น า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่
อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 



5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด า ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 

 

 
 


